
บทที่  1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 

  การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
ของเทศบาล  โดยการติดตาม และประเมินผลมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา  
การติดตามผลความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (Performance  
monitoring) การวางระบบการติดตาม  จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเรื่องการ
บริหารแผน เพื่อให้แผนการพัฒนาสามารถดําเนินการต่อไปได้จนจบเวลา และมีระบบการประเมินผล
ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของ ผลผลิต (output)  และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้เทศบาลจะต้องดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 
  1. การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล (แบบที่ 2)  เป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรคภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  เป็นรายไตรมาส  กําหนดระยะเวลาการติดตามและรายงานทุก     
3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค., ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย.)   
  2. การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล  เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
หรือ ตัวช้ีวัด ตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดระยะเวลารายงานปีละ 1 ครั้ง         
ตามเครื่องมือแบบ  3/1,  3/2, 3/3  ซึ่งต้องใช้แบบสอบถามและการเก็บข้อมูลประเมินตัวช้ีวัด 

นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลาย ๆ โครงการที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการติดตาม
และประเมินผลเป็นการเฉพาะ  โดยเฉพาะการดําเนินโครงการตามนโยบายของนายกเทศมนตรี    
หรือโครงการที่มีผลกระทบ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ    
3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  และความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและ     
รายยุทธศาสตร์   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลนครลําปาง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้   
เทศบาลนครลําปางจึงได้มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้ติดตามประเมินผลโครงการ   
ที่อยู่ในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี                
(พ.ศ. 2558 - 2561) และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ ความ
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ต้องการของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนและพัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลที่
สําคัญที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครลําปาง
ให้ดีขึ้น ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2558-2560)   โดยเป็น

โครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  และรับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการของ

ประชาชน   
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและราย

ยุทธศาสตร์ฯ 
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัญหาความ

ต้องการของประชาชนและการพัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล

นครลําปาง 
3. ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้ใช้บริการงานบริการของเทศบาล และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง 
ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  3 ส่วน 
1.  ติดตามและประเมินผลโครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ประกอบด้วย 
- บริบทของเทศบาลนครลําปาง 
- สรุปผลการดําเนินโครงการในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์  
- ปัจจัยเกื้อหนุน ปัญหาและอุปสรรค 

2. การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ 3/1, แบบ 3/2 และแบบ 3/3) ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์           
ในประเด็นต่อไปนี้ 
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- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและให ้
   ประชาชนรับทราบ 
- ความโปร่งใสในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูก่ารแก้ปัญหา 
- การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทําให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการนําแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 
ไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพียงใด 

2.  ทําให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และได้รับข้อเสนอแนะความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการของประชาชน  และการพัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสม 

3.  ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปางในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์  

4.  ทําให้ได้ข้อมูลมาเป็น data base และสามารถนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา
ในฉบับต่อไป 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2558 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายแนวทาง และเสนอกรอบ
ในการประเมินที่มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางในทุกมิติ ซึ่งต้องบูรณา
การแนวคิด ทฤษฎีในหลายสาขาเข้าด้วยกัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  ซึ่งผู้สํารวจได้ศึกษาค้นคว้าในแนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
5. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
6. การประเมินโครงการ 
7. บริบทของเทศบาลนครลําปาง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 5  

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง 
แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter (อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2542 : 58) 

แบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทั่วไป  ซึ่งบอกความคาดหวังเฉพาะ 
(Specific  Expectancies)  สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ในอดีตกับความคาดหวังทั่วไป (Generalized  Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของประสบการณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน  ในขณะที่  สันติชัย  คําสมาน  (อ้างถึงใน  
สุภัคญาณี  สุขสําราญ, 2544 : 16) ได้อธิบายความคาดหวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วย
ตัดสินใจในการกระทําว่ามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความคาดหวัง  2  ประการคือ  พิจารณาเป้าหมายที่
จะไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงไร  (Valance)  และพิจารณาว่าสิ่งที่กระทําสามารถคาดหวังให้ไป
ถึงจุดหมายได้เพียงไร  (Expectancy)  โดยทั้ง  2  ประการนี้มีความสัมพันธ์กัน  และความคาดหวัง
ในการทํางานสู่เป้าหมายนี้ได้มีแนวคิดสําคัญตามทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย  (Goal – Setting  Theory) 
เสนอโดย  Edwin  Locke  (อ้างถึงใน  สุภัคญาณี  สุขสําราญ, 2544 : 16)  ที่เห็นว่าจิตใจของมนุษย์
เรานั้น โดยธรรมชาติจะถูกกระตุ้นโดยเป้าหมาย (Goal) ให้ต้องแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย     
และความต้ังใจของตน  เพื่อนําสู่การบรรลุเป้าหมาย 
 เมื่อศึกษารายละเอียดด้านองค์ประกอบความคาดหวัง  แนคเลอร์ และ ลอว์เลอร์  (อ้างถึงใน 
สังเวียน  อ่อนแก้ว, 2536 : 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคาดหวังไว้  3  ประการ  คือ 
  1.  การคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น บุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่กับในใจ
เขา มีการคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขามีการผลิตเพิ่มขึ้น เขาจะ
ได้รับการยกย่อง  เขาก็จะตัดสินใจทํางานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มีการผลิตเพิ่มขึ้น เขาก็จะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลย  เขาก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด 
  2.  ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น  ผลที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้น        
ได้ก่อให้เกิดความพอใจหรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขาทํางานหนักขึ้นเขาจะได้
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการทํางานหนักขึ้นทําให้เขาได้คํายกย่องชมเชย
ซึ่งไม่ใช่เงิน ก็จะทําให้เขามีความพอใจน้อย 
  3.  ความคาดหวังเกี่ยวกับกําลังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน  ความคาดหวัง
ของบุคคลเกี่ยวกับความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของบุคคลนั้นว่าจะปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นหรือไม่ 
 รักชนก  โสภาพิศ, (2542 : 68 – 69)  กล่าวว่าทฤษฎีความคาดหวังมีอยู่หลายฉบับที่นัก
ทฤษฎีแต่ละคนนําเสนอโดยมีสาระที่ ต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่รู้จักยอมรับกันมากเป็นของ            
วรูม  (Vroom) และฉบับของ พอร์เตอร์ (Porter) กับ ลอว์เลอร์ (Lawler) ที่เห็นพ้องกันว่าแรงจูงใจ
เป็นผลที่เกิดมาจากความเชื่อ 3 ประการของมนุษย์  ได้แก่ 
 Vroom (1970 : 91–103) กล่าวถึงความคาดหวังในทฤษฏี Valance, Instrumentality  
and  Expectancy  (V.I.E)  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ  3  ประการคือ 

1. V  มาจากคําว่า  Valance  หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มีต่อผลลัพธ์  
(Outcomes)  ของการกระทํา  ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดของความพึงพอใจของมนุษย์  ระดับของ
ความพึงพอใจ  ที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์นั้นๆ  ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของ
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ผลลัพธ์นั้นเสมอไป  เช่น มนุษย์เลือกทํางานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะต้องการเลื่อนตําแหน่ง
ให้สูงขึ้น ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่เลือกทํางานเพราะว่างานนั้นมี
คุณค่าตามอุดมคติ อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการทํางานเน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 2.  I  มาจากคําว่า Instrumentality หมายถึง ความเช่ือถือ วิธีการในการเชื่อมโยง
ผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง เช่น นักเรียนเชื่อว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้ 
การสอบได้เป็นวิธีการที่นําไปสู่การได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรจะนําไปสู่การบรรจุเข้า
ทํางาน 
 3.  E  มาจากคําว่า  Expectancy  หมายถึง การคาดการณ์จากความเชื่อว่าผลลัพธ์      
จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  เช่น  ถ้ามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังไว้  
ย่อมทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน  ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจเลือกทําอะไร และ
ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 

การศึกษาถึงความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือ มิติในด้านความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) หรือผู้ให้บริการ (Service  provider) และมิติในด้านความพึงพอใจ
ในการรับบริการ (Service satisfaction) หรือผู้รับบริการ (Customer) ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ทําการศึกษาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการถึงความพึงพอใจของ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในฐานะที่เป็นลูกค้า หรือผู้รับบริการ โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 Oskamps (1984 อ้างใน อรวรรณ  เมฆทัศน์, 2543 : 3) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจ
ไว้ 3 นัย  คือ 
  1.  ความพึงพอใจ หมายถึง  สถานการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติการจริง ได้เป็นไป
ตามท่ีบุคคลคาดหวังไว้ 
  2.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับของความสําเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
  3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  การที่งานได้เป็นไปตามหรือสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

ปริญญา จเรรัชต์ (2546) กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติในทาง
ที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ได้รับ 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ทํา 

Millet, 1954 (อ้างถึงใน มนกานต์ มีบุญลือ, 2547:30) ได้อธิบายความพึงพอใจในการ
บริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 
ด้านคือ 

1. ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมในการบริการงานที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 

2.  ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการ
จะต้องตรงเวลา รวดเร็ว และทันต่อเวลา 
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3. ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การ
ให้บริการต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (the right geographical location) Millet  เห็นว่าความเสมอ
ภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ 

4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมายถึง 
การให้บริการที่เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 

5. ความสามารถในการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง 
การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและ
พัฒนาการให้บริการทั้งในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของ
กํารบริการนั้นๆ 

Kotler,  2540 : 48-49 (อ้างอิงถึง พวงทอง ปานสายลม, 2547:8) ความพึงพอใจ คือระดับ
ความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ 
(Product’s Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับความพึงพอใจจึง
เป็นฟังก์ ช่ันของความแตกต่างระหว่างการทํางาน (ผล ) ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived 
Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ 
เป็น 3 ระดับ และ ลูกค้ารายหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กล่าวคือ หาก
การทํางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการ
ทํางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ แต่ถ้าเกินกว่า
ความคาดหวังลูกค้าก็ย่ิงพอใจมากขึ้นไปอีก 

ไชยรัตน์ รุจิพงศ์, 2550 (อ้างถึงใน อลิษา ศรีสุขใส, 2551 :27) ได้ศึกษาถึงการบริการ 
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย 

1. S – SATISFACTION  คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้
ให้บริการ 

2. E – EXPECTATION คือผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจมี
ประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม 

3. R – READINESS ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อม
ให้บริการอย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ 

4. V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า
ทําให้ผู้รับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ 

5. I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้าทุก
ระดับและทุกคนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้องอ่อนโยน ให้เกียรติลูกค้าเสมอ 

6. C – COURTESY  คือ ความมีไมตรีจิตในกํารบริการ ด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส 
ท่าทางที่สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง 

7. E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ขึ้นอยู่กับ
การบริการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการให้บริการ มี
ยุทธศาสตร์การบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
บริการให้มีคุณภาพ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
Abraham S. Maslow (Quoted in Robbins, 2001, p.157)  ได้แบ่งความต้องการของ

มนุษย์  (Hierarchy of  needs theory)  ต้ังแต่ระดับตํ่าสุดถึงระดับสูงสุดเป็น 5 ขั้น  โดย มาสโลว์ได้
จําแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น  2  ระดับใหญ่ๆ คือระดับตํ่า (Lower – order)  ได้แก่ 
ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมั่นคง สําหรับความต้องการในระดับสูง  (Higher 
– order  Needs) ได้แก่  ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการ
ความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง  2  ระดับคือ  ความต้องการ ในระดับสูง
เป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  ขณะที่ความต้องการในระดับตํ่า  เป็นความพึงพอใจที่
เกิดจากภายนอก 
  1.  ความต้องการระดับกายภาพ  (Physiological  Needs)  เป็นความต้องการทาง
ร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต  ความต้องการเหล่านี้  
ได้แก่  อากาศ  น้ํา  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย  ความต้องการทางเพศ  เป็นต้น  มนุษย์
จะมีความต้องการในลําดับถัดไป  เมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว  ดังนั้น 
ในขั้นแรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน
เพื่อให้พนักงานสามารถนําเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของแต่ละคน 
  2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย  (Safety  or  Security  Needs)  เมื่อ
ความ    ต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามา
มีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์  ความปลอดภัยดังกล่าวมี  2  รูปแบบ  คือ  ความต้องการความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกาย  และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งความต้องการความปลอดภัย
ทางด้านร่างกาย  ได้แก่  การมีความปลอดภัยในชีวิต  การมีสุขภาพดี  เป็นต้น  ส่วนความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  ได้แก่  การมีอาชีพการงานมั่นคง  การทํางานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการทํางานต่อไปอันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงาน
ใหม่  แต่ตราบใดที่ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง  ความต้องการที่จะได้รับความ
มั่นคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 
  3.  ความต้องการทางสังคม  (Social  Needs)  เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการ  
ได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการในระดับที่สูงกว่า  จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์         
ความต้องการทางสังคม  ได้แก่  ความต้องการการยอมรับในผลงาน  ความเอื้ออาทร  ความเป็นมิตร
ที่ดี  ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  องค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น  ให้ลูกจ้าง
ทํางานเป็นกระบวนกลุ่ม (Group  Process)  และมีลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration) 
ในการทํางานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน  (Competition)  ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของ
บุคลากร  ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 
  4.  ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม  (Esteem  Needs)  หมาย
รวมถึง  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสําเร็จ  ความรู้  ความสามารถ  การนับถือตนเอง  ความเป็น
อิสระและเสรีภาพในการทํางาน  ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคน



ทั้งหลาย  การมีตําแหน่งสูงในองค์การ  หรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลสําคัญ ๆ ล้วนเป็นการส่งเสริม
ให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น 
  5.  ความต้องการความสําเร็จในชีวิต  (Self – actualization  Needs)  เมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองทั้ง  4  ระดับแล้ว  มนุษย์จะทํางานเพื่องานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหน          
และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด  การทํางานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทําและทํา
เพราะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด 
 

Maslow’s  Hierarchy  of  Needs 
(Original  five – stage model) 
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Safety needs 
Protection, security, order, law, limits, stability, etc. 

 

Belongingness and Love needs 
Family, affection, relationships, work group, etc 

Esteem needs 
Achievements, status, responsibility, reputation 

Self – actualization 
Personal growth and fulfillment 

Biological  and  Physiological  needs 
Basic life needs – air, food, drink, shelter, warmth, sex, sleep, etc. 

ภาพที่  2-1 
ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

ท่ีมา alan chapman 2001-4, based on Maslow’s Hierarchy of Needs Not to be sold or 
published.  More free online training resources are at www.businessballs.com Alan 

Chapman accepts no liability. 
 

http://www.businessballs.com/


4. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์  หมายถึง  กระบวนการทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด

วิสัยทัศน์  (Vision)  ภารกิจ  (Mission)  เป้าหมาย  (Goals)  วัตถุประสงค์  (Objective)  และ    
กลยุทธ์  (Strategy)  โดยพิจารณาควบคู่กับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจขององค์การ  เพื่อนํามาเป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจ  การดําเนินงาน  การควบคุม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ภายใต้ปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญหน้า  อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานแนวใหม่  การที่จะ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  เราต้องให้ความสําคัญกับการวางยุทธศาสตร์ซึ่ง
ก็คือ  “การคิดต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล  และบริหารหน่วยหรือองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น  
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และภายในระยะเวลาที่กําหนด”  เมื่อได้ทําการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว  
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านั้นสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงไปกว่านั้น  การบริหารจัดการจะไม่บรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้หากไม่ทําการ
ติดตามประเมินผล  ดังนั้น กระบวนการประเมินผลจึงเป็นปัจจัยจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  เพื่อให้
กระบวนการในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร  และเป็นการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน
ขององค์กรให้สูงขึ้น  ดังนั้นการเข้าใจถึงกระบวนการจัดการ  เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งจําเป็น 
 

ภายนอกองคกร ภายในองคกร 

วิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis  
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การควบคุมกลยุทธ 

การปฏิบัตติามกลยทุธ 

การกําหนดกลยุทธ 

วัตถุประสงค 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
  การจัดวางทิศทางขององคกร 

ภาพที่ 2-5 
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ ์
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1)  กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถศึกษา
กรอบแนวทาง และการประยุทธ์ใช้ได้อย่างดีจากกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี้       

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
จะทําให้ทราบ โอกาส-อุปสรรค ขององค์กร ส่วนการสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ทําให้ทราบถึง  
จุดแข็ง- จุดอ่อน ภายในองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่ผ่านมาและอนาคต ซึ่งจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้ 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรพิจารณาจาก  2  แนวทาง               
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยทั่วไป เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาวได้แก่ สภาพเศรษฐกิจเช่นอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยอัตราภาษี 
อัตราการว่างงาน  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติการขององค์กร ซึ่งในภาครัฐและเอกชนมีการ
พิจารณาจากองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกเพ่ือระบุโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขันนั้นไม่เพียงพอในการแสวงหาข้อได้เปรียบทางการ
แข่นขันทางธุรกิจ  องค์กรจะต้องทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรเองด้วยว่า  ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรสามารถแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในอาจเรียกว่าการวิเคราะห์องค์กร  เพื่อให้เข้าใจทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งมีแนวทาง
วิเคราะห์อยู่หลายแนวทางได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการจัดวางทิศทางขององค์กร  การจัดวางทิศทางขององค์กร  
เป็นการระบุหรือกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่องค์กรต้องการก้าวไปให้ถึง  การจัดวางทิศทางของ
องค์กรมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องดําเนินงานภายใต้สภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรง  หากองค์กรไม่สามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนได้แล้ว  กลยุทธ์ขององค์กรที่จะจัดทํา
ขึ้นก็จะไม่สามารถผลักดันให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้
หรือมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสายตาของลูกค้า 
 อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าเมื่อองค์กรมีการจัดวางทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการที่จะปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเช่นเดียวกัน        
 สําหรับธุรกิจเอกชนที่จะเริ่มต้นจัดวางทิศทางขององค์กรด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กร  (Organizational  Vision)  เพื่อให้ทราบถึงจุดหมายปลายทางในการดําเนินธุรกิจว่าใน
ที่สุดแล้วองค์กรต้องการจะเป็นอะไร  อยู่ในตําแหน่งใดของอุตสาหกรรม  หรือต้องการจะได้รับอะไร
ในลักษณะกว้าง  ซึ่งเป็นภาพความต้องการในอนาคต  เมื่อทราบจุดหมายปลายทางแล้วจึงจะนํามา
กําหนดเป็นภารกิจขององค์กร  (Organizational  Mission)  ว่าองค์กรของเราจะต้องมีภาระผูกพัน



อะไรบ้าง  หรือต้องทํากิจกรรมหลักอะไรบ้างจึงจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้ังเอาไว้ได้  รวมทั้งต้องไม่
ลืมที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์  จากน้ันจึงนํากิจกรรมหลักที่กําหนดขึ้นมาระบุถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังอยากให้
เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมนั้นๆ  ซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational  
Objective)  หรือที่ในส่วนของภาครัฐมักจะเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์นั่นเอง   
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วิสัยทัศน 

  ภารกิจ 
 
 วัตถุประสงค 
 
 

KPIs ระดับองคกร 
 
 

กลยุทธ (STRATEGY)  
 
 
 
 

KPIs ระดับหนวยงานและแผน 

 

ภาพที่ 2-6 
การจัดวางทศิทางขององค์กร 

ที่มา  (วัฒนา วงค์เกียรตริัตน์ และคณะ. 2546, หนา้ 70) 
 

- วิสัยทัศน์  (Organizational Vision)   สําหรับวิสัยทัศน์ในแง่ของการบริหารเชิง   
กลยุทธ์แล้วจะหมายถึง ภาพในอนาคตที่องค์กรอยากจะเป็น หลังจากที่องค์กรทําการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว องค์กรจะต้องนําผลการ
วิเคราะห์มากําหนดตําแหน่งในการแข่งขันว่า องค์กรของเราต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งใดใน
อุตสาหกรรมที่เราอยู่   

- ภารกิจ  (Organizational Mission)   ภารกิจขององค์กรจะบ่งบอกถึงกิจกรรมที่
องค์กรจะต้องทําเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าและความแตกต่างของ
องค์กรจากองค์กรอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภารกิจขององค์กรยังบอกให้ทราบขอบเขตในการ
ดําเนินธุรกิจ เอกลักษณ์ คุณลักษณะ ตลอดจนเส้นทางเพื่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่ทําให้พนักงานในองค์กรทุกคนทราบร่วมกันถึงแนวคิดหรือหลักการในการทํางานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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- วัตถุประสงค์  (Organizational  Objective)  วัตถุประสงค์  คือ  การกําหนด
ภารกิจของธุรกิจให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์สําคัญที่ต้องการหรือเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่ง
องค์กรจะต้องพยายามทําให้เกิดขึ้น  หลังจากการกําหนดวัตถุประสงค์แล้วจะช่วยทําให้ผู้บริหารทราบ
ถึงผลที่ธุรกิจต้องการจะบรรลุ  ถ้าภารกิจขององค์กรไม่ได้มีการแปลงให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์แล้ว  ก็เสมือนว่าการจัดวางทิศทางองค์กรก็เป็นเพียงการกระทําตามแฟช่ันเท่านั้นมิได้มีการ
หวังผลของการกระทําโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ดังนั้นจึงมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น  4  ด้าน 

- เป้าหมาย  (Organizational  Goal) เพื่อให้วัตถุประสงค์มีความหมายและเป็น
ประโยชน์กับองค์กร  จึงมีการระบุวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  สามารถวัดได้     
ซึ่งเราจะเรียกวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะดังกล่าวว่าเป้าหมาย  (Goal)  เป้าหมายจะมีลักษณะที่สามารถ
วัดได้หรือเขียนไว้ในรูปแบบที่ระบุปริมาณไว้อย่างชัดเจน  มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการ
บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ  การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
และช่วยในการสร้างบรรทัดฐาน   สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ี วัดความสํา เร็จขององค์กร 
(Organizational  Key  Performance  Indicators;  KPIs)  ซึ่งจะนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร  ดังนั้นเป้าหมายจึงมักจะมีการแบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุผลที่ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีความครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม  ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น  4  ด้านที่สําคัญคือ  ด้านการเงิน  
(Financial  Perspective)  ด้านลูกค้า  (Customer  Perspective)  ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน  
(Internal  Process  Perspective)  และด้านองค์กรและการเรียนรู้  (Learning  and  Growth  
Perspective)  (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ,2546: 70-71) 

ณ  จุดนี้เอง  หลังจากที่องค์กรสามารถระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรแล้ว              
องค์กรสามารถนําวัตถุประสงค์มาเป็นแนวทางในการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จขององค์กร  
(Organizational  Key  Performance  Indicator; KPIs)  เพื่อใช้เป็นมาตรวัดระดับความสําเร็จของ
องค์กร  และเป็นเข็มทิศช้ีนําการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร  (Organizational  Strategy)  ว่าองค์กร
เลือกที่จะใช้กลยุทธ์หลักอะไรในการดําเนินธุรกิจ  ดังนั้นกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นจะเป็นแนวทางในการ
กําหนดแผนงานระยะยาว  (Long – term  Plan)  ที่มีความชัดเจนและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน  
ก่อนที่จะนําแผนงานระยะยาวมาแปลงเป็นแผนงานประจําปี  (Annual  Plan)  หรือแผนปฏิบัติการ  
(Action  Plan)  ขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายงานขององค์กรมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างในการ
ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ภารกิจขององค์กรที่กําหนดขึ้นบรรลุผลสําเร็จ  อันจะนํามาซึ่งการบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุดกลยุทธ์ที่สวยหรูจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับองค์กรเลย  หากองค์กรไม่
สามารถที่จะนําพาสิ่งที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร  การกําหนดขององค์กร  โดยเริ่มต้น
ด้วยวิเคราะห์  SWOT โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดล้อมภายใน ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนและผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรคเพื่อออกแบบกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ต่อจากนั้นจึงเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและทําการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงซึ่งการกําหนด
กลยุทธ์ในระดับขององค์กรมี 3 ระดับ ประกอบด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 2-7 
การกําหนดกลยุทธข์ององคก์ร 

 
 

  -  กลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate  Strategy)  หมายถึง  กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักในภาพรวมขององค์กร หรือเป็นกลยุทธ์ระดับนโยบาย (Policy  Level  Strategy)  
ที่ตอบสนองแผนงานขององค์กร  ซึ่งกลยุทธ์ระดับองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต้องพิจารณาปัจจัย
สําคัญ  คือ 

-  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของกิจการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับ
โครงการ (Project Level Strategy) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
 -  กลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional  Strategy)  หมายถึง  กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการทํางานในแต่ละกิจการ  หรือเป็นกลยุทธ์
ระดับกิจกรรม (Activity) ที่ตอบสนองผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางานกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ประกอบไปด้วย 5 ด้านที่สําคัญ ได้แก่กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนา (Research and  Development  
Strategy) กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ (Operations  Strategy) กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial  Strategy)  
กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing  Strategy) กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  
Strategy)   
 ขั้นตอนที่ 4  การปฏิบัติตามกลยุทธ์องค์กร การจะตัดสินใจว่ากลยุทธ์มีประสิทธิผล
หรือไม่   ต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินกลยุทธ์ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
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หรือไม่  ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญ เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร การที่จะให้การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ไปอย่างราบรื่นเพื่อ
นําไปสู่ความสําเร็จองค์กรควรมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ระดับของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์  รูปแบบโครงสร้างขององค์กร กลไกของ
วัฒนธรรมองค์กร และภาวะความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงาน    
และการจัดการ กับการเปลี่ยนแปลง 
 -  หลักการวิเคราะห์ระบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  รวมทั้งปัญหาในการนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 
  ถือเป็นขั้นของการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เครื่องมือ  Balanced  
Scorecard  มาประยุกต์ใช้ 
  Balanced  Scorecard  ถือเป็นระบบการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานแบบ
สมดุลรูปแบบหนึ่ง  ประกอบด้วยมุมมองด้านต่าง ๆ  4  ด้าน  Balanced  Scorecard  ยังมีรูปแบบ
และวิธีการ  ที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร  กลยุทธ์  และเป้าหมาย  ลงสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีในการสื่อสารทั้งกลยุทธ์  และผลงานสู่พนักงาน     
ทุกระดับในองค์กร  อันนําไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
  Balanced  Scorecard  มีจุดเริ่มต้นจากบุคคล  2  คน  คือ  Professor  Robert  
Kaplan  อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  Harvard  และ  Dr.David  Norton  ที่ปรึกษาทางด้านการ
จัดการ  โดยทั้งสองคนได้มีการศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกาประสบ
ปัญหาในปี  1987  และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวช้ีวัดทางด้านการเงินเป็นหลัก  
ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร  โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวช้ีวัด
ทางด้านการเงิน  (Financial  Indicators)  ทั้งสองเสนอว่าองค์กรควรจะพิจารณาตัวช้ีวัดในสี่มุมมอง  
(Perspectives)  ได้แก่ 

• มุมมองด้านการเงิน  (Financial  Perspectives) 
• มุมมองด้านลูกค้า  (Customer  Perspectives) 
• มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Inter  Process  Perspectives) 
• มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth  Perspectives) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2-8 
Balanced  Scorecard   

 
ทั้งสองได้ตีพิมพ์ผลงานของตนเองครั้งแรกในวารสาร Harvard  Business  Review  

ในปี 1992 จากจุดนั้นเป็นต้นมา  ทําให้แนวคิดทางด้าน  Balanced  Scorecard  เป็นที่นิยมและใช้
กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 
  นับต้ังแต่ปี 1992  แนวคิดด้าน  Balanced  Scorecard  ได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องจนได้พัฒนาจากเครื่องมือในการประเมินผลเพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนํา
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนที่สําคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การ
วางแผนหรือการจัดทํากลยุทธ์  แต่อยู่ที่ความสามารถในการนํากลยุทธ์ที่ได้กําหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สําหรับภาครัฐได้นําแนวคิด  Balanced  Scorecard  มาปรับใช้ในการประเมินผล
และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานโดยดูจากมิติที่สําคัญ  4  ด้าน  คือ  มิติที่  1  
ประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์  มิติที่  2  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มิติที่  3  คุณภาพการ
ให้บริการ  มิติที่  4  การพัฒนาองค์กร  ซึ่งองค์กรไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนจะสําเร็จแต่ละมุมมองได้
นั้นองค์กรจะต้องเลือกใช้เครื่องมือทางการจัดการอื่น ๆ มาสนับสนุนที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 2-9 
การควบคุมเชงิกลยุทธ ์

 
  ขั้นตอนที่  5  การควบคุมเชิงกลยุทธ์   
  การควบคุมเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Control)  เป็นการตรวจสอบถึงความก้าวหน้า
ขององค์กรในการดําเนินกลยุทธ์  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามแผนงานที่วางไว้  ตลอดจนเป็นการ
กระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  สําหรับการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐนั้น
ประชาชนนอกจากจะนําเครื่องมือทางด้านการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาสนับสนุนแล้ว  ยังมี
ความจําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมือการบริหารจัดการทางศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาปรับใช้ เนื่องจาก
องค์กรภาครัฐนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ  และขณะเดียวกันก็ต้อง
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมือการบริหารจัดการทางด้าน
รัฐศาสตร์และการจัดการ  การพัฒนามาปรับใช้ด้วย เช่น กระบวนการการจัดการพัฒนาอย่างรูปแบบ
การจัดการองค์กรทั่วไปของ Luther  Gulick เรียกว่า POSDCoRB ประกอบด้วย Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting  แบบหรือหลักคิดที่
สําคัญของ  Joseph  La  Palombara  เรียกว่า  NEROP  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  NE  =  ความต้องการ (Needs)  ในการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศ
ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในอันดับแรกคือความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ 
La  Palombara  เรียกช่ือย่อว่า  PADLIIP  คือ 
      PA =  Participation   ความต้องการการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน 
      D   = Distribution  ความต้องการในด้านการจัดสรรทรัพยากรของตนเอง 
      L  = Legitimacy  ความต้องการด้านความชอบธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
      I   =  Identity  ความต้องการในการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
      I   =  Integration  ความต้องการในการบูรณาการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
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      P  =  Penetration  ความต้องการให้รัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง 
  2.  R  =  ทรัพยากร  (Resource)  ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ จะต้องประเมิน
ทรัพยากรที่จะต้องนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศที่มีอยู่  และจัดสรรทรัพยากรนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.  O  =  อุปสรรคในการพัฒนา  (Obstacles)  ในการพัฒนาประเทศจะต้อง
พิจารณาอุปสรรคในการเพิ่มสมรรถภาพในการบริหารตามที่ต้องการด้วย 
  4.  P  =  ศักยภาพที่จะนํามาใช้ในการพัฒนา  (Potentialities)  ในการกําหนด
กรอบเค้าโครงของประเทศเพื่อการพัฒนา  จะต้องประเมินศักยภาพของประเทศในทุกๆ ด้าน 
  นอกจากนั้นในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญอื่นๆ ที่มีความ
จําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน  ท้องถิ่นหรือประเทศ อย่างครอบคลุมมาก
ที่สุดในทุกด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ  ความพร้อม  ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร โครงสร้างทางสังคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ การเมือง  ประเพณี  วัฒนธรรม  
วิถีชีวิต แนวคิดและปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการพัฒนาของตะวันตก  ตะวันออก และการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน ที่สําคัญอย่างลงตัว เพื่อก่อให้เกิดแนวคิด
และหลักการจัดการการพัฒนาที่เหมาะสม  สอดคล้อง  เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเห็นความ
เชื่อมโยมของการนําทฤษฎีและเครื่องมือในการจัดการต่างๆ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ 
  นอกจากนั้นในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญอื่น ๆ ที่มีความ
จําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว  การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน  ท้องถิ่นหรือประเทศ  อย่างครอบคลุมมาก
ที่สุดในทุกด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ  ความพร้อม  ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร  โครงสร้างทางสังคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประเพณี  วัฒนธรรม  
วิถีชีวิต  แนวคิดและปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการการพัฒนาของตะวันตก ตะวันออก  และการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน ที่สําคัญอย่างลงตัวเพื่อก่อให้เกิดแนวคิด
และหลักการจัดการการพัฒนาที่เหมาะสม  สอดคล้อง เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเห็นความ
เชื่อมโยงของการนําทฤษฎีและเครื่องมือในการจัดการต่างๆ  มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ  
ดังภาพ 
 



 
 

ภาพที่ 2-10 
การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏบิัติขององค์กรภาครัฐ 
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5. การประเมินโครงการ 
“การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า  

“Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเน่ืองกับคําอ่ืนๆ อีกหลายคํา เช่น การวิจัย (Research)    
การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) 
การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น ซึ่งคําดังกล่าวแล้ว
อาจสรุปเป็นความหมายหรือคําจํากัดความร่วมกันได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และ
วิธีการอื่นๆ แล้วทําการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดําเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด (ประชุม รอดประเสริฐ.2539) 

การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นคําที่ประกอบขึ้นจากคําว่า   
การประเมินผล (Evaluation) กับคําว่าโครงการ (Project) ซึ่งหมายความได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บางประการ โดยที่ผู้จัดทําโครงการมุ่งหวังว่าเมื่อทํากิจกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์
หรือขั้นตอนต่างๆ ที่กําหนดไว้แล้ว จะบรรลุวัตถุประสงค์ในบางประการหรือหลายประการที่ต้ังไว้หาก
มีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนหรือกระบวนการที่ดําเนินการแตกต่างกันก็อาจได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน 
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ได้ให้คําจํากัดความ
ของ “โครงการ” ว่าหมายถึง  แผนหรือเค้าโครงที่กําหนดไว้  โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางตําราถือ
ว่ามีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “Program” ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ชัดเจน (ประชุม รอดประเสริฐ.2539) นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้ 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุง
โครงการ  และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ (สมหวัง,  พิริยานุวัฒน์,  2544) 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพเพียงใด  
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี,2546) 

การประเมินโครงการ คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและนําผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการจากความหมาย
ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จัดทําขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลความจริง (Fact) ที่เช่ือถือได้ 
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2. การประเมินโครงการจุดประสงค์ที่สําคญัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ  

(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) 
จากความหมายดังกล่าวสรุปการประเมินเป็นกระบวนการในการกําหนดคุณค่าของ

โครงการเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการว่า  ดําเนินการได้ดีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กําหนดไว้ จากผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมีความคุ้มค่าหรือไม่ รวมถึงมีข้อบกพร่องใน
เรื่องใด  เพื่อนําผล หรือ ข้อมูลดังกล่าวปรับเปลี่ยน ลด ขยาย เพื่อตัดสินได้ว่าจะดําเนินการต่อหรือยุติ
โครงการเหล่านั้นตลอดจนหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนําไปสู่การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน (Alkin Model)  

Marvin C. Alkin ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโครงการขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบ    
การประเมินโครงการที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง เรียกว่า Alkin Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การประเมินระบบ (System Assessment) 
2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) 
3. การประเมินการปฏิบัติตามโครงการ (Program Implementation) 
4. การประเมินเพื่อการปรับปรุง (Program Improvement) 
5. การประเมินเพื่อยอมรับโครงการ (Program Confirmation 

โมเดลการประเมินของอัลคิน ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วน คือ
1. การประเมินเพื่อการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ จะเกิดขึ้นก่อนทํากิจกรรม

หรือโครงการ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาวะความ
ต้องการที่มีอยู่ 

2. การประเมินเพื่อการวางแผนโครงการ หาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะวางแผน
ให้การดําเนินงานในโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

3. การประเมินขณะดําเนินโครงการจะเน้นถึงการพิจารณาขั้นตอนการทํางานว่า 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือได้ดําเนินการไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพียงใด 

4. การประเมินเพื่อการพัฒนางานจะค้นหารูปแบบแนวทางหรือข้อเสนอแนะใด ๆ 
ในการที่จะทําให้งานที่กําลังดําเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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5. การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
ซึ่งจะประเมินภายหลังการดําเนินงานตามโครงการเพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
รวมทั้งประมวลผล ข้อแนะนําสําหรับใช้กับโครงการต่อไป (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2544) 
 
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model

CIPP เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งนําเสนอโดย  แดเนียล  แอล  สตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam)  ที่เรียกกันทั่วไป
ว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นสําคัญเพื่อหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง 

คําว่า CIPP  ย่อมาจากคําว่า Context  (บริบท หรือสภาวะแวดล้อม)  Input 
(ปัจจัยเบ้ืองต้น)  Process (กระบวนการ)  และ Product (ผลผลิต)  สตัฟเฟิลบีม ให้ความหมาย  
การประเมินไว้ว่าเป็นกระบวนการของการบรรยาย   การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร   เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  โดยรูปแบบ 
CIPP  กําหนดให้มีการประเมินทั้งระบบใน 4 ด้าน  แนวทางการประเมินแต่ละด้านมีดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลสําคัญเพื่อช่วยในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะทํา
สนองปัญหาหรือความต้องการจําเป็นที่แท้จริงหรือไม่  วัตถุประสงค์ของโครงการ
ชัดเจน  เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายขององค์การหรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่เป็นโครงการที่
มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่  เป็นต้น 

2. การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นเป็นการประเมินเพื่อใช้ข้อมูลตัดสินใจต่อปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่า  เหมาะสมหรือไม่   โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้ทั้งบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ์  การบริหารจัดการ  จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  ปัจจัยที่กําหนด 
มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้วมีความเป็นไปได้และ
เหมาะสมเพียงใด เป็นต้น 

3. การประ เมินกระบวนการ เป็นการประ เมินระหว่ า งการดํ า เนินงาน
โครงการ   เพื่อหาข้อดี  ข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ว่า          
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่  กิจกรรมใดทําได้หรือทําไม่ได้เพราะเหตุใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  เป็นต้น 

4. การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่   โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะ
แวดล้อม  ปัจจัยเบ้ืองต้นและกระบวนการร่วมด้วย  เพื่อตรวจสอบว่าเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่
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กําหนดไว้หรือไม่  คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร  เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงอื่นใด
หรือไม่   เป็นต้น 
  การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด
 ซึ่งผู้ประเมินจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน   กําหนดประเด็น
ของตัวแปรหรือตัวช้ีวัด   กําหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน (ธเนศ ขํา
เกิด. 2546) 
 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementing Decisions) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

 

ภาพที่ 2-12 
ภาพความสัมพันธ์การตัดสนิใจ และประเภทการประเมนิแบบ CIPP Model 
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แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบัน 

  กูบา และลินคอร์น (Guba and Lincoin,1989 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล      
วิบูลย์ศรี. 2548) ได้แบ่งรูปแบบการประเมินที่ได้รับการพัฒนาตามลําดับออกเป็น 4 ยุค โดยเรียก    
ยุคปัจจุบันว่า “ยุคที่ 4” (Forth Generation) ซึ่งกูบาและลินคอล์นได้อธิบายรูปแบบการประเมินที่
สําคัญทั้ง 3 ยุค ดังนี้ คือ 

  ยุคที่ 1 (First Generation : ประมาณปี ค.ศ. 1904-1942) รูปแบบการประเมินใน
ยุคนี้เป็นไปตามแนวความคิดของผู้เช่ียวชาญทางการวัดผล ตลอดจนผู้สร้างแบบสอบและนักสถิติ 
บทบาทของนักประเมินในยุคแรกนี้เป็นบทบาทในเชิงเทคนิค คือ ต้องมีความรอบรู้เป็นอย่างดีในด้าน
การนําแบบสอบต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสม ถ้าแบบสอบหรือเครื่องมือที่ใช้วัดซึ่งมีอยู่เดิมไม่เพียงพอหรือ
ใช้ไม่ได้ นักประเมินก็จะต้องพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่จึงกล่าวได้ว่าการประเมินยุคที่ 1 มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับการวัดผล  

  ยุคที่ 2 (Second Generation: ประมาณปี ค.ศ. 1942-1967) รูปแบบการประเมิน
ในยุคนี้ได้เน้นวิธีการประเมินโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เป็นหลัก บทบาทของผู้ประเมิน    
ในยุคที่ 2 จึงเป็นบทบาทในฐานะ “ผู้อธิบาย” หรือ “ผู้พรรณนา” (Describer) ว่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ และเพราะเหตุใด คุณสมบัติของนักประเมินยุคที่ 2 ต้องมีความรอบรู้
ในเชิงเทคนิคเป็นอย่างดี (เหมือนยุคที่ 1) และขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะอธิบาย
หรือพรรณนาในเนื้อหาสาระที่จะประเมินได้เป็นอย่างดี 

  ยุคที่ 3 (Third Generation: ประมาณปี ค.ศ. 1967-1989) รูปแบบการประเมิน   
ในยุคที่ 3 เน้นวิธีการประเมินเพื่อการพินิจพิจารณาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก บทบาทของนักประเมินยุคที่ 3      
จึงเน้นบทบาทในฐานะ “ผู้พิพากษา” (Judge) คือต้องใช้การพินิจพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบ
และด้วยความยุติธรรมเป็นหลัก  

  การประเมินในยุคปัจจุบัน คือ ประมาณปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา กูบาและลินคอล์น
เรียกยุคนี้ว่า “ยุคที่ 4” (Forth Generation) รูปแบบการประเมินที่สําคัญในยุคปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. เป็นวิธีการประเมินในลักษณะของการเจรจาต่อรอง เพราะการประเมินมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จํานวนมหาศาล รูปแบบการประเมินในยุคปัจจุบันจึงมีความยืดหยุ่น ไม่ตาม
ตัวเหมือนในอดีต ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดขึ้นตามความจําเป็นและตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี กูบาและลินคอล์นได้เรียกยุคปัจจุบันนี้ว่าเป็น “ยุคของการเจรจาต่อรอง” 
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(Negotiation)  ตัวอย่างของเงื่อนไขที่สําคัญบางประการซึ่งมีความจําเป็นสําหรับการประเมินในยุค
ปัจจุบัน มีดังนี้ 

1.1  ผลการประเมินจะต้องสมเหตุสมผล (Make Sense) ตามสภาพของความเป็น
จริง (Realities) ของแต่ละกรณีที่นํามาประเมิน 

1.2  ผลการประเมินจะต้องสอดคล้องกับคุณธรรม และมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตวิทยาสังคม และวัฒนธรรม         
ที่เนื้อหาสาระของโครงการซึ่งจะต้องนํามาประเมินนั้นๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง บริบทต่างๆ ดังกล่าวเป็น
ประดุจ “สิ่งแวดล้อม” ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อย่าง
ราบรื่น 

1.3  ผลการประเมินจะสามารถกําหนดทิศทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มี “การเจรจาต่อรอง” ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยอาศัยเหตุผลที่น่าเชื่อถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

1.4  การประเมินจะต้องคํานึงถึงเกียรติภูมิและศักด์ิศรีของบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ที่เป็น “เพื่อนมนุษย์” ด้วยกัน มิใช่ปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นในฐานะที่เป็น “ผู้ถูกทดลอง” (Subject) 
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

2. องค์ประกอบสําคัญของการประเมินในยุคปัจจุบัน มี 2 ส่วนคือ 

2.1  การเน้นในเชิงตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Responsive Focusing) 
หมายถึง การให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกประเมิน 
โดยจําแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

• กลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ดําเนินโครงการ 

• กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

• กลุ่มที่ได้รับผลทางลบจากโครงการ 

2.2 วิธีการประเมินโดยใช้หลักการสืบเสาะเพื่อค้นหาความจริงตามธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry) หมายถึงวิธีการสืบเสาะเพื่อค้นหาความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดย
อาศัยพ้ืนฐานของ “ทฤษฎีแห่งความเป็นจริง” และ “ปรัชญาแห่งความรู้ของมนุษย์” 

 



กรอบการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐาน
คิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น 
ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อ     
การบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและ
ประเมินผลฯ  ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพที่ 2-13 

กรอบการดําเนินการตติามประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของ
ระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้
ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามใน
ที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดําเนิน
ต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต 
(output)และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทํา
แผนปฏิบัติการนั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทํา
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ให้ระบบติดตามและประเมินผลทําหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาด
ความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําให้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิ 
ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-14 
แบบรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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6. บริบทของเทศบาลนครลําปาง 
ข้อมูลทั่วไป  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.2478 ลงวันที่ 
25 มีนาคม 2478 ได้ยกฐานะสุขาภิบาล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เป็นเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองลําปางครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบล     
เวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุ๋ย มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร ในระยะแรกเทศบาลเมือง
ลําปางอาศัยศาลาว่าการจังหวัดลําปาง หรือ พื้นที่ของคุ้มเจ้าหลวงเดิมเป็นที่ทําการ ต่อมามีการ
แต่งต้ัง “ขุนมลารักษ์ระบิน (นายแพ อินทภู่)” เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2479 โดยมีหลวงสิทธิพัฒน์การี (สําลี จารุจินดา) และ
นายต้าย เสาร์จินดารัตน์ เป็นคณะเทศมนตรี คณะเทศมนตรีชุดนี้ได้จัดให้มีที่ทําการสํานักงาน
เทศบาลขึ้นมา โดยการเช่าตึกของห้างบัตเล่อร์ สํานักงานเทศบาลเมืองลําปางใช้ตึกนี้มาจนถึง วันที่ 
25  สิงหาคม พ.ศ.2500 ได้ย้ายที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองลําปางมาที่ห้าแยกเชียงราย (ที่ทําการ
ปัจจุบัน) ในสมัย นายรัศมี จันทรวิโรจน์ เป็นนายกเทศมนตรี  

ต่อมา ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.2542    
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง          
เป็นเทศบาลนครลําปาง ในปลายสมัยที่ 25 สมัยที่นายเรือง เขื่อนแก้ว เป็นนายกเทศมนตรี  

เทศบาลเมือง / เทศบาลนครลําปาง มีนายกเทศมนตรีทั้งการเลือกต้ังและ         
การแต่งต้ังมาแล้ว จํานวน 21 คน ในจํานวน ทั้งหมด 35 สมัย 

 
 

 
 

 ตราประจําเทศบาลนครลําปาง  
เทศบาลนครลําปางใช้ “ตราไก่ขาว” เช่นเดียวกับตราจังหวัดลําปาง โดยมีที่มาตาม

ตํานานพระฤๅษี 5 พระองค์ได้กล่าวว่า เดิมเมืองลําปางมีช่ือว่า "กุกุฎฎะนคร" แปลว่า เมืองไก่ขาว    
ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณ แล้วได้เสด็จโปรดสัตว์ผ่าน
มาทางบริเวณแห่งนี้ พระอินทร์ได้แปลงกายลงมาเป็นไก่ขาวเพื่อเตือนให้ชาวบ้านต่ืนมาบําเพ็ญทาน 
ต่อมาได้มีผู้มาสร้างบ้านเมืองขึ้นบริเวณนี้และได้ต้ังชื่อเมืองแห่งนี้ว่า "เมืองกุกุฎฏะนคร" 
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 ที่ต้ังและอาณาเขต 
เทศบาลนครลําปาง ต้ังอยู่เลขที่  246  ถนนฉัตรไชย  ตําบลสบตุ๋ย  อําเภอเมือง

ลําปาง  จังหวัดลําปาง  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1  สาย
พหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร และทางรถไฟ  ประมาณ 625  กิโลเมตร  มีจังหวัดใกล้เคียง  7  
จังหวัด  ดังนี้ 

ทิศเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดพะเยา 
ทิศใต้  จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก จังหวัดแพร่  และจังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก จังหวัดลําพูน 
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 8 ตําบล โดยมีพัฒนาการและ

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2478 มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุ๋ย  

2. วันที่ 24 ตุลาคม 2534 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง ให้ขยายเขต
เทศบาลเมืองลําปางเพิ่มขึ้น 11.31 ตารางกิโลเมตร รวมกับพ้ืนที่ใหม่เป็น 22.17 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และบางส่วนของตําบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของ
ตําบลชมพู บางส่วนของตําบลพระบาท และบางส่วนของตําบลพิชัย (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

พื้นที่ทัง้ตําบล 
(เดิม) พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นทีบ่างส่วนของตําบล (ใหม่) รวมพื้นที่ (ตร.กม.)

1. สวนดอก 1. บ่อแฮ้ว (หมู่ 6) 1.16 
2.  เวียงเหนือ 2. ขมพู (หมู่ 1, 4, 6, 8, 12) 3.80 
3. หัวเมือง 3. พระบาท (หมู่ 6) 6.13 
4.  สบตุ๋ย 

10.86 

4. บ่อแฮ้ว (หมู่ 6) 0.22 
 

เทศบาลนครลําปาง อยู่ในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีลักษณะพื้นที่         
เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ํา  ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของแอ่งกระทะหรือบริเวณใจกลาง
จังหวัดลําปาง  ซึ่งสามารถจําแนกพื้นที่ออกเป็น  2  ฝั่ง คือ  

(1) ฝั่งซ้าย  ประกอบด้วย  ตําบลสวนดอก, ตําบลหัวเวียง, ตําบลสบตุ๋ย, ตําบลชมพู, 
ตําบลพิชัย และตําบลพระบาท 

(2) ฝั่งขวา  ประกอบด้วย  ตําบลเวียงเหนือ  และตําบลบ่อแฮ้ว  โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบดินตะกอนเก่าและที่ราบดินตะกอนใหม่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี  เหมาะแก่
การเพาะปลูกอย่างไรก็ตามลักษณะที่ต้ังของเทศบาลนครลําปางอยู่ในเขตใจกลางเมือง หรือมีลักษณะ
เป็นชุมชนเมือง  ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ต้ังของที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์  เป็นส่วนใหญ่ และมี
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เพียงบางส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอาทิ ตําบลพระบาท  ตําบลชมพู เป็นต้น ในเขต
เทศบาลนครลําปางมีพื้นที่ทั้งหมด  22.17 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
          ทิศเหนือ            ติดต่อกับ          ตําบลพิชัย 
          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ          ตําบลพระบาท  และตําบลพิชัย 
          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ          ตําบลบ่อแฮ้ว  และตําบลชมพู 
          ทิศใต้               ติดต่อกับ          ตําบลพระบาท  

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลนครลําปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง ลักษณะ
พื้นที่ ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของแอ่งกะทะ โดยมีพื้นที่ทางด้านเหนือของแม่น้ําวังมีระดับสูงกว่า     
พื้นที่ดินด้านทิศใต้ และลาดเอียงสู่แม่น้ําวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    
ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายประกอบด้วย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง 
ตําบลสบตุ๋ย ตําบลชมพู ตําบลพิชัย และตําบลพระบาท ฝั่งขวาประกอบด้วย ตําบลเวียงเหนือและ
ตําบล  บ่อแฮ้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินตะกอนเก่าและที่ระดับตะกอนใหม่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
ดี เหมาะแก่การเพาะปลูก เขตตําบลเวียงเหนือและตําบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ต้ังเมืองเก่าคือ 
เมืองเขลางค์-นคร รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่องรอยซากโบราณสถาน      
ให้เห็น ทั่วไป เช่น เจดีย์ แนวกําแพงเมืองโบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
• พันธกิจ   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส    

การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสทิธิของ
ประชาชน   

• เป้าประสงค ์ 
1. ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
2. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการเอง 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
2. ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง 

• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จํานวนของกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 

2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการด้านต่างๆ 

3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความสําเร็จของชุมชนในการจัดการตนเอง
ตาวแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
• พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและรับ เพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี 
3. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

• เป้าประสงค์ 
 1.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
 2.   ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
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 3.   ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมภายใต้หลักการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

     ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
2. ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลสุขภาพ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน 

ระดับความสําเร็จของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข 

2. พัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพเชิงรุก
และเชิงรับ 

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 

3. พัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาวะ 

ระดับความสําเร็จของการจัดระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
• พันธกิจ 
            ยกระดับมาตรฐานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
• เป้าประสงค์ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเป็นมืออาชีพ 
สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

2. จัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีคุณภาพ 
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมอย่างมี

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์

1. ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากรทางการศึกษาละการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษานอกระบบและการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 
3. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

• แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้สถานศึกษามี
ความอิสระในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์
ของแต่ละโรงเรียน 

ร้อยละความสําเร็จของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา 
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แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพความเป็นมือ
อาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ความรู้หรือประสบการณ์จากการอบรมและ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ร้อยละของความสําเร็จในการจัดการศึกษานอก
ระบบ และการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ 

ร้อยละของความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมือง          
                      ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ 
2. บริหารจัดการและพัฒนาตามระบบผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาเมืองโดยความร่วมมือของประชาชน 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บํารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
• เป้าประสงค์ 
               1.   โครงการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบรกิารสาธารณะมีมาตรฐาน   
                    ครอบคลุมทกุพ้ืนที่   
               2.   พัฒนาและบริหารจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ และพัฒนาตามระบบผังเมือง 
               3.   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
          1.   รอ้ยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการและการบริการสาธารณะ   
          2.   จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 
          3.   จํานวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านคมนาคมขนส่งและการจารจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
ให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทโลก  

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ 

2. บริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นไปตาม
นโยบายการผังเมือง 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามนโยบาย 
ผังเมือง ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุง
ศึกษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 

จํานวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า  1 แห่ง/ปี 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า  3 โครงการ/ปี 

5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแม่น้ํา
วังอย่างเป็นระบบ 

จํานวนโครงการที่ ไ ด้รับการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้ําวังอย่างเป็นระบบ 
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สํานักกองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม
และสํานักปลัดเทศบาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
  
• พันธกิจ    พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการองค์กร       

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• เป้าประสงค์  

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
2. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 
3. องค์กรและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาสรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมันใหม ่

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ
ทํางานขององค์กรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

จํานวนโครงการในการพัฒนาองค์กร 

3.  พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

ร้อยละของประชาชนมีความพ่ึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาล 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงพัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

6.  เตรียมความพร้อมและเพิม่ขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล/สํานักการช่าง/สํานักการศึกษา/กองวิชาการและ
แผนงาน/กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
• พันธกิจ   ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ

สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และภูมิปัญญา 
• เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมกระบวนการอนรักษ์และการเรียนรู้โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และภูมิปัญญา 

2. แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ที่คงไว้ซึ่ง   
อัตลักษณ์ของพื้นถิ่น 

3. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดงาน
ส่งเสริมวัฒนาธรรมประเพณีอันล้ําค่าให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญา 
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2. จํานวนแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือโบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
งานส่งเสริมวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้านสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เมืองเก่านคร
ลําปาง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 

2.  พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/ปี 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปางทุกโรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

จํานวนของโรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและงานรัฐพิธี 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล/สํานักการช่าง/สํานักการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม

และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ 
• พันธกิจ    พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ 
• เป้าประสงค์  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการลงทุน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยวต่อปี 
2. จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท้องเที่ยว 
3. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมการค้าขายของชุมชน 
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• แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของผู้ ใ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

2. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

4. ส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้าและ 
การลงทุน 

จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผน สํานักการช่าง และ 
                                    กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสง่เสรมิและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กฬีา กจิกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค 
พัฒนาตามระบบผังเมือง ปรบัภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
การธํารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
และด้านเศรษฐกิจ 

ประเมินผลโครงการที่อยู่ในแผนดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) (วิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกีย่วข้อง) 

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ 
- การประเมินโครงการ 
- รูปแบบการประเมินโครงการ 
- กรอบการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548  
- บริบทเทศบาลนครลําปาง 

สํารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาล โดยแบบออกเป็น 2 สว่นในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร ์ในประเด็นต่อไปนี ้

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและให้ประชาชนรับทราบ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ปัญหา 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

และประเมินผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร์ตามตวัช้ีวัดและเปา้หมายที่กําหนดไวใ้นแตล่ะ
ยุทธศาสตร ์ (วิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี) 
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การประเมินผลโครงการตามนโยบายของเทศบาล (วิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้
แบบสอบถามผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

รายงานผลการประเมิน และแนวทางพัฒนา 

 
 
 



บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง ปีงบประมาณ 2558 โดยทางคณะผู้วิจัยได้กําหนด
แนวทางการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. รูปแบบและขัน้ตอนการประเมินผลโครงการ 
4. การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  (Population)  หมายถึง หน่วยตัวอย่างทั้งหมดที่สนใจต้องการศึกษา
หรือหาข้อมูล ดังนั้นประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้แบ่งออก 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง 
กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์

ของเทศบาลนครลําปาง 
กลุ่มที่ 3 ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้ใช้บริการงานบริการของ

เทศบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง 
  กลุ่มตัวอย่าง  (Sample)  หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ผู้ทําการวิจัยเลือกมาเพื่อเป็น
ตัวแทนของประชากรในการศึกษา ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้หรืออ้างอิง
กับกลุ่มประชากรได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ของ Taro Yamane (ที่มา:  พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2536)  
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   N 
 n      =  1 + N (e) 2

  n   =   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N   =   ขนาดประชากร 
  e   =  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
           (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ Taro Yamane นั้นผู้วิจัยได้ใช้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ในการดําเนินงานได้พิจารณาในหลายมิติเพิ่มเติม โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งสัดส่วนตามยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนารายละเอียดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ กลุ่มตัวอย่าง เงื่อนไขกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์พัฒนา  7  ยุทธศาสตร์ 490  
ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาสังคม และสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

70 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ 
ของประชาชน 70 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาดา้นการศึกษา กฬีา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 70 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค  พัฒนาตามระบบผังเมือง  
ปรับภูมิทัศน์เมอืง และการอนรุักษ์ฟื้นฟุ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาทรัพยากรมนษุยแ์ละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 70 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และการธํารงไว้ซึง่มรดกทางวัฒนธรรม 70 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ 70 

ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมภายใต้

ยุทธศาสตร์แต่ละ
ยุทธศาสตร์ และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในการพัฒนาของ

เทศบาลนครลําปาง 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินที่ใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีหลายรูปแบบได้แก่   การวิเคราะห์เอกสาร  แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์เอกสาร ผู้ประเมินใช้การวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารหลักฐานชั้นต้น 
(Primary Source) ได้แก่ การวิเคราะห์บริบทของเทศบาลนครลําปาง แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง แผนงาน โครงการ ผลการดําเนินตามแผนพัฒนา 
  แบบสอบถาม  โดยจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 
7  ชุด โดยแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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แบบสอบถามชุดที่ 1-6 สําหรับสอบถามผลการดําเนินการในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ตอบ  ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบปลายเปิด (Open) 

    

  ตอนที่ 2  การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์  (แบบ 
3/1, แบบ 3/2 และแบบ 3/3) ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและให้ประชาชน

รับทราบ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูก่ารแก้ปัญหา 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะให้คะแนนความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ทําการประเมินโดยให้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน 
 

ตอนที่ 3  การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์  (แบบ 
3/1, แบบ 3/2 และแบบ 3/3) ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและให้ประชาชน

รับทราบ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูก่ารแก้ปัญหา 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยแบ่ง

ระดับความพึงพอใจเป็น  3  ระดับ ได้แก่  พอใจมาก  พอใจ   ไม่พอใจ 
 

ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งตอบคําถาม
ของการประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)  หรือข้อมูลที่ได้
จากภาคสนาม คือการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์ 

2. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการคิดและวิเคราะห์   ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจาก
แหล่งต่างๆ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งปฐมภูมิ   ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม  การจัดสัมภาษณ์  และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติภูมิ โดยการ
รวบรวมมาจาก หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยต่างๆ นั้นแล้วนําข้อมูลทั้ง 2 ประเภท           
มาวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยนําข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลทุติภูมิ        
มาประเมินผลโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ซึ่งประกอบด้วย 

- ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครลําปาง 
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558 
- ปัญหา  และอปุสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางพัฒนา 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
ประมวลผลข้อมูล  ในโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS / PC+ (Statistical Package for the social 
Science)  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดคะแนนในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์  (แบบ 3/1, แบบ 3/2 
และแบบ 3/3) 
 

ระดับความคดิเห็น ระดับคะแนน 
พอใจมาก 
พอใจ 

ไม่พอใจ 

3 
2 
1 

 



หน้า |   

 

43

  เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้แปลระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวช้ีวัด  โดยกําหนดช่วง (Interval scale) ในการวัด
เท่ากัน ดังนี้ 
  

ระดับความคดิเห็น ระดับคะแนน 
มีความพึงพอใจระดับพอใจมาก 
มีความพึงพอใจระดับพอใจ 
มีความพึงพอใจระดับไม่พอใจ 

2.51 – 3.00 
2.01 – 2.50 
1.00 – 2.00 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

  
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา

ของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยได้เสนอผลการประเมินแบ่งออก   
เป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
1.1 สรุปผลการดําเนินโครงการในภาพรวมและตามรายยุทธศาสตร์ 
1.2 สรุปผลความสําเร็จของตัวช้ีวัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 
1.3 ปัจจัยเกื้อหนุน ปัญหาและอุปสรรค 

ส่วนที่ 2 ผลประเมินการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์       
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามแบบ 3/1, 3/2 

ส่วนที่ 3 ผลประเมินการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์       
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามแบบ 3/2 
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ส่วนที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
           - สรุปผลการดําเนินโครงการในภาพรวมและตามรายยุทธศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดําเนินโครงการในภาพรวมของเทศบาลนครลําปาง 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2558 ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัด
สวัสดิการเพิ่มขึ้น 

1 กลุม่เป้าหมาย 1 กลุม่เป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

2. ระดับความสําเร็จของชุมชน 
    ในการบริหารจัดการตนเอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 
บรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.05 
บรรลุเป้าหมาย 

2. ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับ
การดูแลสุขภาพ 

ร้อยละ 70 - 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 81.60 
บรรลุเป้าหมาย 

1 .ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากร 
    ทางการศกึษาและการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 
บรรลุเป้าหมาย 

2. ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษานอก
ระบบและการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก 

ระดับ 5 ระดับ 5 
บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

3. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ระดับ 5 ระดับ 5 
บรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและการ
บริการสาธารณะ   

ร้อยละ 70 ร้อยละ 82.80 
บรรลุเป้าหมาย 

2. จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการผังเมืองรวม 

2 โครงการ - 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

3. จํานวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการ 7 โครงการ 
บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2558 ผลการดําเนนิงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพ    
บุคลากร 

ระดับ 5 ระดับ 4 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการองค์กร 

ระดับ 5 - 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 83 
บรรลุเป้าหมาย 

1. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญา 

2 กิจกรรม - 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. จํานวนแหลง่มรดกทางสถาปัตยกรรม 
พื้นถิ่นหรือโบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2 แหล่ง 1 แหล่ง 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม 
ทางศาสนา การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และงานส่งเสริมวัฒนธรรม 

ระดับ 4  ระดับ 5 
บรรลุเป้าหมาย 

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการด้าน 
การท่องเที่ยวต่อปี 

3 กิจกรรม 11 กจิกรรม 
บรรลุเป้าหมาย 

2. จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยว 

5 ช่องทาง 6 ช่องทาง 
บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

3. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรม 
การค้าขายของชุมชน 

2 กิจกรรม 6 กิจกรรม 
บรรลุเป้าหมาย 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์ จํานวน  20  ตัวช้ีวัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย  15  ตัวช้ีวัด   
ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน   5  ตัวช้ีวัด โดยสรุปรายละเอียดรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  3  ตัวช้ีวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย  1  ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย  1  ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  3  ตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่  2  ผลการประเมินการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา เทศบาลนครลําปาง ตามแบบ 3/1 
ตารางที่ 4.10  แสดงแบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบ 3/1  

 
 แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (เทศบาลนครลําปาง)  
   คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป  
 1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………เทศบาลนครลาํปาง……………………..  
 2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…………19 พฤศจิกายน 2558……………………………  
 ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี………2558………  
 3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
   
  จํานวนโครงการ  
 ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการที ่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จํานวน
โครงการ 

 

   ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

 
 1. การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 18 16 88.89  

 2. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 42 26 61.90  
 3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน 

และประชาชน 46 36 78.26  

   4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภค พัฒนา
ตามระบบผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

73 41 56.16 
 

 5. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 54 25 46.30  

 6. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารง
ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 16 14 87.50  

 7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
และด้านเศรษฐกิจ 9 5 55.56  

 รวม 258 163* 63.18  

หมายเหตุ : *  ไม่รวมโครงการที่ถูกยกเลิก  15  โครงการ 
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4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

พอใจ
มาก พอใจ ไม่พอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 24.80 69.80 5.40 7.31 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 19.60 73.60 6.80 7.09 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 24.80 64.10 11.10 7.13 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28.20 63.90 7.90 7.34 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม 19.90 72.00 8.10 7.06 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 27.30 64.60 8.10 7.31 
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 26.20 66.80 7.00 7.31 

8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 23.90 68.80 7.20 7.22 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 24.60 72.90 2.50 7.40 

 

ภาพรวม 24.37 68.50 7.12 7.24 

 

 
 

หมายเหตุ  เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจทั้งหมด 3 ระดับ ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจระดับพอใจ คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 68.50 รองลงมาระดับความพอใจระดับพอใจมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.37 และระดับความ
พึงพอใจระดับไม่พอใจ คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.12 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์
                   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา 
                                      เศรษฐกิจ พอเพียง 

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.80 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.68 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.55 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.66 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.80 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 

 

ภาพรวม 7.68 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 7.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 
76.80 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.62 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.58 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.39 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.39 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.54 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.47 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 

 

ภาพรวม 7.60 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 7.60 
คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.00 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.04 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.72 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.53 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.86 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.46 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.80 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.71 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

 

ภาพรวม 7.77 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
7.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 77.70 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พฒันาตามระบบผังเมืองปรบั

ภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
      -ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.61 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.38 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.10 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.43 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.10 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.61 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.71 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 

 

ภาพรวม 6.47 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมืองปรับภูมิทัศน์
เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 6.47
คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 64.70 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.28 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.42 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.21 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.45 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.33 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.51 

 

ภาพรวม 7.38 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร  มีความ      
พึงพอใจอยู่ในระดับ 7.38 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.80 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธาํรงไว้ซึ่งมรดกทาง

วัฒนธรรม 
- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.02 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.95 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.98 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.94 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.79 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 

 

ภาพรวม 7.94 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ 7.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.40 
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5. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ ์และด้านเศรษฐกิจ 
     - ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ ประเดน็ (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.46 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.63 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.61 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.47 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.42 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.87 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 

ภาพรวม 7.59 

 

 
 
 

หมายเหตุ เมื่อประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ มีความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับ 7.59 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 75.90 
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ส่วนที่ 3 ผลประเมินการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง 3/2 
 
ตารางที่ 4.11:   แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศของผู้ตอบ จํานวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 159 35.9 

หญิง 284 64.1 

รวม 443 100 
 

 จากตารางที่  4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  443 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 
284 คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 และเป็นเพศชาย จํานวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 
 
ต
  
ารางที่ 4.12  :   แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุของผู้ตอบ จํานวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 13 2.9 

20 – 29 ปี 17 3.8 

30 – 39 ปี 69 15.6 

40 – 49 ปี 94 21.2 

50 – 59 ปี 156 35.2 

60 ปี ขึ้นไป 94 21.2 

รวม 443 100 
 

จากตารางที่  4.12  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50-59 ปี จํานวน  156 คน   
คิดเป็นร้อยละ  35.2  รองลงมามีอายุระหว่าง  40-49 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป  จํานวนเท่ากัน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ  21.2  อายุระหว่าง 30 -39 ปี จํานวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.6  อายุระหว่าง   
20 – 29 ปี  จํานวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.8  และอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน  13  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  2.9 
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ตารางที่  4.13  :    แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การศึกษาของผู้ตอบ จํานวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 58 13.1 

มัธยมศึกษา/ปวช. 119 26.9 

ปวส./ปวท. 80 18.1 

ปริญญาตร ี 141 31.8 

ปริญญาโท 45 10.2 

รวม 443 100.0 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
จํานวน  141  คน คิดเป็นร้อยละ  31.8   รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน  119  คน     
คิดเป็นร้อยละ 26.9   ระดับปวส./ปวท. จํานวน  80  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.1  ระดับปริญญาโท  
จํานวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.2  และระดับประถมศึกษา  จํานวน  58 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.1    

 
ตารางที่ 4.14  :    แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพของผู้ตอบ จํานวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 17 3.8 

เกษตรกรรม/ประมง 3 0.7 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 124 28.0 

พนักงานบริษัท 28 6.3 

รับจ้างทั่วไป 64 14.4 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 105 23.7 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 65 14.7 

ลูกจ้างส่วนราชการ 25 5.6 

อื่น ๆ  12 2.7 

รวม 443 100.0 
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จากตารางที่  4.14   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ  28.0 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  105 คน คิดเป็น  
ร้อยละ  23.7  อาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน  จํานวน  65   คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 อาชีพรับจ้างทั่วไป  
จํานวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.4  อาชีพพนักงานบริษัท  จํานวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.3
อาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.6  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  อาชีพอื่น ๆ  จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และอาชีพเกษตรกรรม/
ประมง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 
ตารางที่ 4.15 :   แสดงที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตําบล จํานวนผู้อาศยั(คน) ร้อยละ 

เวียงเหนือ 119 26.9 

หัวเวียง 68 15.3 

สวนดอก 47 10.6 

สบตุ๋ย 82 18.5 

พระบาท 52 11.7 

ชมพู 44 9.9 

พิชัย 10 2.3 

บ่อแฮ้ว 14 3.2 

อื่น ๆ  7 1.6 

รวม 443 100.0 
 

จากตารางที่  4.15  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ตําบลเวียงเหนือ จํานวน  
119  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.9  รองลงมาอาศัยอยู่ตําบลสบตุ๋ย  จํานวน  82  คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.5  อาศัยตําบลหัวเวียง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  อาศัยตําบลพระบาท จํานวน  52  คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.7 อาศัยตําบลสวนดอก จํานวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ 10.6  อาศัยอยู่ตําบลชมพู 
จํานวน  44  คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  อาศัยอยู่ตําบลบ่อแฮ้ว จํานวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  
และอาศัยอยู่ตําบลอ่ืน ๆ จํานวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  1.6  
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ตารางที่ 4.16  แสดงความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม แบบ 3/2  
 

 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ประเดน็ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 24.80 69.80 5.40 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 19.60 73.60 6.80 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 24.80 64.10 11.10 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 28.20 63.90 7.90 

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 19.90 72.00 8.10 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 27.30 64.60 8.10 
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 26.20 66.80 7.00 

8) การแก้ไขปญัหา และการตรวจสอบความตอ้งการของ
ประชาชน 23.90 68.80 7.20 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 24.60 72.90 2.50 

 

ภาพรวม 
 24.40 68.50 7.10 

 

 
 
หมายเหตุ  เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจทั้งหมด 3 ระดับ ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจระดับพอใจ คิดเป็นอัตรา     
ร้อยละ 68.50  รองลงมาระดับความพอใจระดับพอใจมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.40  และระดับความพึง
พอใจระดับไม่พอใจ คิดเป็นอัตราร้อยละ  7.10  
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ตารางที่ 4.17 สรุปความไม่พึงพอใจ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ยุทธศาสตร ์ ความไม่พึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1) เรื่องความสะอาดของถนน และทีท่ิ้งขยะ 
2) ขาดการประชาสัมพันธ์ ต้องการให้เทศบาล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
 

1) สร้างกลุ่มต่าง ๆ ให้เขม้แข็งในชุมชน เช่น 
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ในครอบครัว 
เช่น ปลูกผักสวนครัวใช้เองหรือนําไปขาย 
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1) การประสานงานขอความร่วมมือ ไม่ว่าจะทํา
อะไร  จะได้รับการแก้ไขแบบขอไปที ไม่มกีาร
ติดตามงานเทศบาลไม่เคยเขา้ไปดูงาน หรือดูว่า
สมควรทําหรือไม่ ดําเนินการอย่างไร เรียบร้อย
หรือไม่ 
2) การสรุปรายงานเข้ารูปเล่มของโครงการจาก
ชุมชนมักจะถูกตําหนิจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่ถูกต้อง 
จึงขอให้เทศบาลฯ ทํารูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับชุมชน 
 
 

1) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็น
ความสําคัญในโครงการ 
2) ต้องการใหป้ระกาศเสียงตามสายในชุมชน
บ่อย ๆ 
3) ควรมีการสาํรวจความเจ็บป่วยเรื้อรังของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ 
4) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ เพื่อให้ประชาชนกําหนดเองว่าเขา
ต้องการอะไร ควรดูแลและใส่ใจอย่างจริงจัง 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
5) ขอให้เพิ่มงบประมาณให้มากกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

1) การเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน มีกิจกรรมเด็กมากเกินไป 
และควรจัดกิจกรรมที่เด็ก เยาวชนสนใจ ไมใ่ช่ 
จัดตามนโยบาย งบประมาณสามารถตรวจสอบได้ 
2) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชนยังไม่ได้ตามท่ีประชาชน
ต้องการ 
3) การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมนําไปสูก่าร
แก้ไขปัญหาและการพัฒนายังไม่เห็นผลเป็น
รูปธรรมชัดเจนเหมาะสมกับงบประมาณ
ดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนเท่าที่ควร  
4) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ประชาชน  
ที่ไม่เข้าถึง IT จะรับรู้น้อย เพราะยังขาดโอกาส 
 

1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน       
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  ส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนและควรจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาหลากหลายชนิด 
2) ต้องการให้เทศบาลสํารวจแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาว่ามีความต้องการให้
เทศบาลช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง (สํารวจผู้ดูแล 
แหล่งเรียนรู้โดยตรง จะรู้ปัญหา) 
3) การจัดให้มบุีคลากรที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้กับ
เด็กนักเรียนใหม้ีการสอนภาษาอังกฤษ ใน
สถานศึกษานอกเหนือจากการสอนประจํา  
เช่น การสอนให้พูดคุยกับเจ้าของภาษาเอง 
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ยุทธศาสตร ์ ความไม่พึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
5) มีปัญหากับการเบิกจ่ายงบประมาณที่มี
ระเบียบใหม่เพิ่มมากมาย 
6) การดําเนินกิจกรรมด้านการกีฬามีข้อจํากัด
ด้านระเบียบ กฎหมาย จึงทําให้การดําเนินงาน
ค่อนข้างลําบากไม่คล่องตัวเท่าที่ควรเป็น 

 4) ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
5) เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบไม่ได้มาตรวจสอบ 
ดูแลความเรียบร้อย ขอวิงวอนให้ทํางานให้
เกิดผลดี 
6) จัดครูภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน  
เพื่อเด็กจะได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติได้ 
 7) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม    
ในการจัดกิจกรรมใหม้ากกว่าเดิม เช่น     
จัดแข่งกีฬาระหว่างตําบลและส่งเสริมอาชีพ
ในตําบล 
 8) ควรมีทุนให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการเรียน 
 9) ให้ดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมใหส้ม่ําเสมอทุกปี 
เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ความสามัคคี 
10) ควรรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ    
เพื่อนําผลมาปรับปรุงแก้ไขการจัดงานครั้ง
ต่อไป เช่น การจัดงานวันเด็ก สถานที่จัด
กิจกรรมคับแคบ เป็นต้น 
11) ควรสนใจการศึกษาในเขตเทศบาลให้
มาก ๆ ผู้บริหารควรจะสนับสนุนการสอน
ภาษาต่างชาติจ้างชาวต่างชาติมาสอนภาษา 
12) ปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย  
ควรตรวจเช็คซ่อมบํารุงให้ใช้ได้ดี ต้นไม้ใหญ่
ที่มีกิ่งก้านมากมายควรมีการตัดตกแต่ง  
เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ตกลงมาให้ประชาชน
ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต  
(ในสวนสาธารณะหรือแหล่งชุมชนทั่วไป) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด 
2) ทําไมต้องปรับปรุงอยู่บ่อย ๆ และควรทีจ่ะนํา
งบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับ
การฟื้นฟู 

1) การดูแลบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมยัง 
ไม่ดําเนินการอย่างจริงจัง ไม่ต่อเนื่อง มีการ 
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น 
การลกุล้ําที่สาธารณะประโยชน ์แหล่งน้ํา
ธรรมชาติอื่น ๆ  
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ยุทธศาสตร ์ ความไม่พึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
3) ท่อระบายน้ําอุดตันไม่ได้ทําการลอกท่อหลาย
ปีแล้ว ฝนตกน้าํในท่อไหลเข้าถนน ถนนริมวัง
ไม่ได้รับการซ่อมแซมมีน้ําขังเวลาฝนตก ตลิง่
แม่น้ําวังมีต้นไม้ขึ้นและขยะ 
4) ต้องการให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแมน่้ําวังที่สกปรกมาก เพราะมีการวาง     
ท่อระบายน้ําเสียลงสู่แม่น้ําวัง 

2) ปัญหา การขุดเจาะวางท่อระบายน้ํา 
อุปสรรค การสัญจรไม่สะดวก 
3) ข้อเสนอแนะ เมื่อทําการขุดเจาะถนนเสร็จ
แล้วให้กลบถนนเหมือนเดิม การสัญจรจะได้
สะดวกยิ่งขึ้น (การประปาก็หาว่าเป็นหน้าที่
ของเทศบาลนครลําปาง เทศบาลนครลําปาง
ก็หาว่าเป็นหน้าที่การประปา เพราะว่าการ
ประปาเป็นคนทํา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) บุคลากรในองค์กรไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็ง 
จริงจัง 
2) บางโครงการงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ 
ทําให้กลุม่เป้าหมายไม่ทั่วถึง  
3) บุคลากรมีจาํกัด งานที่ปฏิบัติไม่สําเร็จตาม
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ควรให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
และวิสัยทัศนข์ององค์กร 
 

1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคณุภาพ
มากกว่านี้ 
2) ควรให้สมาชิกสภาเทศบาลประจําเขต  
แต่ละเขตช่วยกันยกมือให้เทศบาลทํางาน
แบบมีประสิทธิภาพ ไม่ควรมาขัดแย้งกัน 
3) มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

1) ทุกครั้งการอบรมความรู้ จะส่งแต่คร/ู 
บุคลากรที่จบการสอนนาฏศิลป์เท่านั้นไปเข้า
อบรม 
2) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีฯ  
เป็นงานที่มีขอบเขตกว้าง สามารถดําเนินการ
ได้หลากหลายวิธี แต่ได้รับการสนใจจาก
ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างน้อย 
3) การประชาสัมพันธ์งานประเพณี กิจกรรม   
ต่าง ๆ ยังไม่ทัว่ถึง  
 

1) ควรส่งบุคลากร/ครูที่มีความสามารถ (ไม่ได้จบ
นาฏศิลป์) เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ ความสามารถ และนําความรู้ใหม่   
ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของกลุ่มเทศบาล
นครลําปาง 
2) การจัดงานประเพณีควรธํารงไว้เกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรมให้มาก ภูมิปัญญาดังเดิม
ควรได้รับการส่งเสริม 
3) ควรเพิ่มด้านการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ถึงโครงการ กิจกรรมใหม้าก
ขึ้นและร่วมเปน็เจ้าภาพในฐานะคนในเขต
เทศบาล 
4) ต้องการให้มกีารประชาสมัพนัธ์ ล่วงหน้า
อย่างต่อเนื่อง มกีารประชาสมัพนัธ์ประเด็น
ข่าวสารเพื่อใหป้ระชาชนได้ต่ืนตัวต่อกิจกรรม
งานประเพณี และได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง 
5) ควรเชิญหนว่ยงานอื่นมาร่วมจัดงาน
ประเพณี 
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ยุทธศาสตร ์ ความไม่พึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

-  ความยุ่งยากในการดําเนินงานโครงการ 
 
 

- ต้องการให้สง่เสริมและพัฒนา สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที ่โดยมีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น วัดในชุมชน
ประตูม้า และหออะม๊อก เป็นต้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่อยู่ใน

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-
2560)  และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและ
พัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป  โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง (2) ผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนา 7  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง และ (3) ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  ผู้ใช้บริการงานบริการของเทศบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครลําปาง โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จํานวน  443  ฉบับ ซึ่งได้      
ผลการศึกษาดังนี้ 
  
ส่วนที่  1  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
  ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีตัวช้ีวัด จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย        
ทั้ง  2  ตัวช้ีวัด ได้แก่  จํานวน 1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น  และระดับความสําเร็จ
ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพตนเองและชุมชน เท่ากับ  86.05  และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เท่ากับ  81.60  และไม่บรรลุเป้าหมาย 1  ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละ
ของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน     
มีตัวช้ีวัดจํานวน  3  ตัวช้ีวัด ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  ระดับคุณภาพ
ของครู  บุคลากร ทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษานอกระบบและการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก และระดับคุณภาพของการจัดกีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบ     
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีตัวช้ีวัด
จํานวน 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของประชาชนมีความ
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พึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ  
เท่ากับ ร้อยละ  82.80   และโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีจํานวน  7  โครงการ  มี  1 ตัวช้ีวัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร  มีจํานวน  3  ตัวช้ีวัด ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย  1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เท่ากับ 83  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  2  ตัวช้ีวัด ได้แก่  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรม  มีจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ระดับ
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานส่งเสริมวัฒนธรรม 

ไม่บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวช้ีวัด ได้แก่  ไม่มีจํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
มรดกทางวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และภูมิปัญญา  และจํานวนแหล่งมรดกทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือโบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
มีเพียง 1  แหล่ง  จากเป้าหมาย  2 แหล่ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้าน
เศรษฐกิจ  มีจํานวน  3 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินพบว่า  บรรลุเป้าหมาย  3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  จํานวน
กิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยวต่อปี  มีจํานวน   11  กิจกรรม  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  มีจํานวน  6  ช่องทาง  และจํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมการค้าขาย
ของชุมชน  มีจํานวน  6 กิจกรรม  
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ เทศบาล
นครลําปาง ตามแบบ 3/1 
  ผลการประเมินจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนเทียบกับจํานวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติจริง พบว่า ภาพรวมจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่แผนดําเนินงาน 259 โครงการ และ      
จํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง จํานวน 163 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่ถูกยกเลิก 15 โครงการ)     
คิดเป็นร้อยละ 63.18  โดยยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติงานจริงมาก  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1  คิดเป็น
ร้อยละ  88.89  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 87.50  ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 
78.26 ยุทธศาสตร์ที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 61.90  ยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 56.16 ยุทธศาสตรท์ี ่7 
คิดเป็นร้อยละ 55.56 และยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ  46.30 ตามลําดับ 
  สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง 
ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ  7.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยเรื่องที่มีความ      
พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ตามลําดับ ส่วนในเรื่องที่มี
ความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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สําหรับการประเมินความพึงพอใจต่อดําเนินโครงการแยกตามรายยุทธศาสตร์         
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1         
การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาพรวม
มีคะแนนความพึงพอใจ 7.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด          
3 อันดับแรก ได้แก่ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ ส่วนในเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่ มีการรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ 
• สร้างกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้มแข็งในชุมชน เช่น ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ใน 

ครอบครัว เช่น ปลูกผักสวนครัวใช้เองหรือนําไปขาย 
• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2         
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7.60 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ       
ส่วนในเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ 
• ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสาํคัญในโครงการ 
• ต้องการให้ประกาศเสียงตามสายในชุมชนบ่อย ๆ 
• ควรมีการสํารวจความเจ็บป่วยเรื้อรังของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ 

ความช่วยเหลือ 
• เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อให้ประชาชนกําหนดเอง 

ว่าเขาต้องการอะไร ควรดูแลและใส่ใจอย่างจริงจัง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
• ขอให้เพิ่มงบประมาณให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3          
การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ              
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ตามลําดับ ส่วนในเรื่องที่มี
ความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้แก่ 
• การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ส่งเสริม 

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนและควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
หลากหลายชนิด 

• ต้องการให้เทศบาลสํารวจแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสถานศึกษาว่ามีความ 
ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง (สํารวจผู้ดูแล แหล่งเรียนรู้โดยตรง จะรู้ปัญหา) 

• การจัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพต่าง ๆ มาให้ 
ความรู้กับเด็กนักเรียนให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษานอกเหนือจากการสอนประจํา  
เช่น  การสอนให้พูดคุยกับเจ้าของภาษาเอง 

• ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมสี่วนร่วม 
• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้มาตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย ขอวิงวอนให้ 

ทํางานให้เกิดผลดี 
• จัดครูภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน เพื่อเด็กจะได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับ 

ชาวต่างชาติได้ 
• เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากกว่าเดิม  

เช่น จัดแข่งกีฬาระหว่างตําบลและส่งเสรมิอาชีพในตําบล 
• ควรมีทุนให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียน 
• ให้ดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมให้ 

สม่ําเสมอทุกปี เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ความสามัคคี 
• ควรรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ เพื่อนาํผลมาปรับปรุงแก้ไข 

การจัดงานครั้งต่อไป เช่น การจัดงานวันเด็ก สถานที่จัดกิจกรรมคับแคบ เป็นต้น 
• ควรสนใจการศึกษาในเขตเทศบาลให้มาก ๆ ผู้บริหารควรจะสนับสนุน 

การสอนภาษาต่างชาติจ้างชาวต่างชาติมาสอนภาษา 
• ปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย ควรตรวจเช็คซ่อมบํารุงให้ใช้ได้ดี ต้นไม้ใหญ่ 

ที่มีกิ่งก้านมากมายควรมีการตัดตกแต่ง เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ตกลงมาให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 
พิการหรือเสียชีวิต (ในสวนสาธารณะหรือแหล่งชุมชนทั่วไป) 

2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4         
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง และการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 6.47 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
และการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ตามลําดับ ส่วนในเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่      
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ 
• การดูแลบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมยังไม่ดําเนินการอย่างจริงจัง ไม่ต่อเนื่อง  

มีการละเว้นไมป่ฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การลกุล้ําทีส่าธารณะประโยชน ์แหล่งน้ําธรรมชาติอื่น ๆ  
• ปัญหา การขุดเจาะวางท่อระบายน้ํา อุปสรรค การสญัจรไม่สะดวก 
• ข้อเสนอแนะ เมื่อทําการขุดเจาะถนนเสร็จแล้วให้กลบถนนเหมือนเดิม  

การสัญจรจะได้สะดวกย่ิงขึ้น (การประปาก็หาว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง เทศบาลนคร
ลําปางก็หาว่าเป็นหน้าที่การประปา เพราะว่าการประปาเป็นคนทํา) 

2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5         
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ภาพรวมมีคะแนนความ       
พึงพอใจ 7.38 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่    
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม   และการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ตามลําดับ ส่วนในเรื่อง
ที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ 
• พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพมากกว่านี้ 
• ควรให้สมาชิกสภาเทศบาลประจําเขต แต่ละเขตช่วยกันยกมือให้เทศบาลทํางาน 

แบบมีประสิทธิภาพ ไม่ควรมาขัดแย้งกัน 
• มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่บ่อยครั้งขึ้น 
2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6         

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ภาพรวมมีคะแนนความ
พึงพอใจ 7.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ ตามลําดับ ส่วนในเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ได้แก่ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้แก่ 
• ควรส่งบุคลากร/ครูที่มีความสามารถ (ไม่ได้จบนาฏศิลป์) เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูน  

ความรู้ ความสามารถ และนําความรู้ใหม่   ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของกลุ่มเทศบาลนครลําปาง 
• การจัดงานประเพณีควรธํารงไว้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมให้มาก ภูมิปัญญา 

ดังเดิมควรได้รับการส่งเสริม 
• ควรเพิ่มด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงโครงการ กิจกรรมให้มากขึ้น 

และร่วมเป็นเจ้าภาพในฐานะคนในเขตเทศบาล 
• ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ประเด็น 

ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ต่ืนตัวต่อกิจกรรมงานประเพณี และได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง 
• ควรเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วมจัดงานประเพณี 
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2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 7         
การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 
7.59 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่            
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ   
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ  เรื่องที่มีความพึงพอใจ
ตํ่าสุด ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

สําหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ที่ 7  ได้แก่ 
• ต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ โดยมี 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น วัดในชุมชนประตูม้า และหออะม๊อก เป็นต้น 
 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 

 

หน้า |   
 

70


	
	 

	
	แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (เทศบาลนครลำปาง)
	ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป
	ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี………2558………
	จำนวนโครงการ
	ยุทธศาสตร์
	6. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
	7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
	รวม



