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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------- 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาลนครล าปาง จึงได้รายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครล าปางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับ      
การบริหารจัดการของเทศบาลนครล าปาง  ดังนี้ 
 

  ก. วิสัยทัศน์   ของเทศบาลนครล าปาง 
      “นครน่าอยู่   ผู้คนเป็นสุข  สังคมดีงาม  มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า” 
 

  ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลนครล าปาง มีดังนี้ 
๑. ส่งเสริม การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษา     
ความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิของประชาชน 
                          ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
       ๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและรับ เพ่ือคนทุกคนมีสุขภาพที่ดี 
       ๔. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
       ๕. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
       ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ 
                        ๗. บริหารจัดการและพัฒนาตามระบบผังเมืองให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เมือง โดยความร่วมมือของประชาชน 
                        ๘. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
                        ๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        ๑๐. ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม 
ทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของพ้ืนถิ่น 
                        ๑๑. พัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ 
         ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครล าปางได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๗  ยุทธศาสตร์   ดังนี ้
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
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       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง 
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ 
          ง. นโยบายการพัฒนา เทศบาลนครล าปาง แบ่งเป็น ๘ ด้าน ได้แก่ 
        ๑. นโยบายด้านการบริหารงาน 
        ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง 
        ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
        ๔. นโยบายด้านการศึกษา 
        ๕. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        ๖. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        ๗. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
        ๘. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
 

         จ. การติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครล าปาง ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เทศบาลนคร
ล าปาง  เป็นการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสทุก ๆ ๓ เดือน จ านวนโครงการภายใต้
แผนพัฒนาสามปี  สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได ้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

                 ๑.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(แบบ  ๒) (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙)  
   ๑.  โครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งหมด จ านวน ๒๔๓  โครงการ 
   ๒.  โครงการที่แปลงไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน   ๑๙๑  โครงการ   

๓.  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๕๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๓ 
   ๔.  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๒๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๑๔ 
   ๕.  โครงการที่มีการยกเลิก จ านวน    ๑๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๗.๓๓ 
   ๖.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  แยกเป็น 
    - งบประมาณที่ได้รับ   ๓๕๙,๖๑๓,๓๗๒.๐๐    บาท 
    - การเบิกจ่ายเงิน    ๒๓๓,๔๑๕,๖๙๘.๐๙    บาท 
    - คิดเป็นร้อยละ                   ๖๔.๙๑ 
                         ๒.  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครล าปาง (แบบ ๓/๑)   
  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนด
ระยะเวลาการรายงานปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ แยกเป็น ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน     
ของเทศบาลในภาพรวม และความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด  ๗  ยุทธศาสตร์  
(รายละเอียดปรากฏตามแบบ ๓/๑) และมีประเด็นการประเมินความพึงพอใจทั้งหมด  ๙ ประเด็น ผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี ้
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              ๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
ระดับความพึงพอใจ มีอยู่ ๓ ระดับ  คือ  พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ เมื่อท าการค านวณค่าสถิติของการศึกษา
ภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๓.๙๗  มีความพอใจ ร้อยละ  ๓๓.๖๔  มีความ
พอใจมาก ร้อยละ ๒.๓๙  ไม่พอใจ และเม่ือค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) ของผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น พบว่ามีค่าคะแนน เท่ากับ   ๗.๗๑  คะแนน    
 

ประเด็น 
พึงพอใจ 

มาก 
(%) 

พึงพอใจ 
(%) 

ไม่พึง
พอใจ 
(%) 

คะแนน 
ความพึงพอใจ  

(เต็ม ๑๐ คะแนน)  
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๓๐ ๖๔.๐๐ ๐.๗๐ ๗.๘๓ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๐๐ ๖๒.๗๐ ๒.๓๐ ๗.๗๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓๓.๗๐ ๖๔.๐๐ ๒.๓๐ ๗.๗๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๒๘.๑๐ ๖๘.๖๐ ๓.๓๐ ๗.๕๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๒.๐๐ ๖๕.๐๐ ๓.๐๐ ๗.๖๓ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๔.๗๐ ๖๒.๐๐ ๓.๓๐ ๗.๗๐ 
๗) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น ๓๖.๓๐ ๖๐.๗๐ ๓.๐๐ ๗.๗๗ 
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๓.๗๐ ๖๓.๗๐ ๒.๖๐ ๗.๗๐ 
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๔.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑.๐๐ ๗.๗๗ 

ภาพรวม ๓๓.๖๔ ๖๓.๙๗ ๒.๓๙ ๗.๗๑ 
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     ๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
         ๑. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสร้างความ 

เข้มเข็งของชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  
๗.๗๙  คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) หรือ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๙๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๑ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๑ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๗ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๗๑ 
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๔ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๔ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๗๑ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๑ 

ภาพรวม ๗.๗๙ 
 

         ๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนา  
สุขภาวะของประชาชน  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๘.๗๒  คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) หรือ คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๒๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๑ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๕๙ 
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๖ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๗๓ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๘.๗๓ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 

ภาพรวม ๘.๗๒ 
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         ๓. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา  กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๗.๙๔   คะแนน  (คะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๔๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน ) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๖ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๔ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๖๙ 
๕) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๙๖ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๙๐ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๖ 

ภาพรวม ๗.๙๔ 
 

         ๔. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมือง ปรับภู มิทัศน์ เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อม ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน ๗.๘๘ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) หรือ  
คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๘๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

 
          
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๒ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๙ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๖ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๗๒ 
๕) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๖ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๓ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๙๑ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๑ 

ภาพรวม ๗.๘๘ 
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         ๕. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๗.๔๐ คะแนน  
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 
 
         ๖. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่งทางมรดกทางวัฒนธรรม  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๙.๒๗  
คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๗๐  รายละเอียดความพึงพอใจ ในแต่ละประเด็น
แยกได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน ) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๙ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๑ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๗ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๔๑ 
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๖ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๑ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๑๙ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๘ 

ภาพรวม ๗.๔๐ 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๓ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๓ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๙.๐๕ 
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๔ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๕๗ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๙.๒๙ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๘ 

ภาพรวม ๙.๒๗ 
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         ๗. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนา ส่งเสริม    

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน ๘.๔๖  คะแนน  
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๗ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๖ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๒๘ 
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๓ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๖๔ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๘.๔๔ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๙ 

ภาพรวม ๘.๔๖ 
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3. สรุปความไม่พึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ยุทธศาสตร์ ความไม่พึงพอใจ/แก้ไขปรับปรุง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1) ควรส่งเสริมอาชีพให้มีความหลากหลายและ 
ไม่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม 
2) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของเทศบาล ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
 

1) เพ่ิมงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมอาชีพ     
ให้ครอบคลุมทั่วถึงในพ้ืนที่เทศบาลนครล าปาง 
2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานหรือแผนด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี และด าเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้วางไว้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1) ปรับปรุงด้านตลาดน่าซื้อ   
2) อยากให้จัดระเบียบการจอดรถ และท าความสะอาดตลาด  
3) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่ค่อยต่อเนื่อง 
การท างานไม่ชัดเจน  

1) ควรขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และ
ประชาชน ในการจอดรถ และรักษาความสะอาด
บริเวณตลาดสด  
2) ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง    
ตามสายและสื่อเอกสารต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

1) ควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ  จีน พม่า  ญี่ปุ่น  โดยมีครูที่เป็นเจ้าของ
ภาษาหรือครูผู้เชี่ยวชาญมาสอนภาษาให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) การแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ถูกต้องเหมาะสมเท่าที่ควร 
3) ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
ให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะสายบริหารควรมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยน เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ  
4) ปรับกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนานักกีฬา 
5) ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น 

1) ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการมีส่วนร่วมยังมีน้อย  
2) งบพัฒนาการศึกษามีน้อย  
3) เสนอให้มีการวางระบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ในแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของตนเอง 
4) มีการติดตามนิเทศงาน และเข้าถึงโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 
5) ควรมีการติดตามแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน 
เด็กนักเรียนที่ขาดเรียนตลอดปี  เด็กติดเกม 
อย่างจริงจัง 
6) เสนอให้มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ปัญหา เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น  
7) ควรมีการจัดกีฬาสัมพันธ์ทุกปี เพ่ือสร้างเด็ก
และเยาวชนให้เข้มแข็ง รวมถึงโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1) ควรปรับภูมิทัศน์เมือง และดูแลต้นไม้ที่มี 
ขนาดใหญ่  ปลูกกล้วยไม้ตามต้นไม้ใหญ่ 
2) ปรับปรุงผิวจราจรที่ช ารุด  ไม่ให้มีหลุมมีบ่อ  
3) สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแม่น้ าวัง ที่มีผักตบชวา 
และวัชพืชต่าง  ๆหนาแน่น  
4) ควรปรับปรุงคูเมืองเก่า โดยตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้  
ให้เป็นรูปร่างว่ามีคูเมืองเก่าอยู่ในชุมชน  
5) โคมไฟถนนบางแห่งเก่า  ขอให้มีการเปลี่ยนโคมไฟ 
6) ต้นไม้ก่ิงไม้ ไม่ได้รับการตัดแต่งให้สวยงาม และปลอดภัย 

- การเข้าร่วมประชุมของประชาชนในชุมชน มีการแสดง
ความคิดเห็นน้อย  ขาดความเป็นเอกภาพ มีการ
แบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่ม  ท าให้การน าเสนอปัญหา 
และความต้องการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
โดยเฉพาะปัญหา และแนวทางแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม  
ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน  และไม่ตรงกับสาเหตุของ
ปัญหาอย่างแท้จริงของชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ ความไม่พึงพอใจ/แก้ไขปรับปรุง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) การให้ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการประเมินผลงาน
การพิจารณาเลื่อนขั้นได้คนเดียว ท าให้หัวหน้างาน
และหัวหน้าฝ่ายไม่สามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2) ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลแก่ประชาชน 
ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม 
3) ด้านความปลอดภัยตามท้องถนน เครื่องหมาย
จราจร ไม่ชัดเจน วินัยจราจรไม่ดี 
4) การติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน ยังไม่ครอบคลุม
ทุกชุมชน บางจุดใช้งานไม่ได้ 
5) การด าเนินงานของเทศบาลบางอย่างยังล่าช้า 
เมื่อสภาได้อนุมัติงบประมาณแล้ว ควรจะด าเนินการ
ให้ทันเวลาที่ก าหนด  

1) งบประมาณยุทธศาสตร์นี้มีจ ากัด ท าให้ 
ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างที่ก าหนดไว้ 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบของ
ยุทธศาสตร์นี้ มีน้อย 
3) ควรมีการท างานเชิงรุก เพ่ือประสิทธิภาพ     
ในการท างานตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
“นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรม    
ล้ าค่า” 
4) ควรมีการตรวจสอบเสียงตามสายในชุมชนให้ใช้
งานได้ปกติ  
5) เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกชุมชน 
และตามที่สาธารณะ เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

- ควรสร้างจุดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือดึงดูดประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม  
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เทศบาลฯ 
ได้จัดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

1) ไมค่่อยได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และด้านเศรษฐกิจที่ละเอียดชัดเจน 
2) ความสะอาดของถนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และความสะดวก สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ดีพอ 
3) ควรฝึกอบรมผู้น าท้องถิ่นหรือแกนน าให้เป็น
มัคคุเทศก์ชุมชน  
4) ควรจัดท าป้ายบอกทางไปสถานที่แหล่งท่องเที่ยว 
ตามแยกในหมู่บ้าน 
5) ควรจัดท าป้ายหรือโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  และท าวีดีทัศน์ 
6) ควรจัดท ากิจกรรมบริเวณถนนสายวัฒนธรรม    
โดยประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากกว่านี้ 
7) จัดระบบการจราจร และเพ่ิมไฟแสงสว่างแยกประตู 
ต้นผึ้ง 
8) ปัญหาไม่ค่อยมีที่จอดรถยนต์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า 
ในช่วงเทศกาล 

1) ความรว่มมือของผู้คนในท้องถิ่นยังมีไม่มากพอ 
2) เสนอให้มีการดูแลซอยที่เก่ียวเนื่องกับสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น ซอยถนนวัฒนธรรม เป็นต้น 
3) ควรเพิ่มการจัดนิทรรศการผลงานของชุมชน
น าร่องในด้านต่าง ๆ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าของชุมชน ในวันเทศบาลหรือวันอื่น ๆ  
4) ควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการดูแล 
5) เสนอให้คณะกรรมการสายวัฒนธรรมควรจะมี
การประชุมหารือ การด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และควรจะมีการสรุปผลงาน ประเมินผลทุกเดือน 
หรือ 3 เดือน แล้วแต่โอกาสที่อ านวยให้ 
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