
บทท่ี  ๑ 
บทน า 

 
 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า  การ
ติดตามความก้าวหน้าของผลกา รด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และมีระบบการ
ประเมินผลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรม ที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ
เป้าหมาย ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้
เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทา งเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  หากมีระบบการติดตามท่ีดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
เช่น การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ของโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
  ในส่วนของการประเมินผลนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเ ป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใ ด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๑) เพ่ือให้ทราบถึง ผลการด าเนิน โครงการ /กิจกรรม ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ๒) เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ๓) เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ขัวมุง 
 ๔) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  มาใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไข   ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขัวมุง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2557  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   โดยใช้แบบรายงานการติดตา มและประเมินผลแผนการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งประกอบด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๒ แบบ   นอกจากนี้การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรฐานตัวชี้วัด  มิติที่  2  ด้านคุณภาพการให้บริ การ  ได้ด าเนินการโดยส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน  โดยเทศบาล
ต าบลขัวมุงได้เลือกโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ในการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
 
๔. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๑) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีควา มเหมาะสม  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๒ 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
 
๑. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจใ นปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 
  ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
  ๓. ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
  ๔. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ 
  เขตการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  1.ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
  ๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๒. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๒. ส่งเสริมสุขภาวะ 
  ๓. สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 
  ๔. ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา  1. ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 
  ๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา 
  ความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
  ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา  1. สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
  ๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2557 – 2560) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง (City of Life and Prosperity)” 
หมายถึง : เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่

และน่าท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล 

เป้าประสงค์หลัก 
“ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมน่าอยู่  เศรษฐกิจสมดุล  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความม่ังคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและครบวงจร 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรและเป็นธรรมอย่างเป็นระบบ 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาต่อยอดในการผลิตและบ ริการเชิงธุรกิจ

อย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ๑. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของ

ประชากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

กลยุทธ์ ๑. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
 ๒. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 ๓. มุ่งเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
กลยุทธ์ มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความม่ันคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อ

แก้ไขปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ 

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่ง เน้นจริยธรรม ความรู้ด้าน ICT และการให้บริการที่เป็น
เลิศ 

 ๒. เสริมสร้างความพร้อมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 ๓. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 
 ๔. เสริมสร้างการท างานเชิงรุกและเครือข่ายภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

 
๓. แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลขัวมุง พ.ศ.2557 – 2559 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  : 
“ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” 
พันธกิจการพัฒนา 
ด้านการพัฒนาสังคม  
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และยกย่องคนดี 
- ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

ด้านเศรษฐกิจ 
(๓) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
(๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- ปลูกจิตส านึกให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านความมั่นคง 
(๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยแก่ชุมชน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
 
 



ด้านการบริหารจัดการ 
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

- การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(๗) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและยกย่องคนดี 
๒. ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่

ตลอดไป 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
๓. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. การปลูกจิตส านึกให้ความรู้ประชาชน  ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๒.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยแก่ชุมชน 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๒. การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
 
๔. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๑) ปรับปรุง บ ารุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 

ถนน รางระบายน้ า สะพาน ระบบประปา และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 
(๒) ขยายไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเข้าถึงพ้ืนที่ที่ท าการเกษตร 
(๓) ปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองที่มีสภาพตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน

การเกษตร 
(๔) ปรับปรุงขยายถนนให้ความกว้างขึ้นเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมามากข้ึน 
(๕) จัดให้มีระบบประปาท่ีสะอาดได้ มาตรฐานให้ครบหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงประปาเดิมท่ีมีอยู่ให้ได้

มาตรฐาน 
(๖) ปรับปรุง ขยายและติดตั้งเพ่ิมเติมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน ถนน ตรอกซอยให้ทั่วถึง 
(๗) ปรับปรุงแก้ไขลอกท่อระบายน้ า และก่อสร้างระบบระบายน้ าเพิ่มขึ้นจากเดิม 
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาข้ันพื้นฐานกับประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
(๓) สนับสนุ นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตต าบล    และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  โดยสนับสนุนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
(๕) สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและจัดให้มีห้องสมุดเทศบาล 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่เด็กและเยาวชน 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและท านุบ ารุงองค์กรทุกศาสนา 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภู มิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นศูนย์กลางกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
(๙) ส่งเสริม สืบสาน บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม

ให้คงอยู่ต่อไป 
นโยบายด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
(๒) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๔) พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้ 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน อสม. ให้มีความรู้ความสามารถ 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดอาสาเฝ้าระวังโรคติดต่อ รณรงค์ให้มีการออกก าลังกาย โดยเน้นการ

ป้องกันมากกว่าการรักษา 



(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ รวมทัง้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ 

(๙) ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน 
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตส านึกแก่เยาวชน  ให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และผลิตพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนจากแหล่งก าเนิด  และติดตั้งบ่อดัก

ไขมันก่อนปล่อยทิ้ง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยะขยะ  
(๕) ดูแล รักษาความสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
(๖) รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนับสนุนให้ประชาชน

ปลูกไมด้อกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน 
(๗) ส่งเสริมให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรชีวภาพและการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
(๑) พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานแ ละรายได้ให้กับประชาชน โดยประสานความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
(๓) สนับสนุนประชาชนเข้าหาแหล่งเงินทุน 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
(๕) จัดให้มีตลาดรองรับในการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของประชาชน 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
(๑) บริหารด้วยความประหยัด ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม นิติธร รม ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในองค์กร และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
(๓) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการและพนัก งาน ลูกจ้างของ

เทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในภาระหน้าที่ มีจิตใจที่ให้บริการประชาชนด้วยความตั้งใจ 
เสียสละ รวดเร็ว โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

(๔) จัดให้มีเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
(๕) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  รับฟังความคิดเห็น และการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเทศบาลทุกด้าน 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพ 



(๗) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง และพัฒนาง านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายด้านการคลัง 
(๑) การใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างประหยัดและโปร่งใส ตามระเบียบราชการและตรวจสอบได้ 
(๒) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง เหมาะสม ทั่วถึง ตามความเป็นจริง และเป็นธรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงระเบียบวิธีการและขั้นตอนในการบริหารจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมให้
มีความสะดวกรวดเร็ว 

(๓) จัดหางบประมาณเสริมจากภาครัฐและเอกชน มาเสริมงบประมาณรายได้ของเทศบาล รวมทั้งขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดงบประมาณ 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๓ 
รูปแบบและกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลขัวมุง   ได้ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังนี้ 
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ประชากรในเขต พ้ืนที่ต าบลขัวมุง  จ านวนทั้งสิ้น  2,180  หลังคาเรือน   (ข้อมูล  
ณ  เดือนกันยายน  2557) 
 กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงา นในภาพรวมและใน
แต่ละยุทธศาสตร์  โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรตามจ านวนหลังคาเรือน   จ านวน ๑ หลังคาเรือนต่อ
แบบสอบถาม ๑ ชุด  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด  คิดเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า  218  หลังคาเรือนต่อแบบสอบถามไม่น้อยกว่า  218  ชุด 
 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 
ได้แก่  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย
แบบรายงาน ๓ แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังนี้ 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ แบบประเมินผลแผนฯ แบบประเมินผลแผนฯ 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

แบบที ่๒ 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบ ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ อปท. 

ในภาพรวม 
 

แบบ ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ อปท. 

ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
 



แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ

ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบติดตามตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และ
มีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวม 
 แบบ ๓/๓ แบบประเมินความ พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

นอกจากแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  
เทศบาลต าบลขัวมุงได้ เห็นชอบให้ ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน  รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้มารับบริการ  โดยเทศบาลต าบลขัวมุงได้เลือกโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ตามมาตรฐานตัวชี้วัด   มิติที่ ๒ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประชุม เพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการโดยใช้แบ บรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี 
- เก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
- เก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนแยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ ๓/๒)  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ ๓/๓) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรตามจ านว น
หลังคาเรือน  จ านวน ๑ หลังคาเรือนต่อแบบสอบถาม ๑ ชุด  จ านวนร้อยละ  ๑๐  ของจ านวนหลังคาเรือน
ทั้งหมด  คิดเป็น  218  หลังคาเรือนต่อแบบสอบถาม  218  ชุด  ซึ่งได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังทุก
หมู่บ้าน ๆ ละ ๓๐ ชุด รวม ๓๐๐ ชุด  โดยการประสานงานกับผู้น าชุมชนและได้แบบสอ บถามกลับคืนจ านวน 
221  ชุด 



 -  เก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการแต่ละด้าน  ด าเนินการโดย ส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปราย งานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป 
 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) น าเสนอข้อมูลตามแบบรายงานการติ ดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แบบที่ ๑, แบบที่ ๒ และแบบ ๓/๑) 
 ๒) น าเสนอข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม (แบบ ๓/๒)  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ ๓/๓)  หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน  221  ชุด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ของจ านวนหลังคาเรือน )  ได้น ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเลือกต อบ วิเคราะห์โดยค่าความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เป็นแบบ
ประมาณค่า ๓ ระดับ  ได้แก่ ระดับพอใจน้อย  พอใจ  และพอใจมาก  วิเคราะห์โดยค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) โดยคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็น
แบบประมาณค่า ๓ ระดับ  ได้แก่ ระดับพอใจน้อย  พอใจ  และพอใจมาก  วิเคราะห์โดยค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 ๓) น าเสนอข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลขัวมุงได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แ ละการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงท้ังในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง   :  แบบที่ ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์     ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลขัวมุง   อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
 



ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒ นาสามปี  มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  ๓  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   หรือ
ไตรมาสที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขัวมุง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(  ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (  ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
(  ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 84 38.00 
หญิง 137 62.00 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จ านวน 137  คน  คิดเป็นร้อยละ  62   และเป็นเพศชาย จ านวน   84  คน  คิดเป็นร้อยละ 
38 
 
๒. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 2 0.90 
๒0 – ๓๐ ป ี 33 14.90 
๓๑ – ๔๐ ป ี 38 17.20 
๔๑ – ๕๐ ป ี 38 17.20 
๕๑ – ๖๐ ป ี 66 29.90 

มากกว่า ๖๐ ปี 44 19.90 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ   แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.90 
 
๓. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 113 51.10 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 53 24.00 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 15 6.80 

ปริญญาตรี 30 13.60 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 4.50 

รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา   แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.10 



 
๔. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 51 23.10 
รับจ้าง 88 39.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 44 19.90 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 5.90 

รับราชการ 21 9.50 
อ่ืน ๆ 4 1.80 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  88  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ 
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขัวมุง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   
๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕7  
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การอนุรักษ์และสืบสาน  ศิลปวัฒนธร รม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40 16 

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 115 26 
๓ .การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

18 3 

๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

34 2 

๕.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

20 6 

๖.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 24 10 
๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 16 

รวม 301 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจน้อย 
(%) 

พอใจ 
(%) 

พอใจมาก 
(%) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 14.50 67.90 17.60 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 13.10 65.20 21.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.70 72.90 10.40 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

17.60 70.10 12.20 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.40 70.60 9.00 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16.30 65.60 18.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน า ไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

19.90 62.90 17.20 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 22.20 64.70 13.10 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.20 57.00 25.80 

ภาพรวม 17.54 66.32 16.12 
 

แผนภูมิ   แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในภาพรวม ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.54  ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.32  ระดับ
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 16.12 

 



๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.80 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.66 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.24 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.97 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.75 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.68 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.02 

ภาพรวม 5.62 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 6.68  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 4.66 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.16 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.38 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.88 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.98 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.97 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.61 

ภาพรวม 6.02 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 6.97  
น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 1 ได้คะแนน 5.11 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.48 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.52 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.40 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
ความยั่งยืน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไ ปสู่ความ
ยั่งยืน  มากท่ีสุด คือประเด็นที่ ๘ ได้คะแนน 7.06  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 5.48 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.65 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.51 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.70 

ภาพรวม 6.50 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน  มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 7.51  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 5.70 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.88 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.66 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาควา มสงบเรียบร้อย  มาก
ที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 7.33  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 5.75 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.92 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.79 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.24 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 

ภาพรวม 6.73 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนิ นงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มากท่ีสุด คือประเด็น
ที่ 8 ได้คะแนน 7.24  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 6.02 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.88 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.92 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.02 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.29 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.84 

ภาพรวม 6.45 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

    1     2     3     4     5     6     7     8     9       

                 (     10      )
 

 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มากท่ีสุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 
7.29  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 5.70 

 
 



แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในภาพรวม 
 
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจน้อย 
(%) 

พอใจ 
(%) 

พอใจมาก 
(%) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /
กิจกรรม 

14.50 67.90 17.60 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

13.10 65.20 21.70 

๓ . มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

16.70 72.90 10.40 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

17.60 70.10 12.20 

๕ . การเปิดโอกาสให้ประ ชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

20.40 70.60 9.00 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16.30 65.60 18.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

19.90 62.90 17.20 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

22.20 64.70 13.10 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /
กิจกรรม 

17.20 57.00 25.80 

ภาพรวม 17.54 66.32 16.12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ 
 
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในแต่ละรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.80 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.66 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.24 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.97 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.75 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.68 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.02 

ภาพรวม 5.62 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.16 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.38 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.88 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.98 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.97 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.61 

ภาพรวม 6.02 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.48 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.52 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.40 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.65 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.51 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.70 

ภาพรวม 6.50 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.88 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.66 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.92 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.79 
๘. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.24 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 

ภาพรวม 6.73 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.88 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.92 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.02 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.29 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.84 

ภาพรวม 6.45 
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 

เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานตัวชี้วัด   มิติ
ที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เทศบาลต า บลขัวมุงได้เห็นชอบให้
ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
ประชาชน   รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้มารับ
บริการ  โดยเทศบาลต าบลขัวมุงได้เลือกโครงการลดขั้นตอนและร ะยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียน
พาณิชย์ ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล  

1. ประสิทธิภาพ  คณะผู้ศึกษาประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ของเทศบาล
ต่อการด าเนินงานโค รงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ในการให้บริการ
ประชาชน  3  ด้านคือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ตารางท่ี  1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน  
ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.88 0.33 97.60 7 
2) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.88 0.33 97.60 7 
3) ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.88 0.33 97.60 7 
4) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 4.88 0.33 97.60 7 

 



 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

5) แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.88 0.33 97.60 7 
6) มีวัสดุ/อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.88 0.33 97.60 7 

รวม 4.88 0.33 97.60 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.60  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7  
 
ตารางท่ี  2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน 

ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และอธิบายได้อย่างชัดเจน 

4.84 0.37 96.80 7 

2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 4.84 0.37 96.80 7 
3) เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.88 0.33 97.60 7 
4) เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร 4.88 0.33 97.60 7 
5) เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ 4.88 0.33 97.60 7 
6) เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 4.84 0.37 96.80 7 

รวม 4.86 0.33 97.20 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.20  ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7 
 
ตารางท่ี  3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน  

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) สถานที่ให้บริการ หรือส านักงานเทศบาล ตั้งอยู่ในแหล่งที่
สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.88 0.33 97.60 7 

2) มีป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย 4.76 0.44 95.20 7 
3) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.88 0.33 97.60 7 

 



 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

4) มีการจัดที่นั่งพักรอรับบริการในสถานที่ให้บริการเหมาะสม 4.88 0.33 97.60 7 
5) สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.76 0.44 95.20 7 
6) มีเครื่องมือ /วัสดุ /อุปกรณ์ /ระบบในการบริการข้อมูล

สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์   เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องกระจายเสียง 

4.76 0.44 95.20 7 

รวม 4.82 0.33 96.40 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.40  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7 
 
ตารางท่ี  4 ประสิทธิภาพของการให้บริการในภาพรวม 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ของความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  4.88 97.60 7 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.86 97.20 7 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.82 96.40 7 

รวม 4.85 97.00 7 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  คือ  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.00  และสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน   7   โดยมีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามล าดับ 
 

2. ประสิทธิผล  คณะผู้ศึกษาประเมินจากความสามารถของเทศบาลต าบลขัวมุง  ที่ได้
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   โดยพิจารณาจากความเข้าใจและความคิดเห็น                  
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่อผลงาน  ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ  ของโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์  คือ 
  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
  2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ให้
ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  3) เพ่ือเป็นการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
 
 
 



ตารางท่ี  5 ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการในภาพรวมของเทศบาลตามความคิดเห็น 
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนน 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 4 4 4.00 80.00 6 

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก        
แก่ประชาชนในพื้นท่ี ที่มีหน้าที่    
จดทะเบียนพาณิชย์ให้ได้รับการ
บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

5 5 5.00 100.00 7 

3) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลขัวมุง 

4 4 4.00 80.00 6 

โดยภาพรวม 4.33 86.60 7 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน
ภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 86.60  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 7 
 
ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลโดยรวม 
 

รายการ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 
1. ด้านประสิทธิภาพ  4.85 97.00 7 
2. ด้านประสิทธิผล 4.33 86.60 7 

รวม 4.59 91.80 7 

โดยภาพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 91.80  และสรุปผล
การประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

1. การด าเนินโครงการนี้เกิดผลทีด่ีต่อชุมชน 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานการบริการออกใบทะเบียน

พาณิชย์  โดยเทศบาลมีระบบและข้ันตอนในการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มารับ
บริการ  สร้างทัศนคติ  และการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ประชาชนผู้รับบริการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  และเอกสารหลักฐานการติดต่อขอใบ

ทะเบียนพาณิชย์ค่อนข้างน้อย  เทศบาลควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และรายละเอียดของ
การติดต่อประสานงานในแต่ละประเภทให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

เทศบาลมีกระบวนการและข้ันตอนการบริการดีมาก เป็นระบบและด าเนินงานตาม
ขั้นตอน  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  ทั้งนี้  เทศบาลควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลมีมนุษยสัมพันธ์  และมีจิตบริการที่ดี กับประชาชนผู้มา

รับบริการ  สามารถให้ค าปรึกษา  แนะน าขั้นตอนต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้  เทศบาลควรส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   เพื่อความเป็นมืออาชีพ  และเป็นสากล  มีความพร้อมส าหรับการรับมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลมีความพร้อม  สามารถรองรับการ

บริการประชาชนได้ดี  ทั้งนี้  เพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้ น  เทศบาลควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

3.4 อ่ืน ๆ 
เทศบาลควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ระหว่างสองข้างทาง  ถนนเชื่อมในระหว่างหมู่บ้าน  ติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดสาธารณะต่าง ๆ  ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  ปรับปรุงระบบประปาให้ครบทุก หมู่บ้าน และ
จัดท าจุดวางถังขยะส าหรับทิ้งขยะเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
แบบสอบถาม 
 



ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2557 - 2559

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
1.การอนรัุกษแ์ละสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

40 896,000         29 830,000         29 830,000         98 2,556,000        

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

115 14,047,770    114 14,044,770    114 14,044,770    343 42,137,310      

3.การพฒันาเศรษฐกจิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปสู่ความยั่งยืน

18 690,000         20 890,000         19 692,000         57 2,272,000        

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

34 4,517,600      22 3,551,100      13 489,200         69 8,557,900        

5.การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

20 1,001,000      19 851,000         19 851,000         58 2,703,000        

6.การเสริมสร้างธรรมาภบิาล
ในการบริหารจัดการ

24 10,193,000    13 8,225,000      11 8,168,000      48 26,586,000      

7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 50 14,591,900    110 57,661,300    113 37,243,450    273 109,496,650    

รวม 301 45,937,270   327 86,053,170   318 62,318,420   946 194,308,860   

ยทุธศาสตร์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม



ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 84 38.00 
หญิง 137 62.00 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จ านวน 137  คน  คิดเป็นร้อยละ  62   และเป็นเพศชาย จ านวน   84  คน  คิดเป็นร้อยละ 
38 
 
๒. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 2 0.90 
๒0 – ๓๐ ป ี 33 14.90 
๓๑ – ๔๐ ป ี 38 17.20 
๔๑ – ๕๐ ป ี 38 17.20 
๕๑ – ๖๐ ป ี 66 29.90 

มากกว่า ๖๐ ปี 44 19.90 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ   แสดงให้เห็นว่า    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.90 
 
๓. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 113 51.10 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 53 24.00 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 15 6.80 

ปริญญาตรี 30 13.60 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 4.50 

รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา   แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.10 



 
๔. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 51 23.10 
รับจ้าง 88 39.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 44 19.90 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 5.90 

รับราชการ 21 9.50 
อ่ืน ๆ 4 1.80 
รวม 221 ๑๐๐.๐๐ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  88  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ 
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขัวมุง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   
๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕7  
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การอนุรักษ์และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40 16 

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 115 26 
๓ .การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

18 3 

๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

34 2 

๕.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

20 6 

๖.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 24 10 
๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 16 

รวม 301 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจน้อย 
(%) 

พอใจ 
(%) 

พอใจมาก 
(%) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 14.50 67.90 17.60 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 13.10 65.20 21.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.70 72.90 10.40 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

17.60 70.10 12.20 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.40 70.60 9.00 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16.30 65.60 18.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

19.90 62.90 17.20 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 22.20 64.70 13.10 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.20 57.00 25.80 

ภาพรวม 17.54 66.32 16.12 
 

แผนภูมิ   แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในภาพรวม ร ะดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.54  ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.32  ระดับ
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 16.12 

 



๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.80 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.66 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.24 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.97 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.75 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.68 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.02 

ภาพรวม 5.62 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

    1     2     3     4     5     6     7     8     9       

                 (     10      )
 

 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 6.68  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 4.66 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.16 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.38 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.88 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.98 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.97 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.61 

ภาพรวม 6.02 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 6.97  
น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 1 ได้คะแนน 5.11 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.48 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.52 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.40 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
ความยั่งยืน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน  มากท่ีสุด คือประเด็นที่ ๘ ได้คะแนน 7.06  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 5.48 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.65 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.51 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.70 

ภาพรวม 6.50 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน  มากที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 7.51  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 5.70 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.88 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.66 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มาก
ที่สุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 7.33  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 5.75 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.92 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.79 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.24 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 

ภาพรวม 6.73 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

    1     2     3     4     5     6     7     8     9       

                 (     10      )
 

 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มากท่ีสุด คือประเด็น
ที่ 8 ได้คะแนน 7.24  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 9 ได้คะแนน 6.02 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ความพึงพอใจของประชาชน 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.88 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.92 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.02 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.29 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.84 

ภาพรวม 6.45 
 
แผนภูมิ  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 221 ราย  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลขัวมุงในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มากท่ีสุด คือประเด็นที่ 8 ได้คะแนน 
7.29  น้อยที่สุด คือประเด็นที่ 2 ได้คะแนน 5.70 

 
 



แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในภาพรวม 
 
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจน้อย 
(%) 

พอใจ 
(%) 

พอใจมาก 
(%) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในโครงการ /
กิจกรรม 

14.50 67.90 17.60 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

13.10 65.20 21.70 

๓ . มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

16.70 72.90 10.40 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

17.60 70.10 12.20 

๕ . การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

20.40 70.60 9.00 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16.30 65.60 18.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

19.90 62.90 17.20 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

22.20 64.70 13.10 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /
กิจกรรม 

17.20 57.00 25.80 

ภาพรวม 17.54 66.32 16.12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ 
 
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในแต่ละรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.80 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.66 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.24 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.97 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.75 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.68 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.02 

ภาพรวม 5.62 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.16 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.38 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.88 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.98 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.97 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.61 

ภาพรวม 6.02 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.48 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.52 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.40 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.97 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.65 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.51 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.70 

ภาพรวม 6.50 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.88 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.56 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.75 

ภาพรวม 6.66 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.33 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.92 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖. การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.79 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.24 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.02 

ภาพรวม 6.73 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.70 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.88 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.74 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.92 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.02 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.29 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.84 

ภาพรวม 6.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานตัวชี้วัด   มิติ

ที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เทศบาลต าบลขัวมุง ได้เห็นชอบให้
ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ บริการ
ประชาชน   รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้มารับ
บริการ  โดยเทศบาลต าบลขัวมุงได้เลือกโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียน
พาณิชย์ ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล  

1. ประสิทธิภาพ  คณะผู้ศึกษาประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ของเทศบาล
ต่อการด าเนินงานโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ในการให้บริการ
ประชาชน  3  ด้านคือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ตารางท่ี  1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน  
ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.88 0.33 97.60 7 
2) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.88 0.33 97.60 7 
3) ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.88 0.33 97.60 7 
4) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 4.88 0.33 97.60 7 
5) แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.88 0.33 97.60 7 
6) มีวัสดุ/อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.88 0.33 97.60 7 

รวม 4.88 0.33 97.60 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.60  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน 
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และอธิบายได้อย่างชัดเจน 

4.84 0.37 96.80 7 

2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 4.84 0.37 96.80 7 
3) เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.88 0.33 97.60 7 
4) เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร 4.88 0.33 97.60 7 
5) เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ 4.88 0.33 97.60 7 
6) เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 4.84 0.37 96.80 7 

รวม 4.86 0.33 97.20 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.20  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7 
 
ตารางท่ี  3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลการประเมินเทศบาลต่อการด าเนินงาน  

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

  
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1) สถานที่ให้บริการ หรือส านักงานเทศบาล ตั้งอยู่ในแหล่งที่
สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.88 0.33 97.60 7 

2) มีป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย 4.76 0.44 95.20 7 
3) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.88 0.33 97.60 7 
4) มีการจัดที่นั่งพักรอรับบริการในสถานที่ให้บริการเหมาะสม 4.88 0.33 97.60 7 
5) สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.76 0.44 95.20 7 
6) มีเครื่องมือ /วัสดุ /อุปกรณ์ /ระบบในการบริการข้อมูล

สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์   เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องกระจายเสียง 

4.76 0.44 95.20 7 

รวม 4.82 0.33 96.40 7 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.40  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7 
 
 
 



ตารางท่ี  4 ประสิทธิภาพของการให้บริการในภาพรวม 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ของความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  4.88 97.60 7 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.86 97.20 7 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.82 96.40 7 

รวม 4.85 97.00 7 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  คือ  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.00  และสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน   7   โดยมีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามล าดับ 
 

2. ประสิทธิผล  คณะผู้ศึกษาประเมินจากความสามารถของเทศบาลต าบลขัวมุง  ที่ได้
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   โดยพิจารณาจากความเข้าใจและความคิดเห็น                  
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่อผลงาน  ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ  ของโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์  คือ 
  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
  2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ให้
ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  3) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  5 ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการในภาพรวมของเทศบาลตามความคิดเห็น 
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนน 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 4 4 4.00 80.00 6 

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก        
แก่ประชาชนในพื้นท่ี ที่มีหน้าที่    
จดทะเบียนพาณิชย์ให้ ได้รับการ
บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

5 5 5.00 100.00 7 

3) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลขัวมุง 

4 4 4.00 80.00 6 

โดยภาพรวม 4.33 86.60 7 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลในการให้บริ การประชาชนของเทศบาลใน
ภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 86.60  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 7 
 
ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลโดยรวม 
 

รายการ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 
1. ด้านประสิทธิภาพ  4.85 97.00 7 
2. ด้านประสิทธิผล 4.33 86.60 7 

รวม 4.59 91.80 7 

โดยภาพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 91.80  และสรุปผล
การประเมินอยู่ในระดบัคะแนน  7  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
1. การด าเนินโครงการนี้เกิดผลที่ดีต่อชุมชน 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานการบริการออกใบทะเบียน

พาณิชย์  โดยเทศบาลมีระบบและข้ันตอนในการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มารับ
บริการ  สร้างทัศนคติ  และการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ประชาชนผู้รับบริการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  และเอกสารหลักฐานการติดต่อขอใบ

ทะเบียนพาณิชย์ค่อนข้างน้อย  เทศบาลควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และรายล ะเอียดของ
การติดต่อประสานงานในแต่ละประเภทให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

เทศบาลมีกระบวนการและข้ันตอนการบริการดีมาก เป็นระบบและด าเนินงานตาม
ขั้นตอน  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  ทั้งนี้   เทศบาลควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลมีมนุษยสัมพันธ์  และมีจิตบริการที่ดี กับประชาชนผู้มา

รับบริการ  สามารถให้ค าปรึกษา  แนะน า ขั้นตอนต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้  เทศบาลควรส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   เพื่อความเป็นมืออาชีพ  และเป็นสากล  มีความพร้อมส าหรับการรับมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลมีความพร้อม  สามารถรองรับการ

บริการประชาชนได้ดี  ทั้งนี้  เพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้น  เทศบาลควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

3.4 อ่ืน ๆ 
เทศบาลควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ระหว่างสองข้างทาง  ถนนเชื่อมในระหว่างหมู่บ้าน  ติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดส าธารณะต่าง ๆ  ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  ปรับปรุงระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน และ
จัดท าจุดวางถังขยะส าหรับทิ้งขยะเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และข้อเสนอแนะ 
 
 
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

จากผลการ ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขัวมุง  ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2557  โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขัวมุง 
จากแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2557 – 2559  มีจ านวน โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี พ .ศ.

2557  ทั้งหมด  301  โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จริง  จ านวน  79  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   26.25  
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  แยกตามรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 40 โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 546,000.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 357,531.94 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 175,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 115 โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 11,218,100.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 10,659,727.57 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 91,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  มีจ านวน
โครงการทั้งหมด  18  โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 31,420.00 บาท 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  มีจ านวน
โครงการทั้งหมด  34  โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,310,000.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 968,518.40 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 60,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  
20  โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 670,000.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 339,785.00 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 200,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีจ านวนโครงการทั้งหมด  24  โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 584,200.00 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 353,024.85 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 75,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจ านวนโครงการทั้งหมด  50  โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 5,902,113.15 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,953,364.16 บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,025,400.00 บาท 

รอด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 740,000.00 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 250,000.00 บาท 
 

สรุป   รวมงบประมาณ โครงการ  7 ยุทธศาสตร์ ที่แล้วเสร็จ   14,344,871.92  บาท  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2557) 
 

๑.๒ ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงใน
ภาพรวม 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบ าลต าบลขัวมุงในภาพรวม  ใน
ประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 72.90  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.12  ระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 66.32  และระดับพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ 17.54  สรุปว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม  อยู่ในระดับพอใจ 
 



๑.๓ ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในแต่ละ
รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด  คือ 

ประเด็นที่ 8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้คะแนน 6.68  และน้อย
ที่สุด คือประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 4.66  
สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.62 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ 8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้อง การของประชาชน   ได้คะแนน 6.97  และน้อย
ที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 5.11  สรุป
ความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.02 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ ๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้คะแนน 7.06  และน้อยที่สุด 
คือประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 5.48  สรุป
ความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.40 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ประชาชนมีค วามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ ๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้คะแนน 7.51  และน้อยที่สุด 
คือประเด็นที่ 9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 5.70  สรุปความ
พึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ ๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้คะแนน 7.33  และน้อยที่สุด 
คือประเด็นที่ 9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 5.75  สรุปความ
พึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.66 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ ๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้คะแนน 7.24  และน้อยที่สุด 
คือประเด็นที่ 9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 6.02  สรุปความ
พึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.73 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นที่ ๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้คะแนน 7.29  และน้อยที่สุด 
คือประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ได้คะแนน 5.70  สรุป
ความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.45 จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 



๑.๔ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การให้บริการประชาชน  โดยไดป้ระเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาล  ต่อการด าเนินงาน
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ในการให้บริการประชาชน 
 ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาล 

คณะผู้ศึกษาประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ของเทศบาล   ต่อการ
ด าเนินงานโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ในการให้บริการประชาชน  3  
ด้านคือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.00  และสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน  7 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.60  ระดับคะแนน 7   รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.20 
ระดับคะแนน 7  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  คิดเป็นร้อยละ 96.40  ระดับคะแนน 7  ตามล าดับ 

 
 ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล 

คณะผู้ศึกษาประเมินจากความสามารถของเทศบาลต าบลขัวมุง  ที่ได้ด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยพิจ ารณาจากความเข้าใจและความคิดเห็น ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผลงาน 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลในการให้บริการประ ชาชนของเทศบาลใน
ภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 86.60  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 7 

  สรุป   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลโดย ภาพรวม  
ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลหลัก  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใ ห้บริการ
ประชาชนของเทศบาล  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  91.80  และสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ
คะแนน  7 
 
 
๒. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   เทศบาลต าบลขัวมุง  ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2557  จะเห็นได้ว่า  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 มีจ านวน
โครงการในปี พ.ศ.2557 ทั้งหมด 301 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง  จ านวน  79  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  26.25  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  ดังนั้น  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  ควรจะต้อง
ค านึงถึงโครงการที่มีความเป็นไปได้  และค านึงถึงศักยภา พด้านงบประมาณของเทศบาลต าบลขัวมุง  เพื่อให้
โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขัวมุง 
เร่ือง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
******************** 

 
  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๔๘  หมวด ๖ การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓ )  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขัวมุงได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2557  แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.
2557 – 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 
 
 

( นายสะอาด     อินจันต๊ะ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.2557 – 2559) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม ่



ค าน า 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ลดปัญหาที่เ กิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนของการ
ด าเนินงาน   และน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาทบทวน   ปรับปรุงแผนพัฒนา  เพื่อ
น าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ    สอดคล้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
และแนวทางการพัฒนาขององค์กร 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลขัวมุง  ได้ท าการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2557 – 2559)  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557  แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะให้ความรู้แก่ทุกท่าน   และสามารถใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาเทศบาลต าบล
ขัวมุงต่อไป 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พฤศจิกายน  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า (ก) 
สารบัญ (ข) 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๑ 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒ 

  ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒ 

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒ 
บทที่ ๒  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๓ 

  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ 

  แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลขัวมุง พ.ศ.2557 - 2559 ๕ 

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 7 
บทที่ ๓  รูปแบบและกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 10 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 10 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 10 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑1 

  การวิเคราะห์ข้อมูล ๑2 
บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑3 

  แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ๑3 

  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
- ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- ส่วนที่ ๔ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินกู้ของเทศบาล 

๑4 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๓3 

  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

๓5 



  แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

๔4 

  แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละรายยุทธศาสตร์ 

๔5 

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ๔9 
บทที่ ๕  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ 54 

  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 54 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในภาพรวม 55 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขัวมุงในแต่ละรา ย
ยุทธศาสตร์ 

56 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลขัวมุง ๕7 

  ข้อเสนอแนะ ๕7 
ภาคผนวก  

  ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  

  แบบสอบถาม  
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