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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๖๒มีวัตถุประสงค1) เพ่ือเปน

เครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน เปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองเขลางคนครรวมท้ังปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณ
ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ ๓)เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนครตอผลการดําเนินงาน  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตรท้ัง ๖ดานคือ  
ยุทธศาสตรท่ี๑ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชนเพ่ือความม่ันคง และความเปนธรรมในสังคมยุทธศาสตรท่ี ๔ดานการสนับสนุน 
สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชนและยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการ
โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และคณะผูบริหาร
และเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล จนทําใหการดําเนินการวิจัยและ
ประเมินผลในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและประเมินผล 
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

  

                รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ .ศ.๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค   1) เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองเขลางคนคร   รวมท้ังปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  2) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจาย
งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ ๓) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครตอผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖ ๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใด  โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตรท้ัง ๖  ดาน  
คือ  ยุทธศาสตรท่ี  ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตรท่ี  ๒  
ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง  และความเปนธรรมในสังคม   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานการ
สนับสนนุ  สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตร  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน   และยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการ ประเมิน
สรุปได ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ๘๘.๗๘  คะแนน 
 ๒. ผลการ ประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ๘๘.๔๔  คะแนน 
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ผลการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สรุปไดดังนี้ 

แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖ ๑ – ๒๕๖๕)  (เฉพาะป 
๒๕๖๒) จํานวน  ๒๕๗   โครงการ  นําโครงการบรรจุในเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๙๒ โครงการ  
คิดเปนรอยละ ๗๔.๗๑   

งบประมาณ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖ ๑ – ๒๕๖๕) (เฉพาะป ๒๕๖๒)  
จํานวน   ๔๕๔,๕๔๕,๗๐๘ บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานหาแสนสี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยแปดบาทถวน ) ซ่ึงจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาล ฯ สามารถมานําโครงการมา
ปฏิบัติได โดยตั้งงบประมาณในการดําเนินการ  ๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ บาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๓๒  

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางคนครสามารถเบิกจายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ จํานวน  ๒๐๖,๑๓๔,๗๒๙.๕๑  คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๗  โดย สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวน
ท้ังสิ้น  ๑๔๖  โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๔ อยูระหวางดําเนินงาน  ๒๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๖ 
ยังไมไดดําเนินการ ๒๒ โครงการ   คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๖ และโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ จํานวน  ๒  
โครงการ คิดเปนรอยละ ๑.๐๔  

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พบวา 
๑) ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครและความคิดเห็น

ของประชาชนตอยุทธศาสตร  ๖  ดาน และการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒   
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ีย ๘.๘๔ (S.D ๑.๓๖) คิดเปนรอยละ ๘๘.๔๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับท่ี ๑  ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดาน การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๙ (S.D. ๑.๐๘)  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙ 

ลําดับท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๘.๙๖ (S.D. ๑.๖๑)  คิดเปนรอยละ ๘๙.๖ 

ลําดับท่ี ๓  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและ ชุมชน เพ่ือ

ความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๑  (S.D. ๑.๖๓)  

คิดเปนรอยละ ๘๘.๑ 

ลําดับท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง ระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๒ (S.D. ๑.๒๒) คิดเปนรอยละ ๘๗.๒ 

ลําดับท่ี ๕  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนา  และจัดระเบียบ สังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ

ชุมชน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๕ (S.D. ๑.๓๑)  คิดเปนรอยละ ๘๖.๕ 



 ง 

ลําดับท่ี ๖ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๒ (S.D. ๑.๓๖)  คิดเปนรอยละ ๘๕.๒ 

 
๒) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของ

เทศบาลเมืองเขลางคนครแยกเปนรายตําบล 
 

๑. ตําบลพระบาท 

๑.๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในชุมชนบานโทกหัวชาง ตั้งแตแยกทาง

หลวงแผนดินสายอินทรบุรี-เชียงใหม (11) ตอนเล่ียงเมือง บริเวณกิโลเมตรท่ี 7 เขาไปเช่ือมกับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๓ (S.D.๐.๒๔)  คิดเปนรอยละ ๙๘.๖๐ 

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบาน 

บุญเกิด  บริเวณตั้งแตทางแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง (แลมปเทค) ถึงทางแยกกลางหมูบาน ภายใน

ชุมชนบานบุญเกิด หมูท่ี ๒ ตําบลพระบาท  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๕๕) คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๐ 

๑.๓ โครงการ กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานกอกชุม 

ตั้งแตบอพักเดิมถึงลําเหมืองน้ําจํา  หมูท่ี ๖ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๑๑ (S.D.๐.๗๖) คิดเปนรอยละ ๘๒.๒๐ 

๑.๔ โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  ภายในชุมชนบานหัวทุงสามัคคี หมูท่ี ๘ 

ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐ (S.D.๐.๐๐)  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
๒. ตําบลชมพู 

๒.๑ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานกาดเมฆ
ตะวันตก หมูท่ี ๕ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๒๑ (S.D.๐.๔๔) คิดเปนรอยละ 

๘๔.๒๐ 

๒.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกสคอนกรีต ภายในชุมชนบานศรีหมวดเกลา 

หมูท่ี ๔ ถึงชุมชนบานแพะดอนตัน ถึงชุมชนบานหนองหัวหงอก  หมูท่ี ๙ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ (S.D.๐.๘๗)  คิดเปนรอยละ ๘๗.๖๐ 

๒.๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบานรอง หมูท่ี ๑๒ ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๘)  คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๐ 

 
๓. ตําบลปงแสนทอง 

๓.๑ โครงการปรับปรุงระบบประปะหมูบานภายในชุมชนบานปากลวย หมูท่ี ๔ ตําบลปง

แสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๐ (S.D.๐.๖๖)  คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐ 



 จ 

๓.๒ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานลําปางกลาง
ตะวันตก ตั้งแตแยกบริเวณศาลาอเนกประสงคถึงบอพักเดิม หมูท่ี ๓ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๗๖)  คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐ 

๓.๓ โครงการกอสรางปรับปรุง ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานกาดโปง หมูท่ี ๗ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๗๙)  คิดเปนรอยละ ๘๕.๐๐ 

๓.๔ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานศรีก้ํา หมูท่ี ๑  

ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๗๖) คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐ 

๓.๕ โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนและลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบาน

ปงแสนทอง หมูท่ี ๑ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๗๑)   

คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๐ 

 
๔. ตําบลกลวยแพะ 

๔.๑ โครงการกอสรางถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานกลวยกลาง หมูท่ี ๕ 

ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ (S.D.๐.๖๘)  คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๐ 

๔.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานกลวยมวง ตั้งแต

แยกถนนลําปาง-แมทะ-บานกลวยมวง หมูท่ี ๓ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๙๐ (S.D.๐.๓๑)  คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ 

๔.๓ โครงการกอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานกลวยแพะ หมูท่ี ๒ 
ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ (S.D.๐.๕๕)  

คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๐ 



ฉ 
 

สารบัญ 
 

         หนา 
คํานํา             ก 
บทสรุปผูบริหาร            ข 
 

สวนท่ี ๑  บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ท่ีมาและความสําคัญของการประเมินผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค ๖ 
 ๑.๓ ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ๖ 
 ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๖ 
 ๑.๕ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล ๙ 
   

สวนท่ี ๒   การติดตามและประเมินผล ๑๐ 
 ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 

    เขลางคนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐ 

    ๑.๑  สรปุผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
         การพัฒนา   

๑๐ 

    ๑.๒ สรุปผลโครงการการพัฒนาทองถ่ิน   ๑๑ 
    ๑.๓ ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจาย 

         งบประมาณ 
๑๑ 

    ๑.๔ ผลท่ีไดรับจาการดําเนินงาน ๑๑ 
 ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑๓ 

            ๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
                 เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑๓ 

            ๒.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
                 เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑๗ 

            ๒.๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๒๒ 
            ๒.๔ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ๒๒ 
            ๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล ๒๓ 
   

สวนท่ี ๓  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล ๓๕ 
       ๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

     เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓๕ 

   



ช 
 

 
 

สารบัญ  (ตอ) 
 

       ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
     เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓๘ 

       ๓.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๔๑ 
       ๓.๔ สรุปผลการติดตามดานระยะเวลาและดานคาใชจาย ๔๕ 
       ๓.๕ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ  

            พัฒนา 
๔๕ 

       ๓.๖ ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมือง 
            เขลางคนคร 

๑๘๘ 

   
บทท่ี ๔  สรุป วิเคราะห และเสนอแนะ ๒๖๖ 

 ๔.๑ สรุป วิเคราะห และเสนอแนะ     ๒๖๖ 
      ๔.๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผล ๒๖๖ 
      ๔.๑.๒ ผลการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ 

              ในเชิงปริมาณ 
๒๖๗ 

      ๔.๑.๓ ผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ 
              เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๒๖๘ 

 ๔.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือง 
      เขลางคนคร   

๒๖๙ 

 ๔.๓ เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ 
      การดําเนินงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๒๗๐ 

ภาคผนวก   
 - แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร (แยกยุทธศาสตรการพัฒนา) 
 

 - แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ 
- เทศบาลเมืองเขลางคนคร (ดานโครงสรางพ้ืนฐาน) 

 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

 

๑.๑ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินผล 

 

การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานท่ีสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการ

ปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนให

ประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครองการบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ

และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยูอันจะนํามาซ่ึงความเลื่อมใสและศรัทธาในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองสวนทองถ่ินไดกําเนิดข้ึนบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ

ประชาธิปไตยซ่ึงมุงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครอง

ตนเองในระดับหนึ่งซ่ึงเห็นไดจากลักษณะสําคัญของการปกครองทองถ่ินท่ีเนนการมีอํานาจอิสระในการ

ปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองคการหรือสถาบันท่ีจําเปนในการปกครองตนเองและท่ีสําคัญก็คือประชาชนใน

ทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวางสําหรับประเทศไทยปจจุบันรูปแบบการปกครอง

ทองถ่ินของเรามีอยูหลายรูปแบบดวยกันซ่ึงแตละรูปแบบมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปโดยมีเง่ือนไขและ

องคประกอบหลายประการท่ีนํามาใชในการพิจารณายกฐานะแตอยางไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแลว

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดจัดตั้งข้ึนนั้นไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) เทศบาลองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครลวนแตเปนสถาบันทางการเมืองในระดับทองถ่ิน อัน

เปนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครอง

ตนเองมีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย    

เทศบาลซ่ึงเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยกําหนดให

ชุมชนเฉพาะทองถ่ินหนึ่งๆข้ึนเปนนิติบุคคลมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีจัดดําเนินการเพ่ือบํารุงรักษาทองถ่ิน

โดยพลเมืองในเขตนั้นๆเองเทศบาลในประเทศไทยไดจัดใหมีข้ึนครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๗๖หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลอีกหลายครั้งสําหรับทองถ่ินหรือชุมชนท่ีไดรับ

การยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลจะมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคมีอิสระ

ในการปกครองตนเองตามสมควรภายใตบทบัญญัติของกฎหมายแตเม่ือเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการ

ปกครองทองถ่ินในรูปแบบอ่ืนแลวอาจกลาวไดวาเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีลักษณะเปน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑ 
 



 

ประชาธิปไตยมากท่ีสุดและเปนการปกครองทองถ่ินเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอํานาจรูปแบบแรกของ

ประเทศไทยจากหลักการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเทศบาลเปนหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและใกลชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนาการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตนจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองมีการวางแผนท่ีดีไวลวงหนาเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกําหนดสิ่งท่ีจะ

ดําเนินการลวงหนาอยางมีเหตุผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมชวยประหยัดเวลาและการ

ควบคุมงานมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ.

๒๕๔๘และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) ขอ๒๘และ๒๙กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและ

เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินเพราะระบบ

การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงรวมท้ังผลจากการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไรเพ่ือนาขอมูลท่ีไดดังกลาวไปใชในการปรับปรุงแกไขพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานตางๆ 

 การวางแผนพัฒนาทองถ่ินถือวาเปนจุดเริ่มตนของการบริหารงานท่ีผูบริหารทองถ่ินทุกคนจักตอง

กระทํา ซ่ึงอาจมีรูปแบบหรือวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับลักษณะทางกายภาพของแตละทองถ่ิน แต

อยางไรก็ตามจุดมุงหมายของผูบริหารทองถ่ินทุกคนยอมเหมือนกันคือ ความอยูดีมีสุขของพ่ีนองประชาชนและ

ความเจริญในทุกมิติของทองถ่ิน ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหเห็นวาในแตละปงบประมาณ (๑ ตุลาคม– ๓๐ กันยายน

ของปถัดไปของทุกป) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จะมีการจัดทําโครงการพัฒนาจํานวนมากเพ่ือเขาไป

เปนตัวนําในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาท่ีพึงประสงคในทุกมิติของทองถ่ิน และเม่ือมีการจัดทําโครงการ

วงจรชีวิตหรือวัฎจักรอันหนึ่งของโครงการซ่ึงมีความสําคัญจึงถูกหยิบยกข้ึนมา คือการติดตามและประเมินผล 

เหตุผลท่ีมีความสําคัญก็เพราะวาการติดตามและประเมินผล คือตัวสะทอนกลับถึงผลการดําเนินงานโครงการวา

ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังนี้เพ่ือนํามาเปนฐานขอมูลในการ

กําหนดโครงการในปตอไป โดยเฉพาะในสวนของเทศบาล ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒ 
 



 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีในแตละปจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เขา

มาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเปนจํานวนมาก จากจุดนี้ทําใหเราพบวาการดําเนินโครงการจากเริ่มตน

จนถึงสิ้นสุด เราเสียท้ังเวลา กําลังแรงงาน และงบประมาณจํานวนมากอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แตผลการ

ดําเนินงานเม่ือโครงการแลวเสร็จจะออกมาอยางไร บรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไวมากนอย

เพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเปนกุญแจหนึ่งท่ีจะใหคําตอบในสวนนี้ไดและในขณะเดียวกันก็สามารถ

นําผลการประเมินมาตัดสินใจวาควรจะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม 

เทศบาลเมืองเขลางคนครเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลไดรับประกาศจัดตั้งเปนสุขาภิบาลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันท่ี ๔มีนาคม ๒๕๑๒และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๘๖ตอนท่ี ๒๒ลงวันท่ี ๑๘มีนาคม ๒๕๑๒ขณะนั้นมีพ้ืนท่ีในการปกครอง ๔

ตําบล ๓๘หมูบาน พ้ืนท่ี ๑๕๐.๑๔ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองไดถูกเทศบาลนครลําปางขยายเขตเขามา

ประมาณ ๑๑ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง ลงวันท่ี ๒๘เมษายน ๒๕๓๔และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๓๔และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี ๑๐๘ตอนท่ี ๑๘๖ลงวันท่ี ๒๔ตุลาคม 

๒๕๓๔ เหลือพ้ืนท่ีประมาณ ๑๓๙.๑๔ตารางกิโลเมตร ๔ตําบล ๓๗หมูบานและไดเปลี่ยนแปลงฐานะ เปน

เทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒พรอมเปลี่ยนชื่อ

เทศบาลเปนเทศบาลเมืองเขลางคนครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันท่ี ๘มีนาคม ๒๕๔๗และไดมีการ

ประกาศยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาลเม่ือวันท่ี ๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ซ่ึงทําใหมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 

๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔ตําบลประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท 

และตําบลกลวยแพะ และมีชุมชน ยอย  ๖๔ชุมชน หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินสาย

พหลโยธิน ๖๐๔กิโลเมตร 

ปจจุบันเทศบาลเมืองเขลางคนครมีสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี  ๙๙๙ ถนนสายอินทรบุรี-เชียงใหม หมูท่ี 

๑๒ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และ ไดดําเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖(แกไขเพ่ิมเติม พ .ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๒รวมท้ังกฎหมายสงเสริมการปกครองทองถ่ินอ่ืนๆ

สงผลใหเทศบาลเมืองเขลางคนครมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเองท่ีสําคัญไดแก การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดลอม การ

สงเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม การสงเสริมการทองเท่ียวและการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคม

สงเคราะหและคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษา

ความสงบเรียบรอย การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันดีงามของทองถ่ิน การ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓ 
 



 

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและแหลงเสื่อมโทรม รวมท้ังการสงเสริมประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ ท้ังนี้การปฏิบัติงาน

ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทาง

ในการบริหารงานและควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค นครสี่ป(๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) โดย

เนนใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและใชแผนพัฒนา

เมืองเขลางค นครสี่ปเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลซ่ึงจะทําใหทองถ่ิน

สามารถดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว ตอมากระทรวงมหาดไทย ไดแจงการซักซอมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา พระราชกฤษฎีกา

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดให

เม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิง

พ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนา

ภาคมีระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซ่ึงเปน

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประปกลุมจังหวัด 

ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางคนคร จึง

จัดใหมีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงาน

ของเทศบาล เปนแผนท่ีครอบคลุมขอบเขตภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ

ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

และไดพิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล

เมืองเขลางคนคร นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ .ศ.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔ 
 



 

๒๕๔๖ยังไดกําหนดวาสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผูประเมิน

อิสระเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ 

สําหรับทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองเขลางคนครไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ( Strategic 

Planning) จํานวน ๖ ดานดังนี้ 

๑.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

๑.๓ ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรชุมชนและเพ่ือความม่ันคงและเปน

ธรรมในสังคม 

๑.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางเกษตรความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 

๑.๖ยุทธศาสตรการนอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ของเทศบาลเมืองเขลางคนครเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดไว เทศบาลเมืองเขลางค

นครจึงตองมีการประเมินผลท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖ ๑–๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒) เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมสามารถตอบสนองตอปญหา

และความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอยเพียงใดซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง   

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีความมุงม่ันท่ีจะแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินมาอยาง

ตอเนื่อง โดยมุงเนนใหประชาชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาทองถ่ิน รวมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะผูบริหารเพ่ือใหทองถ่ินเกิด

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางคนคร และงานวิจัยและ

ประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางคนคร ทําหนาท่ีเปนผูติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค นครสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และ การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค นคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)ประจาํปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ เพ่ือทราบ

ความกาวหนาวามีการดําเนินการตามแผนท่ีวางไวหรือไม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 

อยางไร ประชาชนในทองถ่ินมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดและวัดความสําเร็จของแผนพัฒนา เทศบาล เพ่ือ

นําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปตอไปไดอยางแทจริงเพ่ือกอใหเกิด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕ 
 



 

ประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ินตอไป ในขณะเดียวกันผลของ

การประเมินสามารถวัดผลบรรลุ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของ เทศบาลเมืองเขลางคนคร ซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการ
ดําเนินงาน โครงการ  การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
๓. เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครตอผลการ

ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางคนครวา
อยูระดับใด 
 

๑.๓ ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลครั้งนี้จะใชกรอบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย

กําหนดเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร โดยจะตองมีความสอดคลองกับคูมือการ

ติดตามประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖ ๒ ซ่ึงจะดําเนินการ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรเฉพาะท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร ๖ ดานและ

โครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๒) ท่ีสําคัญจะ

มุงเนนพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหเขาใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผลภายในเพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลดวยตนเองในอนาคต 

 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

๑.๔.๑ รูปแบบการประเมิน 
 

การติดตามประเมินผลครั้งนี้ใชรูปแบบการประเมินผลแบบมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ                    

กับโครงการและดวยขอจากัดดานเวลาและพ้ืนท่ีท่ีกวาง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการในการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖ 
 



 

๑. ข้ันตอนการทําความเขาใจรวมกันถึงแนวทางการติดตามประเมินผลระหวางทีมประเมินผล

ภายนอกและทีมประเมินผลภายในของเทศบาล เพ่ือใหทุกฝายในเทศบาลไดเห็นความสําคัญ และทราบ

แนวทางของการติดตามและประเมินผล ซ่ึงจะใหทุกคนใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลในครั้งนี้ 

๒. ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน เปนข้ันการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรในภาพรวมและแตละรายยุทธศาสตร  โดยเนนท่ีความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานท่ีจะ

นําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายและ

ชุมชน  รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล โดยทีมติดตาม 

๓. บทเรียนสําคัญท่ีไดรับจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลวนําสิ่งท่ีไดรับไปพัฒนา

และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปตอไป  

 

๑.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใชวิธีการหลายวิธีประกอบกันไดแก 

๑. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางคนคร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) รายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงาน รายงานการประชุมรายงานสรุปผลการดําเนินงานรายกิจกรรมรายงานการ

ติดตามประเมินผลภายใน 

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการตอประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชแบบสอบถามโดย

การสุมตัวอยางจาก ประชากรกลุมเปาหมายของการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครท้ัง ๔ ตําบล โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุมตัวอยางดังนี้ 

  (๑) ประชากรกลุมเปาหมายของการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ท่ี กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 

๑ ประธานชมุชน ๖๔ 

๒ ผูสูงอายุ ๑๖๓ 

๓ ประธานสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ๑๒๘ 

๔ ผูประกอบการในเขตเทศบาล ๔๐ 

๕ เกษตรกร ๑๒๐ 

๖ กลุมอาชีพ ๒๕ 

รวม ๕๔๐ 

   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗ 
 



 

(๒)  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครท้ัง ๔ ตําบล 

ท่ี ตําบล จํานวน (คน) 

๑ ปงแสนทอง ๙๕ 

๒ ชมพู ๗๕ 

๓ พระบาท ๑๑๕ 

๔ กลวยแพะ ๗๕ 

รวม ๓๖๐ 
 

๑.๔.๓ การวิเคราะหและนําเสนอผลการประเมิน 

(๑) การวิเคราะหผลการประเมินเปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

- การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนาจากขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 

- การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมจากประชาชนในพ้ืนท่ี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและการวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

(๒)  การนําเสนอผลการประเมินเปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร    

โดยใชขอมูลจากการเก็บรวบจากแหลงตางๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะหปจจัยท่ีทําให การดําเนิน

เกิดผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ผลท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุมเปาหมายของโครงการโดยเนนการ

วิเคราะหอธิบายสภาพของปรากฏการณท่ีเชื่อมโยงระหวางกระบวนการและเปาหมายของการดําเนินงานแผน

ยุทธศาสตร 

ระดับการแปลผลจากการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

แบบสอบถามซ่ึงใชมาตราสวน (Rating scale) ตามแบบไลเกิรด ( Likert’s scale) จะแบงมาตราสวนออกเปน 

๕ ลําดับ คือ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๑ -๑๐ คะแนน โดย

แบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 คะแนน   ระดับความพึงพอใจ  

๘.๐๑-๑๐.๐๐  มากท่ีสุด 

 ๖.๐๑-๘.๐๐  มาก  

 ๔.๐๑-๖.๐๐  ปานกลาง  

 ๒.๐๑-๔.๐๐  นอย  

 ๐.๐๑-๒.๐๐  นอยท่ีสุด  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘ 
 



 

ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  จะใชเกณฑคะแนน  ดังนี้ 

คะแนน   ระดับความพึงพอใจ     

 ๒.๕๐-๓.๐๐   มาก 

 ๑.๕๐-๒.๔๙   ปานกลาง  

  ๑.๐๐-๑.๔๙    นอย  

 

(๓)การวิจัยนี้จะใชการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  การใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูใหขอมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค ไดแก 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีตอการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง   

 

๑.๕ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

๑. ไดรับทราบขอมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 

เขลางคนครสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖ ๕) ของ

เทศบาลเมืองเขลางคนครสามารถนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เขลางคนครสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖ ๕)มาใชเปน

พ้ืนฐานขอมูลในการปรับปรุง การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
๒. ไดรับทราบผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสํานัก/กองตาง ๆ 
๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙ 
 



บทที่ ๒ 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

๒.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

๒.๑.๑ สรุปผลคะแนนประเมินยุทธศาสตร 
ผลการประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
๒.๕๖ 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

๒.๐๐ 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
    

 ๑.๗๘ 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) ๑.๘๙ 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 
 

๑.๕๖ 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

๑.๘๙ 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

๑.๔๔ 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2) ๑.๗๘ 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) ๒.๖๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐ 
 



2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

๒๐ 
(๕) 

 
๔.๖๗ 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) ๒.๑๑ 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(๓) ๒.๔๔ 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) ๒.๔๔ 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) ๒.๒๒ 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดออน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓) ๒.๔๔ 

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

6๐ 
(10) 

 
๙.๓๓ 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) ๙.๓๓ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพํมนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

๙.๑๑ 

3.4 วิสัยทัศน 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

(5) 
 
 

๔.๕๖ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๑ 
 



 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 

สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

๔.๔๔ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

๔.๖๗ 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 
 

(5) 
 

๔.๕๖ 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด             
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลาว 

(5) 
 
 
 

๔.๕๖ 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(5) 
 

๔.๓๓ 

รวมคะแนน 100 ๘๘.๗๘ 
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๒.๒  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

๒.๒.๑ สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม , ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

๙.๐ 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

๘.๕๖ 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 ๙.๐ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 ๘.๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมี วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
๔.๗๘ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

๔.๕๖ 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 

๔.๕๖ 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

๔.๒๒ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

๔.๔๔ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

(5) 
 

๔.๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๔ 
 



สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 
 
 
 

๔.๕๖ 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

๔.๓๓ 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 
 

๔.๗๘ 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณกา รราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5) 
 

๔.๖๗ 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล ( effectiveness)     
ใชบอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 
 

๔.๔๔ 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 
 

๔.๕๖ 

รวมคะแนน 100 ๘๘.๔๔ 
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๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลเมืองเขลางคนครไดจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนําโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้ แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข

ลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  รวมฉบับเพ่ิม ครั้งท่ี  ๑ – ๑๑  บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และบัญชีแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ครั้งท่ี ๑ – ๑๖ 

จํานวนท้ังสิ้น  ๒๔๑  โครงการ งบประมาณ  ๔๔๔,๙๗๕,๒๑๒.๔๐ บาท (สี่รอยสี่สิบลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนหาพัน

สองรอยสิบสองบาทสี่สิบสตางค)  

ตอมากระทรวงมหาดไทย ไดแจง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี  ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังกลาว ฯ ใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้เทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดมีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เขลางคนคร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และประกาศใชเม่ือ วันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒  แลวและสามารถสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุ

ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖ ๑– ๒๕๖๕)  (เฉพาะป ๒๕๖๒) จํานวน  ๒๕๗ โครงการ 

งบประมาณ  ๔๕๔,๕๔๕,๗๐๘ บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานหาแสนสี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยแปดบาทถวน ) ซ่ึงจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ๒  เทศบาล ฯ สามารถมานําโครงการมา

ปฏิบัติได โดยการนําโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๒และขอ

อนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม จํานวน ท้ังสิ้น  ๑๙๒ โครงการ งบประมาณในการ

ดําเนินการ๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ บาท แยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี ้

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา
ดําเนิน 
งาน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่นํามาพัฒนา 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คิดเปน
รอยละ 

๑.ยุทธศาสตร
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานการ
บริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ
ผังเมือง 

๙๐ ๗๙ ๘๗.๗๘ ๒๔๕,๑๙๒,๖๐๐ ๒๑๕,๘๒๙,๐๐๐.๐๙ ๘๘.๐๒ ๖๙,๓๑๙,๕๕๗.๔๑ ๓๒.๑๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๖ 
 



ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา
ดําเนิน 
งาน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่นํามาพัฒนา 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คิดเปน
รอยละ 

๒.ยุทธศาสตร
การพัฒนาคน
สูสังคมแหง
การเรียนรู
ตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน 

๔๒ ๒๕ ๕๙.๕๒ ๑๑,๗๘๒,๒๒๔ ๑๐,๔๖๖,๕๙๑ ๘๘.๘๓ ๘,๑๕๐,๐๕๑.๑๐ ๗๗.๘๙ 

๓.ยุทธศาสตร
เสริมสรางความ
เขมแข็งการ
บริหารจัดการ
องคกรและ
ชุมชนเพื่อ
มั่นคงและเปน
ธรรมในสังคม 

๔๖ ๓๘ ๘๒.๖๑ ๒๐,๔๘๖,๗๑๖ ๙,๙๓๐,๕๒๔ ๔๘.๔๗ ๔,๙๒๕,๕๓๒.๗๐ ๔๙.๖๐ 

๔. ยุทธศาสตร
ดานการ
สนับสนุน 
สงเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของภาคเกษตร 
โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสราง
มูลคาเพิ่มให
สินคาเกษตร 

๙ ๕ ๕๕.๕๖ ๓,๔๗๐,๐๐๐ ๖๔๖,๖๘๐ ๑๘.๖๔ ๒๓๕,๙๐๔ ๓๖.๔๘ 

๕. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม และการ
จัดระเบียบ
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

๕๑ ๓๖ ๗๐.๕๙ ๑๒๗,๘๐๘,๐๖๘ ๑๒๒,๕๐๕,๔๔๔ ๙๕.๘๕ ๑๑๘,๙๖๐,๐๗๒.๓๐ ๙๗.๑๑ 

๖. ยุทธศาสตร
การอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑๙ ๙ ๔๗.๓๗ ๔๕,๘๐๖,๐๐๐ ๑๐,๒๔๙,๒๖๐ ๒๒.๓๘ ๔,๕๔๓,๖๑๒ ๔๔.๓๓ 

รวม 257 19๒ ๗๔.๗๑ ๔๕๔,๕๔๕,๗๐๘ ๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ ๘๑.๓๒ ๒๐๖,๑๓๔,๗๒๙.๕๑ ๕๕.๗๗ 

 ตารางแสดงขอมูลโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางคนคร สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวน
ท้ังสิ้น  ๑๔๖โครงการ อยูระหวางดําเนินงาน  ๒๒ โครงการ ยังไมไดดําเนินการ ๒๒ โครงการและ โครงการท่ี
ยกเลิกการดําเนินการ  จํานวน  ๒  โครงการ  แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

จํานวน
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

รอยละ ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

รอยละ ยังไมได
ดําเนิน 
การ 

รอยละ ยกเลิก รอยละ 

 ๑. ยุทธศาสตรพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

๗๙ ๔6 ๕๘.๒๒ ๒๐ ๒๕.๓๒ ๑๓ ๑๖.๔๖ ๐ ๐ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต อยางยั่งยืน 

๒๕ ๒๔ ๙๖.๐๐ ๐ ๐ ๑ ๔.๐๐ ๐ ๐ 

๓. ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชน 
เพื่อมั่นคงและเปนธรรมใน
สังคม  

๓๘ ๒๙ ๗๖.๓๒ ๑ ๒.๖๓ ๖ ๑๕.๗๙ ๒ ๕.๒๖ 

๔. ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุน สงเสริมสราง            
ความเขมแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 

๕ ๔ ๘๐.๐๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเขมแข็งของชุมชน 

๓๖ ๓๖ ๑๐๐.๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๙ ๗ ๗๗.๗๘ ๑ ๑๑.๑๑ ๑ ๑๑.๑๑ ๐ ๐ 

รวม ๑๙๒ ๑๔๖ ๗๖.๐๔ ๒๒ ๑๑.๔๖ ๒๒ ๑๑.๔๖ ๒ ๑.๐๔ 

ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบ 
ผังเมืองบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑– ๒๕๖๕) จํานวน ๙๐  โครงการ เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๒๔๕,๑๙๒,๖๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๒และขอ
อนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๗๙ โครงการเปนเงินท้ังสิ้น  
๒๑๕,๘๒๙,๐๐๐.๐๙ บาท  ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๔๖  โครงการ  โครงการท่ี อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน  ๒๐  โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณีไดกอหนี้ผูกพันกอนสิ้น
ปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลวและโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  ๑๓  โครงการ 
ซ่ึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ซ่ึงสภาเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความ
เห็นชอบแลว 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๘ 
 



๒.๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑– ๒๕๖๕จํานวน ๔๒ โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๗๘๒,๒๒๔. -บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๒ จํานวน 2๕ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 
๑๐,๔๖๖,๕๙๑.-บาท ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๒๔  โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  

จํานวน  ๑  โครงการ คือ โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง 
และเปนธรรมในสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑– ๒๕๖ ๕) จํานวน 4๖ 
โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๔๘๖,๗๑๖.-บาท บรรจุในเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จํานวน ๓๘ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๙๓๐,๕๒๔. - บาท ซ่ึงมีโครงการท่ี ดําเนินการแลวเสร็จ  ๒๙ 

โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการโดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณีได
กอหนี้ผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลว โครงการท่ียังไมไดดําเนินงาน จํานวน 
๖ โครงการ และยกเลิกโครงการ จาํนวน ๒ โครงการ คือ โครงการสืบสานสัมพันธเครือขายการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร และโครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลกองคลัง 

๓.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑– 
๒๕๖๕) จํานวน ๙ โครงการเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๔๗๐,๐๐๐. -บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๒จํานวน ๕ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๖๔๖,๖๘๐. - บาท  ซ่ึงโครงการท่ี ดําเนินการแลว

เสร็จ  ๔  โครงการ  และโครงการท่ียังไมได ดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ซ่ึงสภาเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความเห็นชอบแลว 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ

ชุมชน  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑– ๒๕๖๕) จํานวน  5๑ โครงการ  เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๑๒๗,๘๐๘,๐๖๘.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒จํานวน  
๓๖  โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น  ๑๒๒,๕๐๕,๔๔๔.- บาทซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จท้ัง๓๖ โครงการ 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จํานวน 1๙ โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น ๔๕,๘๐๖,๐๐๐. - บาท 
บรรจุในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใชเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน๙ โครงการเปนเงินท้ังสิ้น  ๑๐,๒๔๙,๒๖๐.- บาท ซ่ึงมีโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ  ๗ โครงการ  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายกรณีไดกอหนี้ผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลว  และ
โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  ๑  โครงการ ซ่ึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความเห็นชอบแลว 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๙ 
 



๒.๔สรุปผลการติดตามดานระยะเวลาและดานคาใชจาย 

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร(พ.ศ. ๒๕ ๖๑– ๒๕๖๕) 
ณ วันท่ี ๓๐กันยายน  ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้น ๑๙๒ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ บาท ดังนี้ 

๒.๔.๑ ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา  ปรากฏวามีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จท้ังสิ้น
จํานวน  ๑๔๖ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๔ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน  ๒๒ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๑๑.๔๖ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน ๒๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๖ และยกเลิก จํานวน  
๒  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๑.๐๔ 

๒.๔.๒ ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย   ปรากฏวา มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการเปน
เงินท้ังสิ้น   ๒๐๖,๑๓๔,๗๒๙.๕๑  บาท จากงบประมาณดําเนินการ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน 
๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ บาท ทําใหการใชจายงบประมาณของโครงการคิดเปนรอยละ ๕๕.๗๗  งบประมาณใน
โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการจํานวน  ๗๑,๕๙๗,๖๒๙.๕๐  บาท งบประมาณท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน   
๗๒,๒๘๑,๗๕๖.๐๙ บาท และ งบประมาณท่ียกเลิกการดําเนินโครงการ  จํานวน  ๑๓๔,๙๐๕.-บาท  โดยเปน
โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ในดาน โครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง
เมือง, การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน , การเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชนเพ่ือความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม ,การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ
ชุมชน และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๕ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา 

จากการประเมินผลงานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ 6๑– 
๒๕๖๕)โครงการตามประเด็นการประเมินผลวา  โครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง  ๖  ดาน  
บรรลุวัตถุประสงคสาขาการพัฒนาท่ีกําหนดไวดังนี้ 

๒.๕.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแกชุมชน 
 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง
เมือง  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) จํานวน  ๙๐  โครงการ  งบประมาณ  
๒๔๕,๑๙๒,๖๐๐.-  บาท นําไปปฏิบัติจํานวน  ๗๙โครงการ  งบประมาณ  ๒๑๕,๘๒๙,๐๐๐.๐๙  บาท  สวนใหญ
เปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการกอสรางและ ปรับปรุงถนน  ระบบระบายน้ํา  ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  โดย
สามารถบรรลุตามแนวทา งการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  และพัฒนาระบบ การบริการ
สาธารณะแกชุมชน 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๐ 
 



๒.๕.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค 
 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณคา สามารถปรับตัว

เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมในชุมชนเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูท่ี

หลากหลาย 
โครงการตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน    บรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑ - ๒๕๖ ๕ ) จํานวน ๔๒  โครงการ  งบประมาณ  
๑๑,๗๘๒,๒๒๔. - บาทนําไปปฏิบัติจํานวน  2๕  โครงการ  งบประมาณ ๑๐,๔๖๖,๕๙๑.-  บาท  สวนใหญเปน
โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสูความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรคพัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี
คุณภาพมีคุณคาสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการสรางความตระหนักและเตรียมความ
พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุตามแนวทางท่ีกําหนดท้ัง 6 ขอ 

๒.๕.๓  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความ
ม่ันคงและเปนธรรมในสังคม    

 สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย  และ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการตาม

ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชนเพ่ือความม่ันคงและเปนธรรมในสังคม
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑ - ๒๕๖ ๕) จํานวน 4๖ โครงการงบประมาณ 
๒๐,๔๘๖,๗๑๙.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน ๓๘ โครงการ  งบประมาณ   ๙,๙๓๐,๕๒๔. - บาท สามารถบรรลุตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว ท้ัง 6 ขอ ถึงแมวาจะมีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ๑  โครงการยังไมไดดําเนินการ ๖ 
โครงการ และยกเลิกดําเนินโครงการ ๒ โครงการ 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๑ 
 



๒.๕.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

 

 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถ ของภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 

 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 สงเสริมสงเสริมความเขมแข็งและสราง กลุม เครือขาย และสถาบันทางการเกษตร 
 สงเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของเกษตรกร 

โครงการตามยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร(พ.ศ. ๒๕ ๖๑- 
๒๕๖๕) จํานวน ๙ โครงการงบประมาณ ๓,๔๗๐,๐๐๐. -บาท  นําไปปฏิบัติจํานวน  ๕  โครงการ งบประมาณ 
๖๔๖,๔๘๐.-บาท สามารถบรรลุตามแนวทางท่ีกําหนดไวเพียง  2 ขอ ถึงแมวามีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  ๑  
โครงการ 

๒.๕.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญาทองถ่ิน               

พัฒนาระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการทองเท่ียวใน
ระดับชุมชน 

สงเสริมกระบวนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม             และ
กระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพ

ท้ังระบบและบูรณการในทุกระดับ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 เตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการตามยุทธศาสตรการ พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน   ท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕ ๖๑ - ๒๕๖ ๕ ) จํานวน 5๑  โครงการ งบประมาณ  
๑๒๗,๘๐๘,๐๖๘. -บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน ๓๘ โครงการ  งบประมาณ  ๑๒๒,๕๐๕,๔๔๔.-  บาท  สามารถ
บรรลุตามแนวทางท่ีกําหนดไวท้ัง 7 ขอ  

๒.๕.๖ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๒ 
 



 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางยั่งยืน 
 สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

โครงการตามยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) จํานวน 1๙ โครงการงบประมาณ  ๔๕,๘๐๖,๐๐๐.-บาท นําไป
ปฏิบัติ จํานวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๒๔๙,๒๖๐. -บาท สามารถบรรลุตามแนวทางท่ีกําหนดไว ท้ัง ๕ ขอ 
ถึงแมวาจะมีโครงการท่ี  อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน  ๑  โครงการ และโครงการท่ี ยังไมไดดําเนินการ 
๑ โครงการ 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๓ 
 



๒.๖ ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครและความ 
คิดเห็นของประชาชนตอยุทธศาสตร  ๖  ดาน 

 

๒.๖.๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

(๑)ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนว
ทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน พัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดให
ประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน ๑๕๐คนผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
เทศบาลเมืองเขลางคนครพ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นดังนี้ 

(๑.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๖๒ ๔๑.๓ 

หญิง ๘๘ ๕๘.๗ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๔ ๒.๗ 

๒๐-๓๐ ป ๕ ๓.๓ 

๓๑-๔๐ ป ๑๒ ๘.๐ 

๔๑-๕๐ ป ๒๑ ๑๔.๐ 

๕๑-๖๐ ป ๔๗ ๓๑.๓ 

มากกวา ๖๐ ป ๖๑ ๔๐.๗ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๘๖ ๕๗.๓ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓๗ ๒๔.๗ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘ ๕.๓ 

ปริญญาตร ี ๑๕ ๑๐.๐ 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

อ่ืนๆ ๔ ๒.๗ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๓ ๒.๐ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒ ๑.๓ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๔ 
 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๘๘ คน คิดเปนรอยละ๕ ๘.๗ และเพศชาย จํานวน 

๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๓  
 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา  ๖๐ ป จํานวน ๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๗๐ รองลงมา ไดแกชวง

อายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๓๐  ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ 

๑๔.๐๐ชวงอาย ุ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐๐ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอย

ละ ๓.๓๐ ชวง และชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๔ คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๓๐ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๓ ๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๔. ๗ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๕.๓๐ และอ่ืน  ๆจํานวน ๔ คน คิดเปน

รอยละ ๒.๗๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๒ .๗๐

รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง จํานวน ๔๒ คน คิดเปนรอยละ  ๒๘.๐๐ อ่ืน ๆจํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ  

๑๙.๓๐ เกษตร จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๔.๐๐ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ รับ

ราชการ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๐  และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  

จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑.๓ ตามลําดับ 

(๑.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๖๔ ๔๒.๗ 

     รับจาง ๔๒ ๒๘.๐ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๒.๗ 

     เกษตร ๖ ๔.๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๕ 
 



๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๙ ๑.๑๘ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๕ ๑.๐๘ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๑ ๑.๒๕ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๖๗ ๑.๒๑ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๑ ๑.๓๕ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๘.๕๖ ๑.๓๗ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๘.๗๙ ๑.๒๑ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๔ ๑.๑๘ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘.๗๒ ๑.๒๒ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี๑ดาน

โครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทาง      การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๒ (S.D. ๑.๒๒)  คิดเปนรอยละ 

๘๗.๒ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามี   ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

ของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๙๕ รองลงมาไดแกประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๔ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  และผล

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๘.๗๙ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ คาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๗ มีการเปด

โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๑ การดําเนินงานเปนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๖ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในเรื่อง การเปดโอกาสให

ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๑ 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๖ 
 



(๑.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

 ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๕ ๐.๕๔ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๙ ๐.๕๓ มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๒ ๐.๕๑ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๔๘ ๐.๕๔ ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๙ ๐.๕๕ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๕๑ ๐.๕๑ มาก 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๕๓ ๐.๕๔ มาก 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๕๖ ๐.๕๓ มาก 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๖๑ ๐.๕๓ มาก 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๕๔ ๐.๕๓ มาก 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตรท่ี๑ดาน

โครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  คือคาเฉลี่ย ๒.๕๔ (S.D.๐.๕๓) คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๖ 

เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๖๑ รองลงมาไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

ของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๕๙ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๖ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๕๕ ผล

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๕๓ มีการเปด

โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒. ๕๒การดําเนินงานเปนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๑ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๔๙ และการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๘ ตามลําดับ  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๗ 
 



 

ท่ี 

 

ประเด็น 

พอใจมาก 

(รอยละ) 
พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๕๖.๗๐ ๔๑.๓๐ ๒.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖๑.๓๐ ๓๖.๗๐ ๒.๐๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๗๐ ๔๖.๗๐ ๐.๖๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๕๐.๐๐ ๔๘.๐๐ ๒.๐๐ 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๐๐ ๔๕.๓๐ ๒.๗๐ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๕๑.๓๐ ๔๘.๐๐ ๐.๗๐ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๕๔.๗๐ ๔๓.๓๐ ๒.๐๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๕๘.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒.๐๐ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖๒.๗๐ ๓๕.๓๐ ๒.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๕๕.๔๙ ๔๒.๗๓ ๑.๗๘ 

 

(๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดาน การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน แนว

ทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองค

รวม พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดีมีสุขและสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับกรเปลี่ยนแปลง สรางความตระหนักและเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู และองค

ความรูท่ีหลากหลาย ผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบ

แบบสอบถามซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๑๕๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเทศบาลเมืองเข

ลางคนครพ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นดังนี้ 

(๒.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๓๐ ๒๐.๐๐ 

หญิง ๑๒๐ ๘๐.๐๐ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป - - 

๒๐-๓๐ ป ๑ ๐.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๘ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ๘๐.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน  ๑๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๗ รองลงมา ไดแกชวง

อายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป และชวงอายุ  

๔๑ – ๕๐ ป จํานวน๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๐ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๒ ๑.๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑ คน 

๓๑-๔๐ ป - - 

๔๑-๕๐ ป ๑ ๐.๗๐ 

๕๑-๖๐ ป ๙ ๖.๐๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๓๙ ๙๒.๗๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๙๖ ๖๔.๐๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓๒ ๒๑.๓๐ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๓ ๒.๐๐ 

ปริญญาตร ี ๑๑ ๗.๓๐ 

สูงกวาปริญญาตร ี ๒ ๑.๓๐ 

อ่ืนๆ ๖ ๔.๐๐ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๔ ๒.๗๐ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๐.๗๐ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๓๕ ๒๓.๓๐ 

     รับจาง ๑๙ ๑๒.๗๐ 

     นักเรียน/นักศึกษา - - 

     เกษตร ๑๕ ๑๐.๐๐ 

     อ่ืนๆ ๗๖ ๕๐.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๒๙ 
 



คิดเปนรอยละ ๗.๓๐ อ่ืนๆ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๔.๐  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๓ คน คิด

เปนรอยละ ๒.๐ และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑.๓๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญ ไมไดประกอบอาชีพ เปนแมบาน/พอบาน จํานวน ๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๗๐ รองลงมา

ไดแกคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๓อาชีพรับจาง จํานวน ๑ ๙ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒.๗ เกษตร จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๐.๐ รับราชการ ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ และเอกชน/

รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗ ตามลําดับ 

(๒.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๕๖ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๙ ๐.๘๘ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๕๑ ๐.๘๙ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๙.๓๕ ๑.๐๘ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๓ ๑.๒๓ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๙.๓๓ ๑.๒๓ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๙.๒๘ ๑.๓๒ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๒ ๑.๓๙ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๙.๓๙ ๑.๐๙ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดาน

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๙ (S.D. ๑.๐๘)  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมาก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๐ 
 



ท่ีสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๕๖ รองลงมาไดแกการ

เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๕๑ มีการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๔๙ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๕ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการเปดโอกาสให

ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๓ ประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๒ และประชาชนมีความพึงพอใจนอย

ท่ีสุด คือ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๒๘ 

 

(๒.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๗๑ ๐.๔๖ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๙ ๐.๔๙ มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๘ ๐.๔๙ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๖๒ ๐.๕๐ มาก 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๗ ๐.๔๙ มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๕๗ ๐.๕๑ มาก 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๖๒ ๐.๔๙ มาก 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๕๙ ๐.๕๒ มาก 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๖๕ ๐.๔๙ มาก 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๖๑ ๐.๔๙ มาก 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการ

พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน

กลาง  คือคาเฉลี่ย ๒.๖๑ (S.D.๐.๔๙) คิดเปนรอยละ ๘๖.๙๙ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดในประเด็น  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๗๑ 

รองลงมาไดแกประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ๒ .๖๕ การรายงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๑ 
 



ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๖๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู

ขอมูลของโครงการ/กิจกรรมและการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีสัดสวนเทากัน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๕๙ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๕๘ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีสัดสวน

เทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๗ ตามลําดับ 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

พอใจ

มาก 

(รอยละ) 

พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๗๐.๗ ๒๙.๓ ๐.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕๘.๗ ๔๑.๓ ๐.๐๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๘.๐ ๔๒.๐ ๐.๐๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๖๒.๗ ๓๖.๗ ๐.๗๐ 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๖.๗ ๔๓.๓ ๐.๐๐ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๕๗.๓ ๔๒.๐ ๐.๗๐ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๖๒.๐ ๓๘.๐ ๐.๐๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๖๐.๐ ๓๘.๗ ๑.๓๐ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖๕.๓ ๓๔.๐ ๐.๗๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๖๑.๒๗ ๓๘.๓๖ ๐.๓๗ 

 

(๓)ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและ ชุมชน เพ่ือ

ความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี

ความแข็งแรง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมภิบาล สงเสริม

และพัฒนาสมรรถนาบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก สงเสริมกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชนทุกระดับ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการสํารวจ

ความคิดเห็น ของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังสิ้นจํานวน๑๕๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเทศบาลเมืองเขลางคนครพ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นดังนี้ 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๒ 
 



(๓.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๓๐ ๒๐.๐ 

หญิง ๑๒๐ ๘๐.๐ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป - - 

๒๐-๓๐ ป ๙ ๖.๐๐ 

๓๑-๔๐ ป ๒๐ ๑๓.๓ 

๔๑-๕๐ ป ๒๕ ๑๖.๗ 

๕๑-๖๐ ป ๖๒ ๔๑.๓ 

มากกวา ๖๐ ป ๓๔ ๒๒.๗ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๕๓ ๓๕.๓ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓๕ ๒๓.๓ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒๗ ๑๘.๐ 

ปริญญาตร ี ๒๕ ๑๖.๗ 

สูงกวาปริญญาตร ี ๓ ๒.๐ 

อ่ืนๆ ๗ ๔.๗ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๔ ๒.๗ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒ ๑.๓ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๘๐ ๕๓.๓ 

     รับจาง ๓๔ ๒๒.๗ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๐.๗๐ 

     เกษตร ๑๐ ๖.๗๐ 

     อ่ืนๆ ๑๙ ๑๒.๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๓ 
 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๒๐ คิดเปนรอยละ ๘๐.๐ และเพศชาย จํานวน ๓๐ 

คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๓รองลงมา ไดแก

ชวงอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน๒๕ คน คิดเปนรอยละ 

๑๖.๗ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓  และชวงอายุ ๒๐-๓๐ ปจํานวน ๙ คน คิดเปน

รอยละ ๖.๐๐  ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๓ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๓ ระดับอนุปริญญา จํานวน ๒๗ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๘.๐ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ อ่ืนๆ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ 

๔.๗และระดับสูงกวาปริญญาตรีจํานวน ๓ คน คิดเปน 

รอยละ ๒.๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๓รองลงมา

ไดแกรับจาง จํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗ อ่ืนๆ จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๗ เกษตร จํานวน 

๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗๐ รับราชการ ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒ คน คิดเปน

รอยละ ๑.๓และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๐ ตามลําดับ 

(๓.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๔ 
 



ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๕ ๑.๔๐ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๕ ๑.๔๐ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๔ ๑.๕๖ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๗๐ ๑.๖๒ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๘ ๑.๔๓ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๘.๗๖ ๑.๕๙ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๘.๗๘ ๑.๓๑ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๖ ๑.๔๔ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘.๘๑ ๑.๖๓ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และเปนธรรมในสังคมภาพรวม

แลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๑ (S.D. ๑.๖๓)  คิดเปนรอยละ ๘๘.๑ เม่ือ

จําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๙๖ รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มี

การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมมีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๙๕ ผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๘ การดําเนินงาน

เปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๖ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะมี

คาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๐ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในเรื่อง การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๘ 

 

(๓.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

 ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๕ 
 



ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๒ ๐.๕๐ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๙ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๖ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๔๒ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๗ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๔๖ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๔๗ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๕๑ ๐.๕๐ มาก 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๕ ๐.๔๙ มาก 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๔๘ ๐.๔๖ ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตรท่ี ๓ ดาน

เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม ภาพรวมแลว

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  คือคาเฉลี่ย ๒. ๔๘ (S.D.๐.๔๖) คิดเปนรอยละ ๘๒.๖๕ เม่ือ

จําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ๒ .๕๕ รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๕๒การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๒.๕๐ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒. ๔๘ผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒. ๔๗ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม มีการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒. ๔๖และการรายงาน

ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๒ ตามลําดับ  

 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

พอใจมาก 

(รอยละ) 

พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๗๐ ๔๗.๔๐ ๐.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๘.๗๐ ๕๑.๓๐ ๐.๐๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๗.๓๐ ๕๒.๐ ๐.๗๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๓.๓๐ ๕๖.๐ ๐.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๖ 
 



๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘.๐ ๕๑.๓ ๐.๗๐ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๔๖.๐ ๕๔.๐ ๐.๐๐ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๔๗.๓ ๕๒.๗ ๐.๐๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๕๐.๗ ๔๙.๓ ๐.๐๐ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๔.๗                   ๔๕.๓ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔๘.๗๔ ๕๑.๐๒ ๐.๒๔ 

 

(๔)ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ สงเสริมความเขมแข็งและสรางกลุมเครือขายและสถาบันทาง

การเกษตร สงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร ผลการสํารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  

๑๕๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเทศบาลเมืองเขลางคนครพ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นดังนี้ 

(๔.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๖๘ ๔๕.๓ 

หญิง ๘๒ ๕๔.๗ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป - - 

๒๐-๓๐ ป - - 

๓๑-๔๐ ป ๕ ๓.๓๐ 

๔๑-๕๐ ป ๒๓ ๑๕.๓ 

๕๑-๖๐ ป ๖๒ ๔๑.๓ 

มากกวา ๖๐ ป ๖๐ ๔๐.๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๐๐ ๖๖.๗๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๔๐ ๒๖.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๗ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๘๒ คิดเปนรอยละ ๕๔.๗ และเพศชาย จํานวน ๖๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๓ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๓รองลงมา ไดแก

ชวงอายุ มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน๒๓ คน คิดเปนรอยละ 

๑๕.๓ และชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓๐  ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑ ๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๗ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๖. ๗ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๔.๐ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๒ และอ่ืนๆ จํานวน ๑ คน คิด

เปนรอยละ ๐.๗ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐ รองลงมาไดแก  อาชีพ

รับจาง จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๗ คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐ อ่ืนๆ 

จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗ ตามลําดับ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖ ๔.๐๐ 

ปริญญาตร ี ๓ ๒.๐๐ 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

อ่ืนๆ ๑ ๐.๗๐ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ - - 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๐.๗๐ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๒ ๘.๐๐ 

     รับจาง ๒๘ ๑๘.๗๐ 

     นักเรียน/นักศึกษา - - 

     เกษตร ๑๐๕ ๗๐.๐ 

     อ่ืนๆ ๔ ๒.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๘ 
 



(๔.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

 
 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๖ ๑.๕๕ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๑ ๑.๕๗ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๒ ๑.๖๓ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๙๒ ๑.๖๐ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๖ ๑.๖๙ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

๘.๘๘ ๑.๖๒ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๙.๐๓ ๑.๕๖ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๑ ๑.๖๓ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘.๙๖ ๑.๖๑ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมให

สินคาเกษตร ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๙๖ (S.D. ๑.๖๑)  คิด

เปนรอยละ ๘๙.๖ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามี  ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๑๑ รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๐๖ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๐๓  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๐๑  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๘.๙๒  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๘ การเปดโอกาสใหประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๓๙ 
 



ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๖ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในเรื่อง 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๒ 

 

(๔.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

  ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๖๓ ๐.๔๘ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๕ ๐.๔๙ มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๓ ๐.๕๒ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๔๗ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๘ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๔๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๕๔ ๐.๕๐ มาก 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๔๗ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๒ ๐.๕๐ มาก 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๕๒ ๐.๕๐ มาก 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการ

สนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  คือคาเฉลี่ย ๒.๕๒ (S.D.๐.๕๐) คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๙ 

เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๖๓ รองลงมาไดแกมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ๒.๕๕ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ินมีคาเฉลี่ย เทากับ  ๒ .๕๔ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๓ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ๒.๕๒ ความ

โปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒. ๔๘ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๐ 
 



กิจกรรมตอสาธารณะ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๒.๔๗ และการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๕ ตามลําดับ  

 

 

ท่ี 

 

ความพึงพอใจ 

พอใจ

มาก 

(รอยละ) 

พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๖๓.๓ ๓๖.๗ ๐.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕๕.๓ ๔๔.๗ ๐.๐๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๔.๗ ๔๔.๐ ๑.๓๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๘.๐ ๕๑.๓ ๐.๗๐ 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๙.๓ ๔๙.๓ ๑.๓๐ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๔๕.๓ ๕๔.๗ ๐.๐๐ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๕๔.๐ ๔๖.๐ ๐.๐๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๘ ๕๑.๓ ๐.๗๐ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๐ ๔๘.๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๕๒.๒ ๔๗.๓๓ ๐.๔๗ 

 

(๕)ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนา  และการจัดระเบียบ สังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง

ของชุมชน แนวทางการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู ความคิด

สรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การทองเท่ียวในระดับชุมชน สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและ

กระบวนการสรางธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด

ในชุมชน เตรียม   ความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดให

ประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๑๕๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ

เทศบาลเมืองเขลางคนครพ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นดังนี้ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๑ 
 



(๕.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๕๖ ๓๗.๓ 

หญิง ๙๔ ๖๒.๗ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๔ ๒.๗๐ 

๒๐-๓๐ ป ๑๒ ๘.๐๐ 

๓๑-๔๐ ป ๑๔ ๙.๓๐ 

๔๑-๕๐ ป ๑๘ ๑๒.๐ 

๕๑-๖๐ ป ๔๘ ๓๒.๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๕๔ ๓๖.๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๖๘ ๔๕.๓ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๔๖ ๓๐.๗ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗ ๔.๗๐ 

ปริญญาตร ี ๒๓ ๑๕.๓ 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

อ่ืนๆ ๖ ๔.๐๐ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๑ ๐.๗๐ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๔.๐๐ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๓๗ ๒๔.๗ 

     รับจาง ๕๘ ๓๘.๗ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๒.๗๐ 

     เกษตร ๑๔ ๙.๓๐ 

     อ่ืนๆ ๓๐ ๒๐.๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๒ 
 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๙๔ คน คิดเปนรอยละ๖๒.๗ และ 

เพศชาย จํานวน ๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๓ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๐รองลงมา ไดแกชวงอายุ 

๕๑-๖๐ ป จํานวน ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๐ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ชวง

อาย ุ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๙.๓๐ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐ 

และ ต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๓รองลงมา

ไดแกระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๗ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๓ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๕.๓ อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๗๐ และอ่ืนๆ จํานวน ๖ คน คิด

เปนรอยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๗รองลงมาไดแก คาขาย 

ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๒ ๔.๗ อ่ืนๆ จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐ เกษตร จํานวน 

๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๙.๓๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๔.๐๐ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 

๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ และ รับราชการ ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๗.๐ ตามลําดับ 

(๕.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๓ 
 



ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๓ ๑.๓๑ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๒ ๑.๒๘ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ ๑.๒๙ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๕๐ ๑.๒๙ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๙ ๑.๓๘ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๘.๕๐ ๑.๓๑ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๘.๕๙ ๑.๓๐ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ ๑.๓๙ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘.๕๖ ๑.๓๑ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การพัฒนาและจัดระเบียบ สังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๕ (S.D. ๑.๓๑)  คิดเปนรอยละ ๘๖.๕ เม่ือจําแนกเปนรายขอ

พบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๘.๗๓ รองลงมาไดแกประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๕ มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๒ ผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๙ การเปดโอกาสใหประชาชน

แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ และ

การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ย คือ ๘.๕๐และประชาชนมีความพึงพอใจ

นอยท่ีสุดในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๓๙ 

(๕.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

 ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

 

 

 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๔ 
 



๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๒ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๔ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๗ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๓๐ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๑ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๓๔ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๓๓ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๒๘ ๐.๔๕ ปานกลาง 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๖ ๐.๔๘ ปานกลาง 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๓๓ ๐.๔๗ ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร 

ท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับปานกลาง  คือคาเฉลี่ย ๒.๓๓ (S.D.๐.๔๗) คิดเปนรอยละ ๗๗.๖๖ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชน

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๒ .๓๗ รองลงมาไดแกประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๓๖ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๓๔ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๓๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมมี

คาเฉลี่ยเทากับ ๒.๓๒ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๓๑ การรายงานผลการ

ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากั บ ๒.๓๐ และการแกไขปญหาและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๒๘ ตามลําดับ  

 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

พอใจ

มาก 

(รอยละ) 

พอใจ(รอย

ละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๓๒.๗ ๖๗.๓ ๐.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๔.๗ ๖๔.๗ ๐.๗๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓๗.๓ ๖๒.๐ ๐.๗๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๕ 
 



๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๓๐.๗ ๖๘.๗ ๐.๗๐ 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๒.๐ ๖๖.๗ ๑.๓๐ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๓๔.๗ ๖๔.๗ ๐.๗๐ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๓๔.๗ ๖๔.๐ ๑.๓๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒๘.๐ ๗๒.๐ ๐.๐๐ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๖.๐ ๖๔.๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๓๓.๔๒ ๖๖.๐๑ ๐.๕๗ 

 

(๖)ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนา 

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแล

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางยั่งยืน

และสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน ผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนได

จากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๑๕๐ คน ผลการ

แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็น ดังนี้ 

 

(๖.๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๕๘ ๓๘.๗ 

หญิง ๙๒ ๖๑.๓ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๒ ๑.๓ 

๒๐-๓๐ ป ๑๑ ๗.๓ 

๓๑-๔๐ ป ๔ ๙.๓ 

๔๑-๕๐ ป ๑๙ ๑๒.๗ 

๕๑-๖๐ ป ๔๗ ๓๑.๓ 

มากกวา ๖๐ ป ๕๗ ๓๘.๐ 

ระดับการศึกษา   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๖ 
 



 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๙๒ คิดเปนรอยละ๖ ๑.๓ และเพศชาย จํานวน ๕๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๗ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐ รองลงมา ไดแก  ชวง

อายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๓ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๒.๗ 

ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๙.๓๐ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๑ คิดเปนรอยละ ๗.๓๐ 

และต่ํากวา ๒๐ ปจํานวน๒ คน คิดเปนรอยละ ๐๑.๓ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๐ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๐ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา  จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗อ่ืน ๆ จํานวน ๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๓.๓ และสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑.๓ ตามลําดับ 

 

อาชีพหลัก 

ประถมศึกษา ๘๑ ๕๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๒๗ ๑๘.๐ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๐ ๖.๗ 

ปริญญาตร ี ๒๕ ๑๖.๗ 

สูงกวาปริญญาตร ี ๒ ๑.๓ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๓ ๒.๐ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๙ ๑๒.๗ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๕๑ ๓๔ 

     รับจาง ๓๕ ๒๓.๓ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๐.๗ 

     เกษตร ๑๖ ๑๐.๗ 

     อ่ืนๆ ๒๕ ๑๖.๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๗ 
 



ประชาชนสวนใหญประกอบคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๐รองลงมาไดแก

อาชีพรับจาง จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๓อ่ืน ๆ จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ เอกชน/

รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๒. ๗ เกษตร จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๐.๗ รับราชการ ๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๒.๐ และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗ ตามลําดับ 

 

(๖.๒) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากท่ีสุด  

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก  

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง  

๒.๐๑-๔.๐๐ นอย  

๐.๐๑-๒.๐๐ นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๒ ๑.๓๘ มากท่ีสุด 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๖ ๑.๒๔ มากท่ีสุด 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๓ ๑.๓๐ มากท่ีสุด 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๔๐ ๑.๓๙ มากท่ีสุด 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๘ ๑.๔๔ มากท่ีสุด 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๘.๓๖ ๑.๔๙ มากท่ีสุด 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๘.๕๖ ๑.๒๘ มากท่ีสุด 

๘ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ ๑.๔๓ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘.๕๒ ๑.๓๖ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาพรวมแลวประชาชนมี   ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๒ (S.D.๑.๓๖)  คิดเปนรอยละ ๘๕.๒ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๖ รองลงมาไดแก

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๕  การเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๒ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๖ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๘ 
 



โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๓  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๘.๔๐ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๓๖ และประชาชนมีความ

พึงพอใจนอยท่ีสุดในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

๘.๒๘ 

(๖.๓) ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

๒.๕๐-๓.๐๐  มาก  

๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง  

 ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย  

 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๙ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๔ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๘ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒.๓๕ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๑ ๐.๕๓ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๒.๓๔ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

๒.๓๗ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๒๙ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๑ ๐.๕๔ ปานกลาง 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒.๓๖ ๐.๕๐ ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร 

ท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง คือคาเฉลี่ย ๒.๓๖ (S.D.๐.๕๐) คิดเปนรอยละ ๗๘.๖๖ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ

๒.๔๔ รองลงมาไดแกประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๑ มีการ

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๓๙  มีการเปดโอกาสใหประชาชน

แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากั บ ๒.๓๘ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๔๙ 
 



แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากั บ ๒ .๓๗ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒ .๓๕ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๓๔ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากั บ คือ ๒ .๓๑ และการแกไขปญหาและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๒๙ ตามลําดับ  

 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

พอใจ

มาก 

(รอยละ) 

พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๓๘.๗ ๖๑.๓ ๐.๐๐ 

๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๔.๐ ๕๖.๐ ๐.๐๐ 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓๗.๐ ๖๓.๐ ๐.๐๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๓๖.๗ ๖๒.๐ ๑.๓ 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๔.๗ ๖๒.๐ ๓.๓ 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ๓๖.๐ ๖๒.๗ ๑.๓ 

๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๓๗.๓ ๖๒.๗ ๐.๐๐ 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓๒.๐ ๖๕.๓ ๒.๗ 

๙ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๓.๓ ๕๔.๐ ๒.๗ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๓๗.๗๕ ๖๑ ๑.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๐ 
 



๒.๖.๒ขอเสนอแนะของประชาชน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๓.๖.๒.๑   ความคิดเห็นของประชาชนตอยุทธศาสตร ๖ ดาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
 

1. ตองการระบบประปาเขาในซอย 
2. ซอย 3 ชุมชนกลวยหลวง ตองการทอระบายน้ํา  
3. ประปาชุมชนไมสะอาด 
4. ตองการทอระบายน้ํา เนื่องจากน้ําท้ิงจากบานท่ีมีลงสวนใหญไหลลงถนน 
5. อยากใหวางแผนการทํางานใหดี เชน ทําทอระบายน้ําใหเสร็จกอนแลวคอยทําถนน 
6. อยากเพ่ิมแสงสวางทางสาธารณะ 
7. อยากใหทําฝาทอใหเสมอกับถนน 
8. ขอรางระบายน้ํา 
9. ไดรับความชวยเหลือแกไขปญหาอยางดี 
10. ถนนราษฎรอุทิศขอรางระบายน้ํา ขอเพ่ิมลําโพง และซอมถนน 
11. ไมมีทอระบายน้ํา เวลาน้ําทวมขัง 
12. ขอเสียงตามสาย เครื่องออกกําลังกาย 
13. อยากใหดําเนินการเร็วกวานี้ 
14. น้ําบาดาล ไมเพียงพอในชวงฤดูรอน 
15. การซอมแซมถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ ไมเคยไดรับการแกไขท้ัง ๆ ท่ีเปนชุมชนติด

เมือง ควรมีการทําถนนท่ีดีดวย 
16. มีน้ําทวมขัง บริเวณรานกวยเตี๋ยวขางวัด 
17. ประปาชุมชน น้ําสีแดง และขาดแคลนบางครั้ง 
18. ตนไมยื่นบังสายไฟ หนาปาชาบานสําเภา-แมกืย 
19. บางจุดเขาไมถึงในเรื่องของถนน 
20. ขอบคุณเทศบาลท่ีนําโครงการท่ีขอไป เชน ถนน ไฟก่ิง ท่ีไดดําเนินการเสร็จ

เรียบรอย 
21. ถนนยังไมมีการปรับปรุงใหดีข้ึน 
22. ไฟก่ิงไมคอยสวาง อยากใหเพ่ิมอีกบางจุด ตามมุมโคง 
23. น้ําจากทอระบายน้ําไมมีท่ีไหลไปท่ีอ่ืนทําใหน้ําขังอยู  
24. ถนนท่ีเปนทางเชื่อมกันระหวางชุมชน นาจะประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
25. ถนนบางจุดยังไมไดมีการปรับปรุง  
26. อยากใหเทศบาลชวยประสานงานกับการประปาสวนภูมิภาค 
27. ชุมชนยังไมมีทอระบายน้ํา 
28. การดูแลเอาใจใสดีมาก แจงไฟฟาดับก็มาทันทีเลย 
29. ตองการทอระบายน้ํา บริเวณตั้งแตบานเลขท่ี 147 ชุมชนบานปาตันกุมเมือง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๑ 
 



30. ฝนตก ยังมีน้ําทวมขัง ฝาทอระบายน้ําเสียงดัง  เวลารถวิ่งสวน บริเวณบานเลขท่ี 
93/1 หมูท่ี 9 บานแมกืย 

31. น้ํากัดเซาะตลิ่งหายไปมาก ทําใหน้ําทวมบอย  ทางเทศบาลขุดลอกลําคลองทําให
ดินไปกองฝงตรงขามสูงมาก  ทําใหอีกฝงมีพ้ืนท่ีต่ําน้ําเลยกัดเซาะดินทรายไปเยอะ 
อยากไดพนังปองกันตลิ่งพัง 

32. มีปญหาน้ําทวมขังบริเวณหนาบานเลขท่ี 55 ซอย 14 หมูท่ี ๕ ตําบลปงแสนทอง 
33. มีน้ําทวมขังเนื่องจากขุดทอประปา  หนาบานท่ีขายกับขาว สวนลําไย 
34. มีน้ําทวมขังและมียุงวางไข 
35. อยากใหเรงรัดการกอสรางฝายบริเวณชุมชนบานไรนานอยใหแลวเสร็จตนฤดูน้ํา  
36. การปดประตูน้ําเพ่ือทําการกอสรางฝายบานไรนานอย ทําใหขาดแคลนน้ําใน

การเกษตรในชวงฤดูแลง อยากใหรีบทําใหเสร็จโดยเร็ว เกษตรกรไดรับความ
เดือดรอนมาก 

37. ถนนมีน้ําทวมขัง อยากใหปรับปรุงระบบระบายน้ําใหมี 2 ฝงถนน เนื่องจากทอ
ระบายน้ํามีฝงเดียว 

38. อยากใหปรับปรุงทอระบายน้ํา ฝาทอไมคอยแข็งแรง  
39. น้ําประปาชุมชนไมสะอาด มีสีแดงขุน 
40. ทอระบายน้ํา เวลาฝนตกน้ําทวมขังบริเวณบานเลขท่ี 57 
41. การซอมแซมถนนหลังเฮือนสายคํา 
42. น้ําประปาไมคอยสะอาด   
43. อยากไดกระสอบทรายปองกันน้ําทวม(ชุมชนบานแมกืย) 
44. ขอใหทางเทศบาลชวยพัฒนาชุมชนตาง ๆ ใหดียิ่ง  จะเปนถนน ประปา หรืออ่ืน ๆ 

เปนตน 
45. ขอใหเทศบาล  บริหารเก่ียวกับการจัดเก็บขยะใหตรงเวลา และไฟฟาประปาใหดี

ข้ึนดวย 
46. ตองการกระจกโคงบริเวณสามแยกในชุมชนเพ่ือปองกันอันตราย 
47. ตองการไหลทางสาธารณะในชุมชน 
48. ชุมชนบานกลวยหลวงอยากจะใหปรับปรับปรุงทอเมนประปาในหมูบาน (น้ําไม

สะอาด) 
49. ขอติดไฟก่ิงหนาปองตํารวจบานแมปุง 
50. ทอน้ําท้ิงทําใหถนนไมเสมอกันอยากใหแกไข  ถนนเปนหลุมเปนบอ 
51. ไฟฟาสาธารณะยังไมท่ัวถึง 
52. รถบรรทุกผานทําใหถนนพังเร็ว  
53. โครงการกอสรางฝาย มาเริ่มทําในชวงฤดูฝนเปนอุปสรรค 
54. ใหออกมาสํารวจไฟก่ิงบอย ๆ  
55. อยากใหพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
56. เวลาฝนตกน้ําไหลเขาบาน เลขท่ี 166/1 ชุมชนบานกาดโปงหมูท่ี ๗  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๒ 
 



ตําบลปงแสนทอง 
57. แกไขระบบระบายน้ําซ่ึงอยูสูงกวาบานเลขท่ี  554  ชุมชนบานหนองหา

ตะวันออก  ตําบลพระบาท 
๕๘.ถนนหลังวัดนานอยยังเปนถนนลูกรังอยูอยากไดเขาแผน   

๕๙.ขาดปายบอกทางในชุมชน(ชุมชนบานแมกืย) 

๖๐.ทอระบายน้ํา ซอยเขาบาน ซอย 8/2 ศรีหมวดเกลา 2 

๖๑.ปรับปรุงถนนขางทางใหเรียบเสมอกัน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

๑. อยากใหปลูกตนไม หนาอาคารศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร  เพ่ือใหรมเงา
และท่ีจอดรถ อยากใหถมดินข้ึนอีก เวลาฝนตกน้ําจะไดไมขัง (เทปูนไดยิ่งดี)  

๒. ขอใหดําเนินงานกิจกรรมนี้ไปนาน ๆ  
๓. ควรมีการฝกอาชีพใหนักเรียนผูสูงอายุนําไปประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง 
๔. มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการ (ศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค

นคร)มาก ๆ คะ และอยากใหโครงการนี้อยูคูกับผูสูงอายุนี้ไปตลอดคะ 
๕. มีการพอใจมากในการทํางานของเทศบาล  ประทับใจกิจกรรมของผูสูงวัยมากคะ 
๖. ขอใหเทศบาลจัดใหมีการปลูกตนไมโดยรอบบริเวณโรงเรียนผูสูงวัย 
๗. ขอใหรวมกันหมดทุกรุนจะไดพบปะสังสรรคกัน อาทิตยละครั้งเพ่ือความสุขและ

ความตองการแตละคน 
๘. อยากไดรับการสนับสนุนเบี้ยผูพิการ 
๙. ขาดแคลนผูดูแล รับสงในการไปติดตอรับเบี้ยยังชีพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือ 

ความม่ันคงและเปนธรรมในสังคม 

๑. การแกไขปญหาตาง ๆ ควรจะใหประชาชนมีสวนรวม(อบรมผูประกอบการ ฯ) 
๒. ทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน เลือกใชวัสดุท่ีเปนธรรมชาติมากข้ึน แทน

วัสดุจากพลาสติก ใหนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมารวมใชประยุกตในการปรับปรุงเรื่อง
การบริโภค และการผลิตอาหาร 

๓. การบรรยายของการจัดกิจกรรมท่ีมีกลุมเปาหมายหลากหลายไมใชคนในพ้ืนท่ี ควร
ใชภาษากลางจะเอ้ืออํานวยสําหรับคนตางภาค เพ่ือความเขาใจและนําขอมูลการ
บรรยายไปใชประโยชน และไมผิดพลาดตอการใหขอมูลตอผูอ่ืน  

๔. อยากใหมีการออกติดตามของรานคา ตลาด เนื่องจากเจอการใชน้ํามันเกามาก 
เชน ตลาดกาดเมฆ ตลาดไมสะอาดเทาท่ีควร  อาจสงผลตอผูบริโภคได 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๓ 
 



๕. จากการเขาอบรมผูประกอบการ ฯ วิทยากรควรพูดภาษากลางบาง ไมใชคนท่ีเขา
อบรมจะเปนคนพ้ืนทีท้ังหมด  ฟงไมคอยถนัด  รูเรื่องบางไมรูเรื่องบาง  อบรมเปน
ทางการ ขนาดนี้ควรใชภาษาท่ีทุกคนเขาใจกันไดทุกคน  ไมใชเอาใจแตคนในพ้ืนท่ี 
คนจากภาคอ่ืนมาทําธุรกิจในเมืองลําปางก็เยอะ  ควรใหความสําคัญในจุดนี้บาง 

๖. เสียงตามสายไมคอยไดยิน  ซอยบานอายอินทร 1 ซอย 3  
๗. การประสานภายในชุมชนลาชา  ความม่ันคงในชุมชนนอยมาก เนื่องจากมี

ประชากรแฝงเยอะ 
๘. อยากใหใชงบประมาณแกไขปญหาในจุดท่ีเปนปญหาจริง ๆ 
๙. เสียงตามสายไดยินไมท่ัวถึง 
๑๐. อยากมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นมากกวานี้ 
๑๑. ใหเทศบาลดําเนินการตัดหญาขางถนน ตัดก่ิงไมท่ีล้ําถนน 
๑๒. ขอเสียงตามสาย  
๑๓. บางโครงการเม่ืออนุมัติแลวยังไมดําเนินการ อยากใหมีการชี้แจงในท่ีประชุม

ประชาคม 
๑๔. ใหขอมูลชัดเจน สื่อสารไดดี 
๑๕. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมากกวานี้ 
๑๖. การขัดแยงดานการเมือง แบงพรรคแบงพวก 
๑๗. อยากใหปรับปรงุระบบการรับชําระภาษีทองถ่ินประจําปใหเปนระบบออนไลน 
๑๘. จัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพ่ือรับทราบปญหาเบื้องตนใหกับชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

๑. ใหทางเทศบาลจัดอบรมเรื่องการทําปุยหมักแตละชุมชนหรือทําเปนกลุมก็ได  
๒. ควรมีการเสนอประโยชนตาง ๆ ดานเกษตรในสวนรวมนาจะดีกวาท่ีมีคนมา

ประชุมนอย 
๓. นาจะใหคนท่ีเปนเกษตรกรตัวจริงมารับฟงโดยจัดใหเปนกลุม ๆ ในแตละชุมชน 
๔. ตองการพันธุขาวดี ๆ  
๕. อยากใหเปดการอบรมทําปุยหมัก 
๖. อยากใหทางเขาพ้ืนท่ีเกษตร (บานนานอย) ความยาว 100 เมตร 
๗. ฝากดูแลเกษตรกร ต.ปงแสนทอง เจอฝนแลงทํานาลาชา พอทํานาเสร็จก็เจอฝน  

ตอนนี้น้ําลดโรคขาว เพลี้ยมาลงอีกฝากทางเทศบาลดูแลเกษตรดวยคะ 
๘. อยากใหดูเรื่องราคาพืชผล 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม และการจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความ 

เขมแข็งของชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๔ 
 



๑. กิจกรรมลงในชุมชนเขาถึงประชากรใหท่ัวถึงทุกหลังคา เนนการเขารวมกลุมจะได
มีความสามัคคีในชุมชน 

๒. อยากใหมาดูแลในการแกไขปญหายาเสพติดท่ีมีมากข้ึนในชุมชน 
๓. อยากใหมีโครงการเก่ียวกับกลุมอาชีพในชุมชนใหมากข้ึนอุดหนุนงบประมาณ

เนื่องจากเปนชุมชนแหงใหม 
๔. อยากใหทางเทศบาลเพ่ิมโครงการดานสาธารณสุข 
๕. บางโครงการอยากใหทางเทศบาลมาตรวจสอบ 
๖. อยากใหมีโครงการตอตานยาเสพติดในชุมชนใหมากกวานี้ อยากใหมีชุมชนสัมพันธ  
๗. กลองวงจรปดตามแยก 
๘. อยากไดกลองวงจรปดในชุมชน 
๙. นาจะมีกิจกรรมแนะนําอาชีพใหกับชุมชน 
๑๐. อยากใหดูแลปราบปรามยาเสพติดในชุมชน (ทุงกูดาย) 
๑๑. ขอใหจัดอบรมอาชีพเสริมรายได 
๑๒. ใหดูแลสวัสดิการผูสูงอายุใหมากข้ึน 
๑๓. ในสวนของการสนับสนุนดานวัฒนธรรมไทลื้อท่ีผานมาดี 
๑๔. ใหเทศบาลเขามาดูแลเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการตอตานยาเสพติด 
๑๕. อยากไดกลองวงจรปด บริเวณทางแยก (ชุมชนบานแมกืย) 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑. เวลาเก็บขยะของรถขยะ ผานไปมาในชุมชน มีน้ําจากขยะไหลตามถนนสงกลิ่น
เหม็น(บริเวณเสนทางชุมชนบานกลวยหลวงผานไปยังชุมชนกลวยแพะ) 

๒. อยากใหทางเทศบาลมาดูแลจัดการในเรื่องของก่ิงไมบริเวณริมทางโดยใหมา
ดูแล และปรับปรับปรุงภูมิทัศนขางทาง โดยไมตองรอใหยื่นคํารอง 

๓. การขอรับความชวยเหลือคอนขางลาชา  ควรเขามาชวยกอน กรณีประสบภัย
ธรรมชาติ เกิดพายุในพ้ืนท่ี 

๔. มีการรุกล้ําแนวถนน เชน เอากระถางตนไมมาไวทําใหถนนคับแคบ 
๕. เหม็นสิ่งปฏิกูล  นอนไมได 
๖. ใหมีการทําความสะอาดในชุมชน 
๗. เก็บขยะลดเหลือ 1 วัน ปกติเก็บ 2 วัน 
๘. ขอดูแลหญาขางทาง  ซอยขางโรงเรียนวัดหลวงวิทยา  
๙. ก่ิงตนมะขามยื่นออกมานอกถนน อยากใหทางเทศบาลตัดก่ิงไม (ตนมะขามอยู

ในบาน ชุมชนลําปางกลางตะวันตก) 
๑๐. ชวยตัดหญาใหสั้นกวานี้และใหท่ัวถึง ตองจางตัดเสียเงิน 600 บาท 
๑๑. อยากไดเครื่องออกกําลังกาย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๕ 
 



๒.๖.๒.๒ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๑. ดานเกษตร ควรจัดโครงการ/กิจกรรมดานเกษตรมากข้ึน  

๒. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรใหดําเนินงานแบบครบวงจร เชน กอสรางถนน ควรมีการวาง

ระบบระบายน้ํา วางฝาทอระบายน้ําใหมีความพอดีกับถนน และควรมีไฟฟาสองสวางดวย เพ่ือใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ 

ตามมา 
 

๓.๖.๓ ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของ

เทศบาลเมืองเขลางคนครแยกเปนรายตําบลดังนี้ 

(๑) ตําบลพระบาท 

๑) โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ภายในชุมชนบานโทกหัวชาง ตั้งแต

แยกทางหลวงแผนดินสายอินทรบุรี-เชียงใหม (11) ตอนเล่ียงเมือง บริเวณกิโลเมตรท่ี 7 เขาไปเช่ือมกับถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการ

ดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๘ ๔๐ 

หญิง ๑๒ ๖๐ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๔ ๒๐ 

๒๐-๓๐ ป ๔ ๒๐ 

๓๑-๔๐ ป ๓ ๑๕ 

๔๑-๕๐ ป ๒ ๑๐ 

๕๑-๖๐ ป ๕ ๒๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๒ ๑๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๑ ๕๕ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๑ ๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๓ ๑๕ 

ปริญญาตร ี ๕ ๒๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๖ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๒ คิดเปนรอยละ๖ ๐ และเพศชาย จํานวน ๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ รองลงมา ไดแก 

ชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ปและ๒๐-๓๐ ป มีสัดสวนเทากันจํานวน  ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป 

จํานวน ๓คน คิดเปนรอยละ ๑๕ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป และมากกวา ๖๐ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๒ คน คิดเปน

รอยละ ๑๐ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ รองลงมาไดแก 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๐ ระดับ อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๓ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๕และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

 

อาชีพหลัก   

คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๘ ๔๐ 

รับจาง ๖ ๓๐ 

นักเรียน/นักศึกษา ๒ ๑๐ 

เกษตร ๑ ๕ 

อ่ืนๆ ๓ ๑๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

   นอยกวา ๕ ป ๑ ๕ 

๕-๑๕ ป ๓ ๑๕ 

๑๖-๒๕ ป ๖ ๓๐ 

๒๖-๓๕ ๒ ๑๐ 

   มากกวา ๓๕ ป ๘ ๔๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๗ 
 



อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐รองลงมา

ไดแก อาชีพรับจาง จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ อาชีพ อ่ืนๆ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ นักเรียน/

นักศึกษา จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และอาชีพเกษตร จํานวน ๑คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ๔ ๐ รองลงมาไดแก 

๑๖-๒๕ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ  ๓๐ ระยะเวลา ๕-๑๕ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๕ ระยะเวลา

๒๖-๓๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑ ๐ ระยะเวลานอยกวา ๕ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ 

ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท กอสรางถนนหินคลุก

บดอัดแนนภายในชุมชนบานโทกหัวชาง คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจ

ดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๙๐ ๐.๓๐ มาก 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากท่ีสุด 

๓ สะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๙๓ ๐.๒๔ มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนน

หินคลุกบดอัดแนนภายในชุมชนบานโทกหัวชาง ตั้งแตแยกทางหลวงแผนดินสายอินทรบุรี-เชียงใหม (11) ตอน
เลี่ยงเมือง บริเวณกิโลเมตรท่ี 7 เขาไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๙๓ (S.D.๐.๒๔)  คิดเปนรอยละ ๙๘.๖๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอ

พบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีสัดสวนเทากัน ๓ ประเด็น คือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๘ 
 



สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๙๕ รองลงมา

ไดแก โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๐ ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ สะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๙๓.๗๕ ๖.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ภายในชุมชนบานโทกหัวชาง มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก ท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๙๓.๗๕ มาก คิดเปนรอยละ ๖.๒๕ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๙๕.๐๐ระดับมากคิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ขอ ๓ ปริมาณ

น้ําประปามีใชเพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๙๕.๐๐ระดับมากคิดเปนรอย

ละ ๕.๐๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๙๕.๐๐ระดับมากคิดเปนรอยละ ๕.๐๐ตามลําดับ 

๒) โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบาน บุญเกิด

บริเวณตั้งแตทางแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง (แลมปเทค) ถึงทางแยกกลางหมูบาน ภายในชุมชนบานบุญ
เกิดหมูท่ี ๒ตําบลพระบาท ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๒๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการ

ดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๕ ๒๕ 

หญิง ๑๕ ๗๕ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๓ ๑๕ 

๓๑-๔๐ ป ๒ ๑๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๕๙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ  ๗๕ และเพศชาย จํานวน ๕ 

คน คิดเปนรอยละ ๒๕ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุ มากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕ รองลงมา ไดแกชวง

อายุ ๕๑-๖๐ ปจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ชวงอาย ุ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๓ คน  

คิดเปนรอยละ ๑๕และชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ตามลําดับ 

 

 

๕๑-๖๐ ป ๖ ๓๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๙ ๔๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๒ ๖๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๗ ๓๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑ ๕ 

อาชีพหลัก   

คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๓ ๖๕ 

ขอมูลท่ัวไป(ตอ) จํานวน รอยละ 

รับจาง ๒ ๑๐ 

อ่ืนๆ ๕ ๒๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

นอยกวา ๕ ป ๑ ๕ 

๕-๑๕ ป ๒ ๑๐ 

๑๖-๒๕ ป ๑ ๕ 

   มากกวา ๓๕ ป ๑๖ ๘๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๐ 
 



ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ รองลงมาไดแก  

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๑ 

คน คิดเปนรอยละ ๕  ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๕รองลงมา

ไดแกอ่ืนๆ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ และอาชีพรับจาง จํานวน ๒ คน คิดเปน 

รอยละ ๑๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ ป จํานวน ๑ ๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ รองลงมา

ไดแกอาศัยอยูในพ้ืนท่ี๑๖-๒๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ อาศัยอยูในพ้ืนท่ีนอยกวา ๕ ป และอาศัยอยู

ในพ้ืนท่ี ๒๖-๓๕ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการปรับปรุง

ถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๕ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๒๐ ๐.๖๒ มาก 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๔๐ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๔๐ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๓๔ ๐.๕๕ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการ ปรับปรุง

ถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานบุญเกิด บริเวณตั้งแตทางแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง 
(แลมปเทค) ถึงทางแยกกลางหมูบาน ภายในชุมชนบานบุญเกิด ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๑ 
 



ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๕๕) คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๐  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๕ รองลงมา

ไดแกความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม  และความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร  มีสัดสวนเทากัน มี

คาเฉลี่ยเทากับ๔.๔๐และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๓๗.๕๐ ๕๘.๗๕ ๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีตมีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก คิดเปนรอยละ ๕๘.๗๕

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการ

นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๕๕ .๐๐

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ ระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๕.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  

๓๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ๖ ๐.๐๐ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๐ .๐๐ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ๖ ๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๔๐.๐๐ ตามลําดับ 

๓) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานกอกชุม 

ตั้งแตบอพักเดิมถึงลําเหมืองน้ําจําหมูท่ี ๖ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังสิ้นจํานวน ๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลท่ัวไป   จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๙ ๔๕ 

หญิง ๑๑ ๕๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๒ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๑ คิดเปนรอยละ๕ ๕ และเพศชาย จํานวน ๙ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๕ 

 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๑ ๕ 

๒๐-๓๐ ป ๓ ๑๕ 

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๔ ๒๐ 

๕๑-๖๐ ป ๔ ๒๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๗ ๓๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๔ ๗๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๑ ๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๓ ๑๕ 

ปริญญาตร ี ๒ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

รับราชการ ๑ ๕ 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๕ 

คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๖ ๓๐ 

รับจาง ๗ ๓๕ 

นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๕ 

อ่ืนๆ ๔ ๒๐ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

   นอยกวา ๕ ป ๑ ๕ 

๑๖-๒๕ ป ๒ ๑๐ 

๒๖-๓๕ ๑ ๕ 

   มากกวา ๓๕ ป ๑๖ ๘๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๓ 
 



อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ รองลงมา ไดแกชวงอายุ 

๔๑-๕๐ ป  และชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป 

จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕  ชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ป และชวงอาย ุ๓๑-๔๐ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คิด

เปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐ รองลงมาไดแก 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ 

๑๐ และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ รับจางจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ รองลงมาไดแกอาชีพ

คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ อ่ืนๆจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐อาชีพรับราชการ 

อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  และนักเรียน/นักศึกษา มีสัดสวนเทากันจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ ป จํานวน ๑ ๖ คน คิดเปนรอยละ  ๘๐ รองลงมา

ไดแกอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๑๖-๒๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ อาศัยอยูในพ้ืนท่ี  

๕-๑๕ ป และ ๒๖ – ๓๕ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการ กอสราง

ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับ 

ความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

 

 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๔ 
 



๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๐ ๐.๖๙ มาก 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓.๙๕ ๐.๘๓ มาก 

๓ การระบายน้ําทวมขังชุมชน ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประเภท โครงการ

กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔. ๑๑ (S.D.๐.๗๖) คิดเปนรอยละ ๘ ๒.๒๐เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๒๐ รองลงมาไดแก  การระบายน้ํา

ทวมขังชุมชน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม  มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๑๕และการ

ดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ ตามลําดับ 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๓๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ การระบายน้ําทวมขังชุมชน ๒๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๒๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๒๖.๒๕ ๖๓.๗๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการ กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก คิดเปนรอยละ 

๖๓.๗๕ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๒๖.๒๕ ปานกลาง คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ และนอย คิดเปนรอยละ ๕.๐๐  โดย

แยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๖๕.๐๐ ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ ระดับนอย คิดเปนรอยละ  ๕.๐๐ขอ ๒ 

การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๕๐.๐๐ 

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ๒ ๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๒๐.๐๐ ระดับนอย คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ 

ขอ ๓ การระบายน้ําทวมขังชุมชน  มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ  ๗๐.๐๐ระดับมาก ท่ีสุด 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๕ 
 



คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ ระดับ นอย คิดเปนรอยละ  ๕.๐๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๗๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๒๕.๐๐ ระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ และระดับนอย คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

๔) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ภายในชุมชนบานหัวทุงสามัคคีหมูท่ี ๘ 

ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการแสดงความพึง

พอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ท่ัวไป

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๘ ๔๐ 

หญิง ๑๒ ๖๐ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๑ ๕ 

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๒ ๑๐ 

๕๑-๖๐ ป ๖ ๓๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๐ ๕๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๖ ๘๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๒ ๑๐ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๕ ๒๕ 

รับจาง ๕ ๒๕ 

นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๕ 

เกษตร ๕ ๒๕ 

อ่ืนๆ ๔ ๒๐ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๕-๑๕ ป ๑ ๑๐ 

   มากกวา ๓๕ ป ๑๘ ๙๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๖ 
 



ของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศ หญิงจํานวน ๑๒ คิดเปนรอยล ะ ๖๐ และเพศหญิง จํานวน ๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีชวงอายุมากกวา๖๐ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ รองลงมา ไดแกอยู

ในชวงอาย ุ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ชวงอายุ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๒  

คิดเปนรอยละ ๑๐ ชวงอายุ๒๐-๓๐ ป และชวงอายุ๓๑-๔๐ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน๑คน  

คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ รองลงมาไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว   อาชีพรับจาง และอาชีพเกษตรมีสัดสวนเทากัน 

จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ รองลงมาไดแก อ่ืนๆจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และ นักเรียน/นักศึกษา

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ ป จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐และรองลงมา

ไดแกอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๕-๑๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการ ปรับปรุง

ระบบประปาหมูบานคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๗ 
 



ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากท่ีสุด 

๓ ปริมาณน้ําประปามีใชเพียงพอ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๕.๐๐ (S.D.๐.๐๐)  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด

เทากันทุกประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนการดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด  ปริมาณน้ําประปามีใชเพียงพอ และ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

เทากับ ๕.๐๐ (S.D.๐.๐๐) 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด  

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ปริมาณน้ําประปามีใชเพียงพอ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ โดย

แยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๑๐๐ .๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐  

ขอ ๓ ปริมาณน้ําประปามีใชเพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ขอ ๔ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๑๐๐.๐๐ 

ตามลําดับ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๘ 
 



(๒)ตําบลชมพู 

๑) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน กาด

เมฆตะวันตก หมูท่ี ๕ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผล

การแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๔ ๒๐ 

หญิง ๑๖ ๘๐ 

อายุ   

๓๑-๔๐ ป ๔ ๒๐ 

๔๑-๕๐ ป ๒ ๑๐ 

๕๑-๖๐ ป ๒ ๑๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๒ ๖๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๒ ๖๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๔ ๒๐ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๑๐ 

สูงกวาปริญญาตร ี ๑ ๕ 

อ่ืน ๆ ๑ ๕ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๑ ๕ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๐ ๕๐ 

     รับจาง ๖ ๓๐ 

     อ่ืนๆ ๓ ๑๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๑๖ป – ๒๕ป ๒ ๑๐ 

๒๖ป – ๓๕ป ๖ ๓๐ 

     มากกวา๓๕ป ๑๒ ๖๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๖๙ 
 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๖คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 
 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุ มากกวา ๖๐ ปข้ึน จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ รองลงมา ไดแก  ชวง

อายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ชวงอาย ุ๔๑-๕๐ ป และ๕๑-๖๐ ปมีสัดสวนเทากัน จํานวน  ๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐รองลงมา

ไดแกระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ระดับอนุปริญญาจํานวน ๒ คน คิด

เปนรอยละ ๑๐.๐๐ ระดับ สูงกวาปริญญาตรี และอ่ืน ๆ มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ 

ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ๕๐.๐๐ รองลงมา

ไดแก อาชีพรับจาง จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ อ่ืน ๆ จํานวน  ๓  คน  คิดเปนรอยละ ๑๕ และ อาชีพ

ขาราชการ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐รองลงมาไดแก

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๒๖-๓๕ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ และอาศัยอยูในพ้ืนท่ี๑๖ -๒๕ป จํานวน ๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๐ 
 



ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๐ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๐๐ ๑.๐๒ มาก 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๒ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๒๑ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลวประชาชนมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๒๑ (S.D.๐.๔๔)  คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๐ เม่ือจําแนกเปนราย

ขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีสัดเทาเทากัน ๒ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในชุมชน  และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๓๐ (S.D.๐.๗๓) รองลงมาไดแก 

การระบายน้ําทวมขังในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๒๕ (S.D.๐.๗๒)และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐ (S.D.๑.๐๒) มีคาเฉลี่ย ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔๑.๒๕ ๔๑.๒๕ ๑๖.๒๕ ๑.๒๕ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

๔๑.๒๕ ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๑.๒๕ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕และระดับนอย คิดเปนรอยละ 

๑.๒๕ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๕.๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๔๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอย

ละ ๑๕.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน

รอยละ ๔๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ ระดับนอย คิด

เปนรอยละ ๕ ขอ ๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ 

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ๔ ๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๕ .๐๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๑ 
 



ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอย

ละ๔๐.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ ตามลําดับ 

๒) โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกสคอนกรีต ภายในชุมชนบานศรี

หมวดเกลา หมูท่ี ๔ ถึงชุมชนบานแพะดอนตัน ถึงชุมชนบานหนองหัวหงอกหมูท่ี ๙ ตําบลชมพู อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปางตั้งแตทางแยกถนนเลี่ยงเมืองลําปางถึงคันคลองสงน้ําชลประทานชุมชนบานหนองหัวหงอก  ซ่ึงมี

ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๔๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รับจาง ๗ ๑๗.๕ 

เกษตร ๑ ๒.๕ 

     อ่ืนๆ ๕ ๑๒.๕ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๑๙ ๔๗.๕ 

หญิง ๒๑ ๕๒.๕ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๒ ๕ 

๓๑-๔๐ ป ๒ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๕ ๑๒.๕ 

๕๑-๖๐ ป ๑๔ ๓๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๗ ๔๒.๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๒๕ ๖๒.๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๑๑ ๒๗.๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๔ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

     รับราชการ ๑ ๒.๕ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒ ๕ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๒๔ ๖๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๒ 
 



 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ๕๒.๕๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๕๐ รองลงมา ไดแก

อยูในชวง ๕๑-๖๐ ป ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน  ๕ คน คิดเปนรอยละ  ๑๒.๕๐

ชวงอายุ๒๐-๓๐ ป และชวงอายุ๓๑-๔๐ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับระถมศึกษาจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๕๐รองลงมาไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๕ และ ระดับอนุปริญญา จํานวน ๔ คน คิด

เปนรอยละ ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบ อาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว  จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ รองลงมา

ไดแก อาชีพรับจาง จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๕ อ่ืน ๆ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ อาชีพเอกชน/

รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ อาชีพรับราชการ และอาชีพเกษตร  มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ 

คนคิดเปนรอยละ ๒.๕๐ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๒ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๕๐ รองลงมา

ไดแก อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๒๖-๓๕ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๕๐อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๕-๑๕ป จํานวน ๕คน 

คิดเปนรอยละ ๑ ๒.๕๐อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๑๖-๒๕ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ และอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

นอยกวา ๕ ป จํานวน๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๕ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

     นอยกวา ๕ป ๑ ๒.๕ 

๕ป – ๑๕ป ๕ ๑๒.๕ 

๑๖ป – ๒๕ป ๔ ๑๐ 

๒๖ป – ๓๕ป ๗ ๑๗.๕ 

     มากกวา๓๕ป ๒๓ ๕๗.๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๓ 
 



ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท ประเภท โครงการ

ปรับกรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๔๐ ๐.๘๔ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๓๕ ๐.๙๒ มากท่ีสุด 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๓๘ ๐.๘๗ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๔๐ ๐.๘๔ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๓๘ ๐.๘๗ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับกรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ (S.D.๐.๘๗)  คิดเปนรอยละ๘๗.๖๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

มีเทากัน ๒ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน  และความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๔๐ (S.D.๐.๘๔)รองลงมาไดแก ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มี

คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๓๘ (S.D.๐.๘๗) และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๕ 

(S.D.๐.๙๒)ตามลําดับ 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๕๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๗.๕๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๕๕.๐๐ ๓๒.๕๐ ๗.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๕๕.๐๐ ๓๒.๕๐ ๑๐.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๕๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๗.๕๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๕๕.๐๐ ๓๓.๗๕ ๘.๑๓ ๒.๕๐ ๐.๖๒ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๔ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับกรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

๕๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอย ละ ๓๓ .๐๗๕ ระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๘.๑๓ระดับนอย คิดเปนรอยละ 

๒.๕๐ และระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๐.๖๒ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหา

ของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๕๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอย

ละ ๓๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๗.๕๐ ระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๒.๕๐ ขอ ๒ การดําเนินงาน

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๕๕.๐๐ ระดับมากคิด

เปนรอยละ ๓๒.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๗.๕๐ ระดับนอย คิดเปนรอยละ ๒.๕๐ ระดับนอยท่ีสุด คิด

เปนรอยละ ๒.๕๐ ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๕๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๓๒.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ระดับนอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๒.๕๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๓๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๗.๕๐ ระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๒.๕๐ ตามลําดับ 

๓) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบานรอง  

หมูท่ี ๑๒ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการแสดง

ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

          ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๖ ๓๐ 

หญิง ๑๔ ๗๐ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๑ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๔ ๒๐ 

๕๑-๖๐ ป ๖ ๓๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๙ ๔๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๒ ๖๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๖ ๓๐ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๑๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๕ 
 



 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ  ๗๐.๐๐ และเพศชาย จํานวน 

๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐รองลงมา ไดแกชวงอายุ

๕๑-๖๐ ปจํานวน๖คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ชวงอายุ๔๑-๕๐ ป จํานวน  ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒ ๐.๐๐ และอยู

ในชวง ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน  ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐รองลงมา

ไดแกระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ และระดับอนุปริญญา จํานวน ๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 

 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว  จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕ รองลงมาไดแกอาชีพ

รับจางจํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ อ่ืน ๆ จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และ 

อาชีพเอกชน/วิสาหกิจ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ ป จํานวน ๑ ๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐รองลงมา

ไดแก ๕-๑๕ ป และ๒๖-๓๕ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ตามลําดับ 

อาชีพหลัก   

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๕ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๙ ๔๕ 

     รับจาง ๘ ๔๐ 

     อ่ืนๆ ๒ ๑๐ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๕ป – ๑๕ป ๑ ๕ 

๒๖ป – ๓๕ป ๑ ๕ 

     มากกวา๓๕ป ๑๘ ๙๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๖ 
 



ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความ 

พึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓.๙๕ ๐.๙๔ มาก 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๐๕ ๐.๘๓ มาก 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๑๔ ๐.๗๘ มาก 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการ กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๘)  คิดเปนรอยละ ๘ ๒.๘๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๐ (S.D.๐.๕๗)รองลงมาไดแกโครงการนําไปสู

การแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๒๕ (S.D.๐.๗๙) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๘๓) และ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓ .๙๕ 

(S.D.๐.๙๔) ตามลําดับ 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๓๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๓๕.๐๐ ๔๗.๕๐ ๑๓.๗๕ ๓.๗๕ ๐.๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๗ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔ ๗.๕๐มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ ๓ ๕.๐๐ปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๓.๗๕ และนอย คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ โดยแยกเปนรายขอ 

ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน

รอยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  ๔๐.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๕.๐๐ ระดับนอย คิดเปน

รอยละ ๕.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ ระดับมาก และระดับปานกลาง มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ๓๐.๐๐ ระดับนอย ๕.๐๐ 

ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ๕ ๐.๐๐ ระดับ

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ๓๐.๐๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ๑ ๕.๐๐ระดับนอย ๕.๐๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอ การ

ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๖๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

(๓)ตําบลปงแสนทอง 

๑) โครงการ ปรับปรุงระบบประปะหมูบานภายในชุมชนบานปากลวย หมูท่ี ๔ 

ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการแสดงความ

พึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๔ ๒๐ 

หญิง ๑๖ ๘๐ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๑ ๕ 

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๕๑-๖๐ ป ๗ ๓๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๑ ๕๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๙ ๙๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑ ๕ 

อาชีพหลัก   

คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๑ ๕๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๘ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ รองลงมา ไดแก ชวงอายุ

๕๑-๖๐ ป จํานวน  ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป  และชวงอายุ๓๑-๔๐ ป มีสัดสวนเทากัน 

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑ ๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ รองลงมา

ไดแก ระดับอนุปริญญา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๑ คิดเปนรอยละ ๕๕ รองลงมาไดแก  

อาชีพรับจาง จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ  ๒๐.๐๐ อ่ืน ๆ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ และ เกษตร จํานวน 

๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ี มากกวา ๓๕ ป จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ รองลงมาไดแก

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี๑๖-๒๕ป และ๒๖-๓๕ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการ ปรับปรุง

ระบบประปะหมูบาน  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

 

     รับจาง ๔ ๒๐ 

     เกษตร ๒ ๑๐ 

     อ่ืนๆ ๓ ๑๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๑๖ป – ๒๕ป ๑ ๕ 

๒๖ป – ๓๕ป ๑ ๕ 

     มากกวา๓๕ป ๑๘ ๙๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๗๙ 
 



๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๗๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๗๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๓ ปริมาณน้ําประปะมีใชเพียงพอ ๔.๗๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๗๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๗๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับปรุงระบบประปะหมูบาน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๗๐ (S.D.๐.๖๖)  คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด เทากัน

ทุกประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด ปริมาณน้ําประปะมีใชเพียงพอ และ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๗๐ 

(S.D.๐.๖๖)ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ปริมาณน้ําประปะมีใชเพียงพอ ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการปรับปรุงระบบประปะหมูบาน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ ระดับ

มาก คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑ ๐.๐๐ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสู

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๐ 
 



การแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๘๐.๐๐ ระดับ

มากคิดเปนรอยละ  ๑๐ .๐๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ๑ ๐.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๘๐ .๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๑๐ .๐๐ 

ปานกลาง คิดเปนรอยละ๑ ๐.๐๐  ขอ ๓ ปริมาณน้ําประปะมีใชเพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ๑๐.๐๐  ขอ ๔ ความพึง

พอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๘๐.๐๐ ระดับมาก

คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ปานกลาง คิดเปนรอยละ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

๒) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน ลําปาง

กลางตะวันตก ตั้งแตแยกบริเวณศาลาอเนกประสงคถึงบอพักเดิม หมูท่ี ๓ตําบล 

ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการแสดงความพึง

พอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๕ ๒๕ 

หญิง ๑๕ ๗๕ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๓ ๑๕ 

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๒ ๑๐ 

๕๑-๖๐ ป ๘ ๔๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๖ ๓๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๓ ๖๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓ ๑๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๑๐ 

ปริญญาตร ี ๒ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๕ 

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๙ ๔๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๑ 
 



 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐รองลงมา ไดแก  อายุ

มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๓ คน  

คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ปจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ และชวงอายุ  

๓๑-๔๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๐รองลงมา

ไดแกระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญา

ตรี  มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ รองลงมา

ไดแก อ่ืน จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ อาชีพรับจาง จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพ

เอกชน/วิสาหกิจ จํานวน๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๑ ๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐รองลงมา

ไดแก อาศัยอยูในพ้ืนท่ี๒๖-๓๕ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ และ ๑๖-๒๕ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 

 

     รับจาง ๒ ๑๐ 

     อ่ืนๆ ๘ ๔๐ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๑๖ป – ๒๕ป ๒ ๕ 

๒๖ป – ๓๕ป ๓ ๑๕ 

     มากกวา๓๕ป ๑๕ ๗๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๒ 
 



ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๗๖)  คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

เทากันท้ัง ๔ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนการดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด การระบายน้ําทวมขังในชุมชนและความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๗๖) ตามลําดับ 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๖๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๖๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๖๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๖๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๓ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

๖๐.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๖๐ .๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๒๕ .๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๕ .๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงาน

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๖๐.๐๐ ระดับมากคิด

เปนรอยละ ๒๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ขอ ๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน มีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๒๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอย

ละ ๑๕.๐๐ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ตามลําดับ 

๓) โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานกาดโปง หมูท่ี ๗ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมี

ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๓ ๑๕ 

หญิง ๑๗ ๘๕ 

อายุ   

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๔๑-๕๐ ป ๑ ๕ 

๕๑-๖๐ ป ๗ ๓๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๑ ๕๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๒ ๖๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓ ๑๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๑๐ 

ปริญญาตร ี ๓ ๑๕ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๒ ๖๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๔ 
 



 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๗คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ป จํานวน  ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ รองลงมา ไดแกชวง

อาย๕ุ๑-๖๐ ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ .๐๐มีอายุอยูในชวง ๓๑-๔๐ ป และชวงอายุ๔๑-๕๐ ป มี

สัดสวนเทากัน จํานวน๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ 

๑๕.๐๐ และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ รองลงมา

ไดแก อ่ืน ๆ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ อาชีพรับจางจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ และเกษตร

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

     รับจาง ๒ ๑๐ 

เกษตร ๑ ๕ 

อ่ืน ๆ  ๕ ๒๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

     มากกวา๓๕ป ๒๐ ๑๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๕ 
 



ความพึงพอใจ ของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการกอสราง

ปรับปรุงระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

๔ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

๕ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๒๕ ๐.๗๙ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลว

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๒๕ (S.D.๐.๗๙) คิดเปนรอยละ ๘ ๕.๐๐ เม่ือ

จําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด เทากันท้ัง ๕ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในชุมชน การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดการระบายน้ําทวมขังในชุมชนความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๗๙)  

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐  

๔ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๖ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมิน

เฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ ๒๐.๐๐ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ ๒๐.๐๐ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ขอ ๓ การ

ระบายน้ําทวมขังในชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปน

รอยละ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๒ ๐.๐๐ ขอ ๔ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ๓ ๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ ๒๐.๐๐ขอ ๕ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ ๔๕.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ๓๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ตามลําดับ 

๔) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานศรีก้ํา  

หมูท่ี ๑ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  ๒๐คน ผลการ

แสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๙ ๔๕ 

หญิง ๑๑ ๕๕ 

อายุ   

๔๑-๕๐ ป ๑ ๕ 

๕๑-๖๐ ป ๑๐ ๕๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๙ ๔๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๔ ๗๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๕ ๒๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑ ๕ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๓ ๑๕ 

     รับจาง ๑๐ ๕๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๗ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีชวงอายุ๕๑-๖๐ ป จํานวน๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐รองลงมา ไดแกชวงอายุ

มากกวา ๖๐ป จํานวน๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ และชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ 

๕.๐๐ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑ ๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐รองลงมา

ไดแก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ และอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางจํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐รองลงมาไดแกอาชีพ

เกษตรจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓ ๐.๐๐อาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว จํานวน  ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ 

และอ่ืน ๆ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐รองลงมา

ไดแก ๒๖-๓๕ ปจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ตามลําดับ 

 
 

     เกษตร ๖ ๓๐ 

     อ่ืนๆ ๑ ๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

๒๖ป – ๓๕ป ๑ ๕ 

     มากกวา๓๕ป ๑๙ ๙๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๘ 
 



ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท โครงการ กอสราง

ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความ 

พึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๘๕ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๓๕ ๐.๘๑ มากท่ีสุด 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๔.๖๐ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๔๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๔๕ (S.D.๐.๗๖) คิดเปนรอยละ ๘ ๙.๐๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด มีเทากัน ๒ ประเด็น คือ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๐ (S.D.๐.๖๘) รองลงมาไดแก การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๓๕ (S.D.๐.๘๑ ) และ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๒๕ 

(S.D.๐.๘๕) ตามลําดับ 

 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๕๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชน ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๖๑.๒๕ ๒๒.๕๐ ๑๖.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๘๙ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

๖๑.๒๕ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๒ ๒.๕๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอย

ละ ๕๐.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๒๕ .๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ๒ ๕.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงาน

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ ระดับมาก คิด

เปนรอยละ๒๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ๒ ๐.๐๐ ขอ ๓ การระบายน้ําทวมขังในชุมชนมีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๗๐.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๒๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ ๑๐.๐๐ ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

๕) โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนและลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน

ชุมชนบานปงแสนทอง หมูท่ี ๑ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น

จํานวน๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๙ ๔๕ 

หญิง ๑๑ ๕๕ 

อายุ   

๓๑-๔๐ ป ๑ ๕ 

๕๑-๖๐ ป ๙ ๔๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๐ ๕๐ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๔ ๗๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๓ ๑๕ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑ ๕ 

ปริญญาตร ี ๒ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๘ ๔๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๐ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ๕๕.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ รองลงมา ไดแก

อยูในชวง ๕๑-๖๐ ป ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ และชวงอายุ๓๑-๔๐ ปจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ 

ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับระถมศึกษาจํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐รองลงมาไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐ และระดับอนุปริญญา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว  จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ รองลงมา

ไดแกอาชีพเกษตรจํานวน ๖ คนคิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ อาชีพรับจาง และอ่ืน ๆ มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๓ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท ประเภท กอสรางและ

ปรับปรุงถนนและลานแอสฟลทติกคอนกรีต คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึง

พอใจดังนี้   

     รับจาง ๓ ๑๕ 

     เกษตร ๖ ๓๐ 

     อ่ืนๆ ๓ ๑๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

     มากกวา๓๕ป ๒๐ ๑๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๑ 
 



๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  
 

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๕ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๓๐ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๓๕ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๔ มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน ๔.๓๕ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๕ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๓๕ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๓๔ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนและลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔ .๓๔ (S.D.๐.๗๑)  คิดเปนรอยละ๘๖.๘๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด มีเทากัน ๔ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน  และความ

สะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๕ (S.D.๐.๗๕)มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน และความพึง

พอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๕ (S.D.๐.๖๗)รองลงมาไดแกการดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ (S.D.๐.๗๓)ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๕๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔๖.๐๐ ๔๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๒ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนและลานแอสฟลทติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ ๔๖.๐๐ ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๒.๐๐ โดยแยกเปนราย

ขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ ขอ ๒ การ

ดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕ .๐๐ 

ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๐.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๕.๐๐ ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการ

สัญจร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ระดับ

ปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๐.๐๐ ขอ ๔ มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕ .๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๕ .๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๐.๐๐ ขอ ๕ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ ระดับมาก

คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐  

(๔) ตําบลกลวยแพะ 

๑) โครงการกอสรางถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานกลวยกลาง 

หมูท่ี ๕ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๒๐คน ผลการแสดง

ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๘ ๔๐ 

หญิง ๑๒ ๖๐ 

อายุ   

๒๐-๓๐ ป ๒ ๑๐ 

๓๑-๔๐ ป ๕ ๒๕ 

๕๑-๖๐ ป ๔ ๒๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๙ ๔๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๐ ๕๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๖ ๓๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๓ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุ มากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ รองลงมา ไดแก

อยูในชวง ๔๑-๕๐ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป ๔ คน  

คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ และชวงอายุ ๒๐-๓๑ ปจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับระถมศึกษาจํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐รองลงมาไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ระดับปริญญาตรี และอ่ืน ๆ จํานวน ๒ คน คิด

เปนรอยละ ๑๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว  จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ รองลงมา

ไดแก อาชีพรับจาง  จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ อ่ืน ๆ จํานวน ๔ คน คิดเปน 

รอยละ ๒๐.๐๐ และอาชีพเกษตรจํานวน ๒ คนคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ ตามลําดับ 

ปริญญาตร ี ๒ ๑๐ 

อ่ืน ๆ  ๒ ๑๐ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๙ ๔๕ 

     รับจาง ๕ ๒๕ 

     เกษตร ๒ ๑๐ 

     อ่ืนๆ ๔ ๒๐ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

    ๑๕-๒๐ ป ๑ ๕ 

    ๑๖-๒๕ ป ๑ ๕ 

    ๒๖-๓๕ ป ๑ ๕ 

    มากกวา๓๕ป ๑๗ ๘๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๔ 
 



ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๕  รองลงมาไดแก

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี  ๕-๑๕ ป ๑๖-๒๕ ป และ ๒๖-๓๕ ป มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑ 

ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท กอสรางถนนเดิมแอส

ฟลทติกคอนกรีตคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๕ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๒๐ ๐.๗๗ มาก 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๒๓ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

กอสรางถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔ .๒๓ (S.D.๐.๖๘)  คิดเปนรอยละ๘ ๔.๖๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๓๐ (S.D.๐.๖๕)รองลงมาไดแกโครงการนําไปสู

การแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๖๔)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๒๐ (S.D.๐.๗๗)และความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๑๕ 

(S.D.๐.๖๗)ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๕ 
 



ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๓๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๓๖.๒๕ ๕๐.๐๐ ๑๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท กอสราง

ถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ ๓๖.๒๕ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๓.๗๕ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ ระดับมากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ  ๕๕ .๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๐.๐๐ ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๐ .๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๐ .๐๐

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๒๐.๐๐ ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๑๕.๐๐ 

ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  ๔๐.๐๐ ระดับ

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐  

๒) โครงการปรับปรุงถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานกลวยมวง 

ตั้งแตแยกถนนลําปาง-แมทะ-บานกลวยมวง หมูท่ี ๓ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบ

แบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๓ ๑๕ 

หญิง ๑๗ ๘๕ 

อายุ   

๕๑-๖๐ ป ๑ ๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๙ ๙๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๖ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ รองลงมา ไดแก  

ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับระถมศึกษาจํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน ๑๑ คน คิดเปน รอยละ ๕๕.๐๐ รองลงมาไดแก  อาชีพ

คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ อาชีพรับจาง และ อาชีพเกษตรจํานวน ๑ คนคิดเปน

รอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท ปรับปรุงถนนเดิมแอส

ฟลทติกคอนกรีตคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๒๐ ๑๐๐ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๗ ๓๕ 

     รับจาง ๑ ๕ 

     เกษตร ๑ ๕ 

     อ่ืนๆ ๑๑ ๕๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

    มากกวา๓๕ป ๑๗ ๘๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๗ 
 



๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

ท่ี ประเด็น คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

ปรับปรุงถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๙๐ (S.D.๐.๓๑)  คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด เทากัน

ท้ัง ๔ ประเด็น คือ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร และ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๐ (S.D.๐.๓๑)ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

ปรับปรุงถนนเดิมแอสฟลทติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมาก ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ระดับ

มาก คิดเปนรอยละ ๑๐ โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน 

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๙๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๑๐.๐๐ขอ ๒ การ

ดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๙๐ .๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๘ 
 



ระดับมากคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ขอ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานใน ภาพรวม 

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ 

๓) โครงการกอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชน 

บานกลวยแพะ หมูท่ี ๒ ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน  

๒๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการมีดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๘ ๔๐ 

หญิง ๑๒ ๖๐ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๑ ๕ 

๓๑-๔๐ ป ๓ ๑๕ 

๔๑-๕๐ ป ๑ ๕ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๕ ๗๕ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๖ ๘๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๔ ๒๐ 

อาชีพหลัก   

     คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๘ ๔๐ 

     รับจาง ๓ ๑๕ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๕ 

     เกษตร ๖ ๓๐ 

     อ่ืนๆ ๓ ๑๕ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี   

     ๕ – ๑๕ ป ๑ ๕ 

     ๒๖-๓๕ ป ๒ ๑๐ 

     มากกวา๓๕ป ๒๐ ๑๐๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๙๙ 
 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ และ 

เพศชาย จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ 

อายุ 

ประชาชนสวนใหญ มีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐ รองลงมา ไดแก

ชวงอายุ๓๑-๔๐ ปจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ป และชวงอายุ๔ ๑-๕๐ ป มีสัดสวน

เทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ และ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับระถมศึกษาจํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐รองลงมาไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ตามลําดับ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ รองลงมาไดแกอาชีพคาขาย 

ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ อ่ืน ๆ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕  อาชีพเกษตร และ

นักเรียน/นักศึกษา มีสัดสวนเทากัน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๕ รองลงมาไดแก

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ๒๖-๓๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และ๕- ๑๕ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐ 

 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน ประเภท ประเภท กอสรางลาน

แอสฟลทติกคอนกรีตคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากท่ีสุด  

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   นอย  

ต่ํากวา  ๑.๘ =   นอยท่ีสุด  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๐ 
 



จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

กอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๔๔ (S.D.๐.๕๕)  คิดเปนรอยละ๘๘.๘๐ เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ โครงการ

นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๕๐ (S.D.๐.๕๑)รองลงมาไดแก มีสถานท่ีทํา

กิจกรรมของชุมชน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม  มีสัดสวนเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔. ๔๕ 

(S.D.๐.๕๑) และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕ (S.D.๐.๖๗)ตามลําดับ 

ท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน ๕๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม ๕๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ผลประเมินเฉล่ียรวม ๕๑.๒๕ ๔๖.๒๕ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางดานพ้ืนฐาน  ประเภท 

โครงการ กอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๕ 

ระดับ มาก คิดเปนรอย ละ ๔๖ .๒๕ ระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ  ๒.๕๐  โดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ ขอ ๑ 

โครงการนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ ๕๐.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๕๐.๐๐ขอ ๒ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ ๑๐.๐๐ ขอ ๓ มีสถานท่ีทํากิจกรรมของชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  

๕๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ  ๔๕.๐๐ขอ ๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในมีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ ระดับมากคิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ ตามลําดับ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๑ 
 



บทที่ ๓ 

สรุป วิเคราะห และเสนอแนะ 

๓.๑สรุปวิเคราะหและเสนอแนะ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๖๒มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองเขลางคนครรวมท้ังปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจาย
งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ๓) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครตอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๒) ของเทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใดโดยยึดกรอบของแผน
ยุทธศาสตรท้ัง ๖ดานคือ  ยุทธศาสตรท่ี๑ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และความเปนธรรมในสังคม ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมให
สินคาเกษตร  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชนและยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

๓.๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการ
ประเมินสรุปได ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน๘๘.๗๘  คะแนน 
 ๒. ผลการ ประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน๘๘.๔๔คะแนน 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๒ 
 



๓.๑.๒ ผลการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณสรุปไดดังนี้ 

แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖ ๑– ๒๕๖๕)  
(เฉพาะป ๒๕๖๒) จํานวน   ๒๕๗  โครงการ นําโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒และขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม จํานวนท้ังสิ้น ๑๙๒ 
โครงการคิดเปนรอยละ ๗๔.๗๑   

งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. ๒๕๖ ๑– ๒๕๖๕) (เฉพาะป ๒๕๖๒) 
จํานวน๔๕๔,๕๔๕,๗๐๘ บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานหาแสนสี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยแปดบาทถวน) ซ่ึงจากการติดตาม
ผลการดําเนินงานของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เทศบาล ฯ สามารถมานําโครงการมาปฏิบัติได 
โดยตั้งงบประมาณในการดําเนินการ๓๖๙,๖๒๗,๔๙๙.๐๙ บาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๓๒  

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางคนครสามารถเบิกจายงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ จํานวน  ๒๐๖,๑๓๔,๗๒๙.๕๑  คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๗  โดย สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๔๖โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๔ อยูระหวางดําเนินงาน  ๒๒ โครงการ คิดเปนรอยละ 
๑๑.๔๖ ยังไมไดดําเนินการ ๒๒ โครงการ   คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๖ และโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ  
จํานวน  ๒  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑.๐๔  

เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานซ่ึงได จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา พบวา

เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยสามารถนําโครงการใน
แผนพัฒนาเทศบาล ไปปฏิบัตใินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดรอยละ ๗๔.๗๑ ซ่ึงอนุมัติงบประมาณในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอยละ ๘๑.๓๒  ซ่ึง  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ เทศบาลเมือง
เขลางคนครสามารถเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ ไดรอยละ ๕๕.๗๗ และมีโครงการท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ รอยละ ๗๖.๐๔ โครงการท่ี อยูระหวางดําเนินงาน  รอยละ ๑๑.๔๖  โครงการท่ี ยังไมไดดําเนินการ 
รอยละ ๑๑.๔๖ และโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ  รอยละ ๑.๐๔ ดังนั้นเทศบาลเมืองเขลางคนคร ควร

ดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนเปนหลักและควรดําเนินกิจกรรม

โครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสามารถแกไขปญหาของประชาชนได และในการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก นอกจากนี้ควร เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

และงบลงทุน ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เพ่ือใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการ

กระตุนเศรษฐกิจใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๓ 
 



๓.๑.๓ ผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร สรุปได

ดังนี้ 

(๑)ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

๑ ยุทธศาสตรท่ี๑ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการ

สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  

๘.๗๒ ๑.๒๒ มากท่ีสุด 

๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

๙.๓๙ ๑.๐๘ มากท่ีสุด 

๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานเสริมสรางความเขมแข็งการ

บริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และ

เปนธรรมในสังคม 

๘.๘๑ ๑.๖๓ มากท่ีสุด 

๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความ

เขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

สรางมูลคาใหสินคาเกษตร 

๘.๙๖ ๑.๖๑ มากท่ีสุด 

๕ ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม และจัดระเบียบสังคม

คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 

๘.๖๕ ๑.๓๑ มากท่ีสุด 

๖ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๘.๕๒ ๑.๓๖ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๘.๘๔  ๑.๓๖ มากท่ีสุด 

 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครของยุทธศาสตร 

ท้ัง ๖ ดาน  พบวาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดย

ภาพรวมแลวมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูใน มากท่ีสุด คือ มีคาเฉลี่ย ๘.๘๔ ( S.D ๑.๓๖) คิดเปนรอยละ 

๘๘.๔๒ เม่ือจําแนกความพึงพอใจเปนรายยุทธศาสตร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ

ยุทธศาสตรท่ียุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนระดับความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๓๙ (S.D. ๑.๐๘)  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙รองลงมาไดแก

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๙๖ (S.D. ๑.๖๑)  

คิดเปนรอยละ ๘๙.๖ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๔ 
 



ความม่ันคง และเปนธรรมในสังคมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๑ (S.D. ๑.๖๓)  คิด

เปนรอยละ ๘๘.๑ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง ระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๒ (S.D. ๑.๒๒) คิดเปนรอยละ ๘๗.๒ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนา 

และจัดระเบียบ สังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๘.๖๕  (S.D. ๑.๓๑)  คิดเปนรอยละ ๘๖.๕และ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๒ (S.D.๑.๓๖) 

คิดเปนรอยละ ๘๕.๒ตามลําดับ 

๓.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีประเด็นท้ังหมด ๘ 

ประเด็น ไดแก  

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖) การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เม่ือ

เปรียบเทียบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ไดแกยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ และยุทธศาสตรท่ี ๕รองลงมา

คือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑,ยุทธศาสตรท่ี ๖ และ

ประเด็นประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เม่ือ

เปรียบเทียบแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็นดานการเปดโอกาสให

ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรท่ี ๑และ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ไดแก ยุทธศาสตร

ท่ี ๔ และประเด็น ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๕ 
 



 เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานซ่ึงไดวิเคราะหจากผลการศึกษา ประชาชนสวนใหญมีความ 

พึงพอใจในระดับมาก ท่ีสุด ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครในประเด็น  มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็นดังกลาวตอการ

ดําเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองเขลางคนครไดใหความสําคัญตอประชาชนท่ีมีการเปด

โอกาสใหกับประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมแตประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด

เก่ียวกับประเด็นดานการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะเห็นไดวา

ประชาชนมีความพึงพอใจนอยมากตอประเด็นดังกลาวถึง ๔ ยุทธศาสตร ซ่ึงเทศบาลเมืองเขลางคนคร จะตอง

คํานึงถึงการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลมากข้ึน และใน

การดําเนินโครงการควรคําถึงถึงปญหาและความตองการของประชาชน ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนพึง

ไดรับใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ิมมากข้ึน 

๓.๓ เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลของ

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  

จากผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร มีประเด็นท้ังหมด ๙ ประเด็นไดแก  

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

๕) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖) การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

๘) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  

๙) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล เม่ือ

เปรียบเทียบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวามีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๔ รองลงมาคือ ประเด็นประโยชน

ท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ และยุทธศาสตรท่ี ๓  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลเม่ือ

เปรียบเทียบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือประเด็น การการ

แกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ไดแกยุทธศาสตรท่ี ๕ และยุทธศาสตรท่ี ๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๖ 
 



เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานซ่ึงไดวิเคราะหจากผลการศึกษา ประชาชนสวนใหญ มีความ 

พึงพอใจในระดับมากตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในประเด็นคือ มีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็นดังกลาวตอการดําเนินงาน

ดังกลาว ๒ ยุทธศาสตร แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดมีการ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ /กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็น การแกไขปญหาและ

การตอบสนองความตองการของประชาชน   จํานวน ๒ ยุทธศาสตร รองลงมาคือประเด็น การรายงานผลการ

ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ จํานวน ๒ ยุทธศาสตร ประเด็นการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด จํานวน ๒ ยุทธศาสตร และประเด็น ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๑ ยุทธศาสตร 

ดังนั้นเทศบาลเมืองเขลางคนคร ควร ดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนเปนหลัก และควรดําเนินกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสามารถแกไข

ปญหาของประชาชนได และในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําป ๒๕๖๒ หนา ๑๐๗ 
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