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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

ตามมาตรา 50 วรรคสอง มาตรา 53 ประกอบกับมาตรา 56 แห6งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

และที่แกEไขเพิ่มเติม กำหนดอำนาจหนEาที่ของเทศบาลที่ตEองปฏิบัติงานเพื่อประโยชนPสุขของประชาชน โดยใชE

หลักการบริหารกิจการบEานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส6วนร6วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของ

เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจEาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหEเปZนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑPและวิธีการที ่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับขEอ 29 และ ขEอ 30  

แห6งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าดEวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคPกรปกครองส6วนทEองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกEไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดใหEองคPกรปกครองส6วนทEองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทEองถ่ิน 

เพื่อเปZนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทEองถิ่น ซึ่งจำเปZนตEองกำหนดแนวทางการพัฒนาใหEแผนพัฒนา

ทEองถิ่นสามารถตอบสนองต6อปeญหาและความตEองการของประชาชน ภายใตEศักยภาพของทEองถิ่น รวมทั้งใหEมี

ความสอดคลEองกับแผนยุทธศาสตรPในระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดท้ังสอดคลEองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห6งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน การนำแผนพัฒนาไปสู6การปฏิบัติจะประสบความสำเร็จตามแผน

ไดEนั้น นอกจากความสามารถของผูEบริหาร เจEาหนEาที่ และผูEมีส6วนเกี่ยวขEองทุกฝjาย ซึ่งตEองนำเทคนิคและ

กระบวนการบริหารงาน อันประกอบดEวยการวางแผน การจัดองคPกร การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ 

การประสานงาน การรายงาน และการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศนPและกลยุทธPการบริหาร

จัดการใหม6 ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคPกร และขับเคลื่อนองคPกรใหEมีประสิทธิผลแลEว การติดตามและ

ประเมินผลแผน ก็ถือเปZนขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะถือเปZนเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความสำเร็จ

ของผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติว6าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคPหรือเปmาหมายที่กำหนดไวE

หรือไม6 และอยู6ในระดับใด 

เทศบาลนครนครปฐมจึงไดEจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม  

พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใหEสอดคลEองกับภารกิจและอำนาจหนEาที่ตามที่กฎหมายกำหนดไวE อาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว6าดEวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคPกรปกครองส6วนทEองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกEไข 

เพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 กำหนดใหEผูEบริหารทEองถิ่นแต6งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทEองถิ่น เพื่อทำหนEาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทEองถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล6าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลดEวยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหE

หน6วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร6วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทEองถิ่น ภายใตE

ขEอกำหนดขอบข6ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ไดE และจะตEองดำเนินการใหEแลEวเสร็จภายใน   

เดือนธันวาคมของทุกปs ดังนั้น จึงกำหนดใหEสถาบันการศึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ของเทศบาลนครนครปฐม และจัดทำรายงานนำเสนอความเห็นต6อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  

เพื่อดำเนินการเปZนไปตามระเบียบ ฯ และสามารถนำผลการติดตามและประเมินผลแผนไปปรับใชEในการ

พัฒนางานของเทศบาลนครนครปฐมใหEเกิดประโยชนPแก6ประชาชนต6อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค9 

1) เพื่อติดตามความกEาวหนEาของผลการดำเนินงานในแต6ละยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครปฐม ว6าเปZนไปตามเปmาหมายที่วางไวEหรือไม6 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเปmาหมาย ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) เพื่อใหEทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม 

และนำขEอมูลที่ไดEจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใชEเปZนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

แผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และการบริหารงานอื่น ๆ ใหEมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

ต6อไป 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตดDานเน้ือหา 
 ประกอบดEวยเน้ือหา 3 ส6วน ดังน้ี 

 ส6วนท่ี 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรP 

 เปZนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรP อย6างนEอย 2 โครงการ 

ประกอบดEวยประเด็นสำคัญไดEแก6 การติดตามดEานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ความประหยัด

คุEมค6าดEานการเบิกจ6ายงบประมาณ ความสอดคลEองกับยุทธศาสตรPการพัฒนา โดยคัดเลือกโครงการตาม

เงื่อนไขดังนี้ (1) เปZนโครงการที่ดำเนินการต6อเนื่องไม6นEอยกว6า 2 ปs (2)  เปZนโครงการที่ใชEงบประมาณไม6นEอย

กว6า 100,000 บาท 

  ส6วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 เปZนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมแบบราย

ยุทธศาสตรPและภาพรวมว6าการดำเนินงานเปZนไปตามแผนและเปmาหมายที่ไดEกำหนดไวEหรือไม6  พรEอมท้ัง

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต6อผลการดำเนินงานในแต6ละยุทธศาสตรP  รวมถึงความพอใจของ

ประชาชนท่ีมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาล 

 ส6วนท่ี 3 การประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต6อการบริหารงานของผูEบริหารเทศบาล 

 

 1.3.2 ขอบเขตดDานประชากร 
 ประชากร ไดEแก6 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม ผูEนำชุมชน (ประธานชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน) ผูEบริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ  
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1.4 นิยามศัพท9 
 เทศบาล  ในการศึกษาน้ีหมายถึงเทศบาลนครนครปฐม 

 ประชาชน ในการศึกษาน้ีหมายถึงประชาชนท่ีอยู6อาศัยในเทศบาลนครนครปฐม 

 ผูEนำชุมชน ในการศึกษานี้หมายถึงผูEที่ไดEรับการมอบหมายใหEทำหนEาที่ผูEนำหรือตัวแทนของ

ชุมชนต6าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 ผูEบริหาร ในการศึกษาน้ีหมายถึงผูEบริหารเทศบาลนครนครปฐม 

 

1.5 ประโยชน9ท่ีไดDรับ 
1) ไดEทราบความกEาวหนEาของผลการดำเนินงานในแต6ละยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครปฐม ว6าเปZนไปตามเปmาหมายท่ีวางไวEหรือไม6  

2) ไดEทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต6อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม  

3) สามารถนำขEอมูลที่ไดEจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใชEเปZนแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และการบริหารงานอื่น ๆ ใหEมีความเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพต6อไป 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข3อง 

 
2.1 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

ความสำคัญของการติดตาม  
การติดตามเปZนเครื่องมือที่จำเปZนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู6 หากไม6มี

ระบบติดตามของโครงการแลEวย6อมส6งผลใหEเกิดความล6าชEาในการดำเนินงานใหEลุล6วง ค6าใชEจ6าย โครงการสูง

เกินกว6าที่กำหนดไวE กลุ 6มเปmาหมายหลักของโครงการไม6ไดEรับประโยชนPหรือไดEรับนEอยกว6าที ่ควรจะเปZน 

เกิดปeญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยEงในการ ปฏิบัติงาน

ภายในหน6วยงานหรือระหว6างหน6วยงานกับกลุ6มเปmาหมายที่ไดEรับประโยชนPจากโครงการ ในทางตรงกันขEาม 

หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลEวจะก6อใหEเกิดประสิทธิภาพในการใชEตEนทุน (Cost–effective) ดำเนินงาน

ต6าง ๆ ยกตัวอย6างเช6นการระบุปeญหาที ่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกEปeญหาการติดตาม

ความสามารถในการเขEาถึงโครงการของกลุ 6มเปmาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ  

ส6วนต6าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน  

ความสำคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลน้ันเปZนส่ิงหน่ึงท่ีจำเปZนสำหรับการดำเนินการ เช6นเดียวกับการติดตามเพราะผลท่ีไดE

จากการประเมินจะใชEในการปรับปรุงแกEไข ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ  

 การประเมินผลแผนงานจึงเปZนสิ่งที่บ6งชี้ว6าแผนงานที่วางไวE ไดEมีการ ปฏิบัติหรือไม6 อย6างไร อันเปZน

ตัวชี้วัดว6าแผนหรือโครงการที่ไดEดำเนินการไปแลEวนั้นใหEผลเปZนอย6างไร นำไปสู6ความสำเร็จตามแผนงาน 

ที่กำหนดไวEหรือไม6 อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปZนการตรวจสอบ ว6ามีความสอดคลองกับการใชE

ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ ่งผลที ่ไดEจากการติดตามและประเมินผล ถือเปZนขEอมูลยEอนกลับ 

(Feedback) ที่สามารถนำไปใชEในการปรับปรุงและการตัดสินใจต6อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเปZน

กระบวนการตัดสินคุณค6า และการตัดสินใจอย6างมีหลักเกณฑPโดยใชEขEอมูลที่เก็บรวบรวมอย6างเปZนระบบ  

มีความเท่ียงตรง เช่ือถือไดE  

วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) เปZนการติดตามเพื่อใหEทราบความกEาวหนEาในการดำเนินงานตามโครงการ

ต6าง ๆ ที่ไดEรับงบประมาณและไดEบรรจุไวEในแผนการดำเนินงานประจำปs และในกรณีที่พบปeญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงาน จะไดEพิจารณาแนวทางในการแกEไขปรับปรุงใหEโครงการต6าง ๆ ใหEสำเร็จลุล6วงไปไดEอย6าง 

มีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล (Evaluation) เปZนการรวบรวมผลการติดตามความกEาวหนEาของโครงการและ 

การประเมินผลโครงการของทุกส6วนราชการ เพื่อวิเคราะหPและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใชEเปZนขEอมูล

ประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั ้น ๆ และเปZนขEอมูลประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาและต้ังงบประมาณในปsต6อไป โดยมีการประเมินผลเปZน 2 ประเภท ไดEแก6  
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 1) การประเมินผลเชิงปริมาณ เปZนการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใชE

งบประมาณในแต6ละโครงการ โดยพิจารณาจากเปmาหมาย ของโครงการที่ไดEกำหนดไวEในแผนดำเนินงานและ

จำนวนงบประมาณท่ีไดEใชEจ6ายจริง  

 2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปZนการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปZนการ

ประเมินผลความสำเร็จของเปmาหมาย เชิงคุณภาพท่ีไดEกำหนดไวEในแผนพัฒนา 

 

2.2 ขDอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครปฐม 
        ประวัติความเปVนมาและท่ีต้ัง  

เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเปZนสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตาม 

หัวเมือง รัตนโกสินทรPศก 12 เมื ่อปs พ.ศ. 2453 ต6อมาเมื ่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  

พ.ศ. 2476 แลEว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ.2478 ประกาศเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 

2478 (ในราชกิจจานุเบกษา เล6มท่ี 52 หนEา 1666 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478) และมีการยกฐานะเปZนเทศบาลนคร

ตามพระราชกฤษฎ ีกาจ ัดต ั ้ ง เทศบาลนครนครปฐม จ ั งหว ัดนครปฐม พ.ศ. 2542 (ให E ไวE  ณ ว ัน ท่ี   

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เปZนปsท่ี 54 ในรัชกาลท่ี9)  

เทศบาลนครนครปฐม มีพื ้นที ่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั ้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดียPทั้งตำบล ปeจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีพื้นท่ี 19.85 ตารางกิโลเมตร 

หรือคิดเปZนพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร6 (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  

พ.ศ. 2534 ประกาศในราชก ิจจาน ุ เบกษา เล 6มท่ี 108 ตอนท่ี 211 ลงว ันท่ี 4 ธ ันวาคม 2534) โดยมี 

อาณาเขตติดต6อ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต6อกับ ตำบลนครปฐม  และตำบลบ6อพลับ   

ทิศตะวันออก ติดต6อกับ ตำบลพระประโทน  และตำบลธรรมศาลา  

ทิศใตE  ติดต6อกับ ตำบลหEวยจรเขE  ตำบลสนามจันทรPและตำบลบางแขม 

ทิศตะวันตก ติดต6อกับ ตำบลลำพยา  และตำบลหนองปากโลง  
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ภาพท่ี 2-1  แผนท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 
เขตการปกครอง 

เทศบาลนครนครปฐม มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส6วนของหมู6บEานและตำบลต6าง ๆ  ในเขต

อำเภอเมืองนครปฐม  ไดEแก6 

1.  ตำบลพระปฐมเจดียP (ท้ังตำบล  พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเดิม  5.28  ตารางกิโลเมตร) 

2.  ตำบลนครปฐม  หมู6ท่ี  5  7  8  9 

3.  ตำบลบ6อพลับ  หมู6ท่ี  1  3  4  5  8  9 

4.  ตำบลพระประโทน หมู6ท่ี  1  2  4  6  7  8  9 

5.  ตำบลหEวยจรเขE  หมู6ท่ี  1  2  4  6  7 

6.  ตำบลสนามจันทรP หมู6ท่ี  1  2  3  6 

7.  ตำบลบางแขม  หมู6ท่ี  9 

 8.  ตำบลลำพยา  หมู6ท่ี  1  2  3 

 9.  ตำบลหนองปากโลง หมู6ท่ี  5 

 (หมู6บEานท่ีขีดเสEนใตE  คือ  หมู6บEานท่ีเขEามาอยู6ในเขตเทศบาลท้ังหมู6บEาน) 
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ภาพท่ี 2-2 แผนท่ีสังเขปแสดงเขตเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม 

 

   
 

ปeจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีการจัดตั้งชุมชน  จำนวน 77 ชุมชน  โดยแบ6งตามเขตการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาล  4  เขต  ประกอบดEวย 
 

ตารางท่ี 2-1 แสดงรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี  2 

1. ชุมชนเสนหา 1. ชุมชนหมู6บEานนายปรีชา 
2. ชุมชนบ6อแตง 2. ชุมชนวัดกลาง 

3. ชุมชนพระงาม  2 3. ชุมชนบEานในค6าย 

4. ชุมชนพระงาม  3 4. ชุมชนรางน้ำเค็ม 

5. ชุมชนหนEาสถานีรถไฟ 5. ชุมชนทหารบก 

6. ชุมชนขEางสมาคมแซ6ล้ิม 6. ชุมชนหมู6 ๘ ต.นครปฐม 

7. ชุมชน ๒๕ มกรา 7. ชุมชนบEานนาขุม 

8. ชุมชนตลาดบน 8. ชุมชนหมู6บEานประปานคร 

9. ชุมชนตลาดล6าง 9. ชุมชนทางหลวง 

10. ชุมชนพญาพาน 10. ชุมชนจตุรัสพัฒนา 

11. ชุมชน ริมคลองวัดพระงาม 11. ชุมชนเทศา - ทิพากร 

12. ชุมชนหลังวัดใหญ6 12. ชุมชนสวนลำไย 

13. ชุมชนราชวิถี 13. ชุมชนศาลเจEาแม6ตEนแจงซอย 6 
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ตารางท่ี 2-1  แสดงรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ต6อ) 
 

เขตเลือกต้ังท่ี  1 เขตเลือกต้ังท่ี  2 

14. ชุมชนตลาดโอเดียน 14. ชุมชน 80 หEอง 

15. ชุมชนตEนสน 15. ชุมชนซอย 7 

16. ชุมชนหลังศูนยPพัฒนาเด็ก  

17. ชุมชนหลังโรงรับจำนำ 1  

18. ชุมชนตรอกโรงธูป  

19. ชุมชนก๋ังบíวย  

20. ชุมชนสระบัว  

21. ชุมชนครอบครัว โรงเรียนตำรวจภูธร 7  

22. ชุมชนบEานหลังวัง  

  
 
 

เขตเลือกต้ังท่ี  3 เขตเลือกต้ังท่ี  4 

1. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 3 1. ชุมชนบEานมอญ 
2. ชุมชนขEางชุมสายโทรศัพทP 2. ชุมชนนวเขต 
3. ชุมชนสนามจันทรP 3. ชุมชนหEวยจรเขE - ถมทอง 

4. ชุมชนหมู6บEานชุมชนนครปฐม 4. ชุมชนบEานไผ6เตย 

5. ชุมชนราชมรรคานอก 5. ชุมชนวัดไผ6ลEอม 

6. ชุมชนจันทรคามพิทักษP 6. ชุมชนตลาดปฐมมงคล 

7. ชุมชนชมพูนิเวศนP 7. ชุมชนหลังโรงพยาบาลนครปฐม 

8. ชุมชนบEานลำพยา 8. ชุมชนคตกฤช 

9. ชุมชนสุขสวัสด์ิ 9. ชุมชนซอยอยู6คง 

10. ชุมชนร6มโพธ์ิทอง 10. ชุมชนพุทธรักษา 

11. ชุมชนสามตำบล 11. ชุมชนต้ังศรี 

12. ชุมชนมาลัยแมนซอย 2 12. ชุมชนซอยโรงคาม 

13. ชุมชนสวนตะไครE 13. ชุมชนตรอกมะตูม 

14. ชุมชนภุชงคPวิลลา 14. ชุมชนวัดไร6เกาะตEนสำโรง 

15. ชุมชนทางเขEาโรงเรียนสิรินธร 15. ชุมชนท6าทราย 
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ตารางท่ี 2-1  แสดงรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ต6อ) 

เขตเลือกต้ังท่ี  3 เขตเลือกต้ังท่ี  4 

16. ชุมชนหมู6บEานโชติระวี 16. ชุมชนปฐมธานี 

17. ชุมชนลาดปลาเคEา 17. ชุมชนสระแกEววิว - แกรนดPวิลเลจ 

 18. ชุมชนบEานมะขามแถว 

 19. ชุมชนสวนอนันตP 
 20. ชุมชนบEานสวนหมาก 

 21. ชุมชนพระประโทน 

 22. ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา 

 23. ชุมชนหมู6 2 พระประโทน 

  

 
 ประชากร  
 จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎรP) 72,256 คน (ชาย 34,357 คน หญิง 37,899 คน)  

 จำนวนครัวเรือน         37,730 ครัวเรือน  

 โครงสรEางอายุประชากร  

(1) อายุ    0-15   ปs 19.75 % (ชาย 7,355 คน หญิง 7,059 คน) 

(2) อายุ    16-30 ปs 20.54 % (ชาย 7,988 คน หญิง 7,008 คน) 

(3) อายุ    31-45 ปs 20.41 % (ชาย 7,141 คน หญิง 7,757 คน) 

(4) อายุ    46-60 ปs 20.73 % (ชาย 6,724 คน หญิง 8,402 คน) 

(5)   อายุ    61 ปsข้ึนไป 18.58 % (ชาย 5,360 คน หญิง 8,198 คน) 
 (ข'อมูล : สำนักทะเบียนท'องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม)  

 
2.3 แผนพัฒนาทDองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครนครปฐม  
 แผนพัฒนาทEองถิ ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลนครนครปฐม ไดEกำหนดยุทธศาสตรPและ 

แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนP ยุทธศาสตรPการพัฒนา และจุดมุ6งหมาย  

เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยคำนึงถึงเจตนารมณPของรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกEไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคลEองกับ ยุทธศาสตรP

ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ6มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรPการพัฒนาขององคPการบริหารส6วนจังหวัดนครปฐม 

 2.3.1 วิสัยทัศน9  
        จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู6ความเปZนเลิศ ส6งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ6งสู6ความเปZนอยู6อย6าง

ย่ังยืน 
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 2.3.2 ยุทธศาสตร9การพัฒนา 
  (1) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 

  (2) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานการศึกษา  การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ

การท6องเท่ียว 

 (3) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ 

 (4) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 

 (5) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 

 (6) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกร 

 2.3.3 เป[าประสงค9 
 (1) ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดจากการไดEรับบริการต6าง ๆ 

 (2) การศึกษามีคุณภาพไดEมาตรฐาน  เพ่ือความเปZนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูEเรียน 

 (3) ระบบโครงสรEางดEานพื้นฐานมีมาตรฐานสูง  ครอบคลุมทุกพื้นที่  ใหEบริการสาธารณะสะดวก  

รวดเร็ว  และโปร6งใส 

 (4) ควบคุมทิศทางการเติบโตของเมืองใหEเปZนไปตามผังเมืองที่กำหนดและสอดคลEองกับนโยบาย

ระดับกระทรวง 

 (5) น้ำประปามีคุณภาพไดEมาตรฐาน  ปริมาณเพียงพอ  และบริการเปZนเลิศ 

 (6) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 (7) การจัดการขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  ไดEมาตรฐาน  มีความสะอาดและความเปZนระเบียบเรียบรEอย

ของบEานเมือง 

 (8) ยกระดับการกีฬาสู 6ความเปZนเลิศและพัฒนาการท6องเที ่ยว เพื ่อส6งเสริม สนับสนุน 

ดEานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ทำใหEเกิดการกระตุEนและเกิดสภาพคล6องทางเศรษฐกิจในทEองถ่ิน 

 (9) ส6งเสริม สนับสนุน สวัสดิการสังคม และการสงเคราะหPช6วยเหลือประชาชน 

 (10) ส6งเสริม สนับสนุนการมีส6วนร6วมของประชาชนใหEชุมชนเขEมแข็งและสรEางความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยPสิน 

 (11) นำระบบแผนที ่ภาษี GIS สนับสนุนการเพิ ่มรายไดEและเพิ ่มโอกาสใหEทุกหน6วยงาน 

ไดEนำไปใชEประโยชนPโดยรายไดEเพ่ิมข้ึนอย6างเปZนระบบ สนับสนุนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมอย6างย่ังยืน 

 (12) ส6งเสริม สนับสนุน และจัดใหEมีเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชE สถานที่ปฏิบัติงานใหEมี

ประสิทธิภาพอย6างเพียงพอและเหมาะสม 

2.3.4 ตัวช้ีวัด 

   (1) กรณีโครงการโครงสรEางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจEาง

ตรวจรับงานโดยจะตEองไดEคุณภาพงานท่ีดี ไม6มีปeญหาและขEอทEวงติง 

   (2) กรณีโครงการดEานอ่ืน ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคPท่ีกำหนดไวEในโครงการ 
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         2.3.5 ค\าเป[าหมาย 
 

ยุทธศาสตร9 เป[าหมาย 

1.การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 1.  ประชาชนได Eร ับสว ัสด ิการทางส ั งคมและ
สงเคราะหPจากภาครัฐไดEท่ัวถึง 
2. สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขEมแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพัฒนาดEานการศึกษา  การกีฬา  และศาสนา 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และการท6องเท่ียว 

1. จัดและพัฒนาการศึกษาใหEครอบคลุมทุกระบบ 
2. ส6งเสริมและสนับสนุนดEานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
การท6องเท่ียว และการกีฬา 

3.การพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ 
 

1. ส6งเสริมและพัฒนาระบบโครงสรEางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะไดEมาตรฐานและท่ัวถึง 
2. จัดบริการน้ำประปาใหEมีคุณภาพไดEมาตรฐาน 
ปริมาณเพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4. การพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 1. ส6งเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส6งเสริมและพัฒนาดEานการจัดการสิ่งแวดลEอม
อย6างต6อเน่ืองครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

5. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 1. ส6งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดEใหEประชาชน 
2. ส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. การพัฒนาดEานบริหารและพัฒนาองคPกร 1. สรEางเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลใหEเปZนวัฒนธรรมองคPกรพรEอมส6งเสริม 
ศักยภาพของบุคลากร 

  
   2.3.6 กลยุทธ9 
   ยุทธศาสตร9ท่ี 1 การพัฒนาดDานสังคมและชุมชน 
       กลยุทธPท่ี 1 ส6งเสริมคุณธรรม  ความสามัคคี  เอ้ืออาทรและสมานฉันทPของประชาชน 

       กลยุทธPท่ี 2 ส6งเสริมความเขEมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

  กลยุทธPที่ 3 พัฒนา  ส6งเสริม  งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะหPกับผูEประสบภัย

พิบัติกลุ6มผูEดEอยโอกาสผูEพิการ  และผูEสูงอายุ  ไดEอย6างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

  กลยุทธPที่ 4 ส6งเสริม  สนับสนุน  การปmองกันและแกEไขปeญหายาเสพติดอย6างจริงจังและ

ต6อเน่ือง 

   กลยุทธPที่ 5 ส6งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำขEอมูลพื้นฐานและแผนแม6บทชุมชนพึ่งตนเอง

ของชุมชน 

   กลยุทธPท่ี 6 รักษาความสงบเรียบรEอยและสรEางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยPสิน 
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  ยุทธศาสตร9ที่ 2 การพัฒนาดDานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และการท\องเท่ียว  
  กลยุทธPที่ 1 พัฒนาและส6งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอัธยาศัยอย6างท่ัวถึง  ไดEมาตรฐาน  เพ่ือความเปZนเลิศโดยเนEนความรูEคู6คุณธรรม 

  กลยุทธPท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย6างต6อเน่ือง 

  กลยุทธPท่ี 3 สรEางความร6วมมือและเครือข6ายในการพัฒนาการศึกษา 

  กลยุทธPที ่ 4 ส6งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  นันทนาการและ 

ภูมิปeญญาทEองถ่ิน 

  กลยุทธPท่ี 5 พัฒนาและส6งเสริมการออกกำลังกายการกีฬาเพ่ือสุขภาพและความเปZนเลิศ 

  กลยุทธPท่ี 6 พัฒนาและส6งเสริมการท6องเท่ียว 

  กลยุทธPท่ี 7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและ 

งานวันสำคัญทางศาสนาต6าง ๆ 

  ยุทธศาสตร9ท่ี 3 การพัฒนาดDานการบริการสาธารณะ 
  กลยุทธPท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสรEางพ้ืนฐานใหEมีมาตรฐานสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  กลยุทธPท่ี 2 พัฒนาปmองกันระบบน้ำท6วม  และระบบบำบัดน้ำเสียใหEมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  กลยุทธPที ่ 3 พัฒนาระบบประปาใหEมีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอสามารถ

ใหEบริการไดEอย6างท่ัวถึงและเปZนเลิศ 

  ยุทธศาสตร9ท่ี 4 การพัฒนาดDานสาธารณสุขและส่ิงแวดลDอม 
  กลยุทธPท่ี 1 ส6งเสริม  สนับสนุนใหEประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 

  กลยุทธPที่ 2 พัฒนาระบบการเฝmาระวัง  ปmองกันและควบคุมโรคโดยเนEนปeญหาสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ี   

  กลยุทธPที่ 3 ส6งเสริม การรักษามาตรฐานอาหารและการบริการใหEถูกสุขลักษณะ รวมถึง 

การพัฒนาระบบเฝmาระวังดEานสุขาภิบาลตลาด 

  กลยุทธPที ่ 4 ส6งเสริม  สนับสนุน  การจัดการปeญหาสิ ่งแวดลEอม  โดยมีส6วนร6วมของ 

ทุกภาคส6วนและปลูกฝeงจิตสำนึกดEานส่ิงแวดลEอมใหEกับประชาชน  เยาวชน  และนักเรียนในสถานศึกษา 

  กลยุทธPที่ 5 ส6งเสริม  สนับสนุน  การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และความสะอาดของ

บEานเมืองโดยการมีส6วนร6วมทุกภาคส6วน 
  ยุทธศาสตร9ท่ี 5 การพัฒนาดDานเศรษฐกิจ 
  กลยุทธPท่ี 1 พัฒนา  ส6งเสริมอาชีพ  และเพ่ิมรายไดEใหEประชาชน                  

  กลยุทธPท่ี 2 ส6งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ยุทธศาสตร9ท่ี 6 การพัฒนาดDานการบริหารและพัฒนาองค9กร 
  กลยุทธPท่ี 1 ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของประชาชนในการบริหารจัดการทEองถ่ิน 
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  กลยุทธPที ่ 2 พัฒนาการบริหารงานใหEเกิดประสิทธิภาพโปร6งใส เปZนธรรม ประหยัดและ 

เกิดความคุEมค6า 

  กลยุทธPท่ี 3 พัฒนาบุคลากร โดยใหEมีการอบรมอย6างต6อเน่ือง 

  กลยุทธPที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใชE อาคาร สถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีจำเปZนสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

  กลยุทธPท่ี 5 ปรับปรุงและพัฒนารายไดEอย6างท่ัวถึงถูกตEองและเปZนธรรม 

 

2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชDในการศึกษา  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INP
UT

 

1.ข'อมูลพื้นฐานเทศบาลนคร

นครปฐม  

- แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ประจำป> พ.ศ.2564 เทศบาล

นครนครปฐม  

- โครงการ ประจำป>งบประมาณ 

พ.ศ.2564 

2.ข'อมูลจากประชาชนในเขต

เทศบาลนครนครปฐม  

 

TO
OL

S 1. เครื่องมือที่ใช'ในการติดตาม

และประเมินผล 

- แบบติดตามและประเมินผล

โครงการ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชน 

- การสนทนากลุRม (Focus Group)   

2.เครื่องมือที่ใช'ในการวิเคราะหP

ข'อมูล  

OU
TP

UT
 

รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครปฐม 
ประจำปs พ.ศ.2564  
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บทที่ 3  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
3.1 ผูDใหDขDอมูล 

1) การสำรวจความคิดเห็นดEวยแบบสอบถามจะแบ6งกลุ6มตัวอย6างออกเปZน 3 กลุ6ม ดังน้ี 

  - สุ6มตัวอย6างจากประชาชนที่อาศัยอยู6ในเขตเทศบาลนครนครปฐม (จำนวน 72,256 คน ขEอมูล ณ 

เดือนกันยายน ปs 2564) 

  - สุ6มตัวอย6างจากประชาชนท่ีมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

  - สุ6มตัวอย6างจากเจEาหนEาท่ีเทศบาลนครนครปฐม 

2) การทำกลุ6มสนทนา      

   การทำกลุ6มสนทนาจะทำกับผูEแทนคณะกรรมการชุมชนต6าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ท้ัง ๔ เขต

เลือกต้ัง  

 

3.2 การเก็บรวบรวบขDอมูล 
 การเก็บรวบรวมขEอมูลแบ6งเปZน 2 ส6วนใหญ6 ๆ คือ การเก็บขEอมูลภาคสนามและการเก็บขEอมูลจาก

เอกสาร 

 3.2.1 เก็บขEอมูลภาคสนาม จะแบ6งออกเปZน 2 รูปแบบคือ การเก็บขEอมูลดEวยแบบสอบถามและการเก็บ

ขEอมูลดEวยการทำกลุ6มสนทนา 
  1) ขEอมูลส6วนที่เปZนความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนจะเก็บรวบรวมขEอมูลดEวยการ

ใชEแบบสอบถามและการทำกลุ6มสนทนา 

      - การเก็บขEอมูลดEวยแบบสอบถามจะทำการสุ6มสัมภาษณPกลุ6มตัวอย6างตามสถานที่ที่กำหนด

คือที่หน6วยใหEบริการของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม และสถานที่สาธารณะต6าง ๆ เช6น ตลาด โรงพยาบาล 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ร6วมกับการเก็บขEอมูลดEวยแบบสอบถามออนไลนP เนื่องจากอยู6ในช6วงสถานการณP

การแพร6ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 19 โดยจะเก็บแบบสอบถามไม6นEอยกว6า 100 ชุด ซ่ึงเปZนจำนวนข้ันต่ำจาก

การคำนวณโดยใชEสูตรของทาโรยามาเน6ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนบวกลบ 10% 

     - การเก็บขEอมูลดEวยการทำกลุ6มสนทนา จะทำที่สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยจะ 

ขอความอนุเคราะหPใหEสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมเปZนผูEประสานงานในการเชิญกลุ6มผูEใหEขEอมูล 

         3.2.2 ขEอมูลส6วนท่ีเปZนรายละเอียดของโครงการและยุทธศาสตรPต6าง ๆ ของเทศบาลจะเก็บรวบรวมจาก

เอกสารของงานว ิจ ัยและประเม ินผล ฝ jายว ิ เคราะหPนโยบายและแผน กองว ิชาการและแผนงาน  

มีท้ังหมด 2 แบบ ประกอบดEวย แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปs พ.ศ.2564 ซ่ึงเปZนแบบประเมินตนเอง 

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทEองถิ่น พ.ศ.2564 ถึงที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9/2564) แกEไข (ครั้งท่ี 

13/2564) และที่เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7/2564) และแบบประเมินผลโครงการ เปZนแบบประเมินผลโครงการท่ี
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หน6วยงานเจEาของโครงการ ตEองทำการสรุปผลโครงการหลังจากดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ ้นแลEว  

โดยกำหนดเกณฑPการประเมินผลคิดเปZนรEอยละ (Percentage) ดังน้ี  

 ต้ังแต6รEอยละ  50 ลงมา   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 มากกว6ารEอยละ  50 แต6ไม6เกินรEอยละ 60  หมายถึง น6าพอใจ  

 มากกว6ารEอยละ  60 แต6ไม6เกินรEอยละ 70 หมายถึง ดี 

 มากกว6ารEอยละ  70 ข้ึนไป  หมายถึง ดีมาก  

  

3.3 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขDอมูล 
  ในการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลคร้ังน้ีจะใชEเคร่ืองมือในการเก็บขEอมูล ๒ ลักษณะ   
  3.3.1 การเก็บขEอมูลดEวยแบบสอบถามจะใชEแบบสอบถามที่เปZนแบบใหEเลือกตอบเปZน ๕ ระดับ (Likert 

scale) โดยมีเนื้อหาที่จะสอบถามคือความรับรูEและความพึงพอใจที่มีต6อการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม   

 3.3.2 การเก็บขEอมูลดEวยการสนทนากลุ6ม จะใชEแนวคำถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม เพื่อใหEผูEเขEาร6วมกลุ6มสนทนาไดEแสดงความคิดเห็นและขEอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานดังกล6าว  

ซ่ึงในระหว6างการสนทนากลุ6มจะมีการจดบันทึกบทสนทนา  

 

3.4 การวิเคราะห9ขDอมูล 
  เมื่อเก็บรวบรวมขEอมูลแลEวจะทำการวิเคราะหP สังเคราะหP และสรุปขEอมูล ทั้งขEอมูลเชิงปริมาณ และขEอมูล

เชิงคุณภาพในรูปแบบตาราง โดยอาจมีแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ  ตามความเหมาะสมของขEอมูล 

พรEอมจัดทำขEอเสนอแนะแนวทางการแกEไขปeญหาอุปสรรค 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปs พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงคPเพ่ือ  

 1. ใหEการดำเนินการตามแผนพัฒนา ฯ เปZนไปอย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองความตEองการและปeญหาของประชาชนไดE 

 2. ใหEการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคPและเปmาหมายท่ีวางไวE  

 3. นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาใหEมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน 

 4. ใชEเปZนขEอมูลสำหรับหน6วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผูEบริหารในการวางแผนพัฒนาปsต6อไป  

 

  โดยผลการศึกษาจะแบ6งออกเปZน 5 ประเด็น ดังน้ี  

  1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปs พ.ศ.2564  

  1) จำนวนโครงการและรEอยละผลการดำเนินงาน  

  2) จำนวนงบประมาณและรEอยละการเบิกจ6ายงบประมาณ  

  3) ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดEรับเงินอุดหนุน ประจำปs พ.ศ. 2564 

 2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปs พ.ศ.2564  

  1) จำนวนและรEอยละการนำแผนพัฒนาทEองถ่ินไปปฏิบัติ  

 3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปs พ.ศ.2564   

       1) การประเมินประสิทธิผลโครงการ  

       2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการทำงานในยุทธศาสตรPดEานต6าง ๆ ของเทศบาลนคร

นครปฐมประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการศึกษาในส6วนที่หนึ่งนี้จะใชEขEอมูลทั้งจากขEอมูลที่เก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามที่สอบถามจากประชาชนทั่วไป และขEอมูลที่เก็บรวบรวมจากการทำกลุ6มสนทนากับ

ผูEนำหรือตัวแทนชุมชน 

  4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

นครปฐมที่ไปใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมที่มีต6อการปฏิบัติงานของเจEาหนEาที่ในการใหEบริการ

ในช6วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยใชEขEอมูลจากแบบสอบถาม 

 5. ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองที่เจEาหนEาที่ของเทศบาลนครนครปฐมที่มีต6อผูEบริหาร

องคPกร โดยใชEขEอมูลจากแบบสอบถาม  
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4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท7องถิ่น ประจำป> พ.ศ.2564  
4.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท7องถ่ิน ประจำป> พ.ศ.2564 ถึงท่ีเพ่ิมเติม (คร้ังท่ี9/2564) แก7ไข (คร้ังท่ี 13/2564) และท่ีเปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 7/2564)    

 

  จำนวนโครงการ/ร7อยละ 

ยุทธศาสตรU/หนWวยงาน 
โครงการ 

ท่ีดำเนินการแล7ว 

ท่ีอยูWระหวWาง

ดำเนินการ 

ท่ียังไมW

ดำเนินการ 

ไมWดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการท้ังหมด 

  จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ 

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 การพัฒนาด5านสังคมและชุมชน 3 12.00 - - - - 22 88.00 25 100.00 
ยุทธศาสตร*ท่ี 2 การพัฒนาด5านการศึกษา การกีฬา และศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการทFองเท่ียว 

21 29.17 2 - - - 49 68.06 72 100.00 

ยุทธศาสตร*ท่ี 3 การพัฒนาด5านการบริการสาธารณะ - - 18 100.00 - - - - 18 100.00 
ยุทธศาสตร*ท่ี 4 การพัฒนาด5านสาธารณสุขและส่ิงแวดล5อม 3 17.65 6 35.29 8 47.06 - - 17 100.00 
ยุทธศาสตร*ท่ี 5 การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ 7 77.78 - - - - 2 22.22 9 100.00 
ยุทธศาสตร*ท่ี 6 การพัฒนาด5านการบริหารและพัฒนาองค*กร 17 62.96 2 7.41 1 3.70 7 25.93 27 100.00 

รวม 51 30.36 28 16.67 9 5.36 80 47.62 168 100.00 

  ตารางท่ี 4-1  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทBองถ่ิน ประจำปH พ.ศ.2564 

 จากตารางที่ 4-1 พบวLาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทBองถิ่นประจำปH พ.ศ. 2564 เปMนโครงการท่ีดำเนินการแลBว จำนวน 51 โครงการ คิดเปMนรBอยละ

30.36 โครงการที่อยูLระหวLางดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ คิดเปMนรBอยละ 16.67 โครงการที่ยังไมLไดBดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเปMนรBอยละ 5.36 และโครงการ 
ที่ไมLดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน 80 โครงการ คิดเปMนรBอยละ 47.62 ซึ่งโครงการที่ไมLดำเนินการ ฯ มีสาเหตุสLวนใหญLเนื่องจากสถานการณ^การแพรLระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไมLสามารถดำเนินโครงการไดBตามเปiาหมายท่ีกำหนดไวB  
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ภาพท่ี 4-1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทBองถ่ินประจำ ปH พ.ศ.2564  
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ยุทธศาสตร*ที่ 1 ยุทธศาสตร*ที่ 2 ยุทธศาสตร*ที่ 3 ยุทธศาสตร*ที่ 4 ยุทธศาสตร*ที่ 5 ยุทธศาสตร*ที่ 6 

ดำเนินการแลBว อยูLระหวLางดำเนินการ ยังไมLดำเนินการ ไมLดำเนินการ/ยกเลิก 
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4.1.2 ผลการเบิกจWายงบประมาณ ป> พ.ศ. 2564 

  

  การใช7จWายงบประมาณ ป> พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรU ได7รับมา ใช7ไป ใช7ไปคิดเป_น คงเหลือ 

      ร7อยละ    

ยุทธศาสตร̂ท่ี 1 การพัฒนาดBานสังคมและชุมชน 108,702,600.00 98,277,400.00 90.41 10,425,200.00 

ยุทธศาสตร̂ท่ี 2 การพัฒนาดBานการศึกษา การกีฬาและศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการทLองเท่ียว 
107,803,100.00 78,585,129.58 72.90 29,217,970.42 

ยุทธศาสตร̂ท่ี 3 การพัฒนาดBานการบริการสาธารณะ 19,171,800.00 - 0.00 19,171,800.00 

ยุทธศาสตร̂ท่ี 4 การพัฒนาดBานสาธารณสุขและส่ิงแวดลBอม 41,125,800.00 7,997,299.00 19.45 33,128,501.00 

ยุทธศาสตร̂ท่ี 5 การพัฒนาดBานเศรษฐกิจ 816,000.00 159,199.00 19.51 656,801.00 

ยุทธศาสตร̂ท่ี 6 การพัฒนาดBานการบริหารและพัฒนาองค̂กร 33,563,500.00 3,481,412.10 10.37 30,082,087.90 

รวม   311,182,800.00      188,500,439.68  60.58       122,682,360.32  

ตารางท่ี 4-2  ผลการเบิกจLายงบประมาณ ปH พ.ศ. 2564 
 จากตารางท่ี 4-2 พบวLา เทศบาลนครนครปฐม มีการเบิกจLายงบประมาณ ปH พ.ศ. 2564 มากท่ีสุดในยุทธศาสตร̂ท่ี 1 การพัฒนาดBานสังคมและชุมชน   

คิดเปMนรBอยละ 90.41 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร̂ท่ี 2 การพัฒนาดBานการศึกษา การกีฬาและศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการทLองเท่ียว  คิดเปMนรBอยละ 72.90 และ
มียุทธศาสตร̂ท่ียังมิไดBมีการเบิกจLายงบประมาณ คือยุทธศาสตร̂ท่ี 3 การพัฒนาดBานการบริการสาธารณะ   
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ภาพท่ี 4-2 แสดงการเบิกจLายงบประมาณปH พ.ศ. 2564 

 
 

98,277,400.00

78,585,129.58

0

7,997,299.00

159,199.00

3,481,412.10

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00

ยุทธศาสตร2ท่ี 1  

ยุทธศาสตร2ท่ี 2 

ยุทธศาสตร2ท่ี 3 

ยุทธศาสตร2ท่ี 4  

ยุทธศาสตร2ท่ี 5 

ยุทธศาสตร2ท่ี 6 

จำนวนงบประมาณ (หน0วย : บาท) 



 21 
 
 

 
4.1.3 ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได7รับเงินอุดหนุน ประจำป> พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดาํเนินงาน 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ดาํเนินการ
เสรจ็แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 
ทีGได้รบั 

งบประมาณ 
ทีGขออนุมติั 

โอนเพิGม 

งบประมาณ 
ทีGเบิกจ่ายไป

แล้ว 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป              

การจัดบริการสาธารณะด@านการศึกษา        

 1. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปV) ü          35.2250  -           34.8667  98.98 

 2. การจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก ü            2.6282  -            2.1129  80.39 

 3. อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย ü            2.0657  -            0.9092  44.01 

 4. อาหารกลางวัน ปฐมวัย ü            5.2577  -            4.6373  88.20 

 5. อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา ü          20.2428  -           10.0870  49.83 

 6. อาหารกลางวัน ประถมศึกษา ü          42.2805  -           39.8524  94.26 

 7. สFงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ü            3.8016  -            2.3868  62.78 

 8. คFาปbจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ü            0.4400  0.0665            0.5065  100.00 

 9. การจัดการศึกษาเด็กด5อยโอกาส ü            0.0220  -            0.0100  45.45 

ตารางท่ี 4-3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดBรับเงินอุดหนุน ประจำปH พ.ศ.2564 
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โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดาํเนินงาน 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ดาํเนินการ
เสรจ็แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 
ทีGได้รบั 

งบประมาณ 
ทีGขออนุมติั 

โอนเพิGม 

งบประมาณ 
ทีGเบิกจ่ายไป

แล้ว 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 10. การจัดการศึกษาแกFเด็กด5อยโอกาส (คFาจ5างครู)  ü            0.3780  -            0.3048  80.63 

11. การศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและคFาจ5างประจำ) ü         223.7541  -         218.1074  97.48 

12. เงินเดือน คFาตอบแทนฯ ครูศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก ü         11.5867  -           10.7013  92.36 

13. คFาการศึกษาบุตร ü           1.1564  -                   -    0.00 

14. การศึกษาภาคบังคับ (คFาเชFาบ5าน) ü           1.9056  -            1.6388  86.00 

15. การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) ü         49.0152  0.8197           49.8348  99.99 

 การจัดบริการสาธารณะด@านสังคม           

16. เบ้ียยังชีพผู5สูงอายุ ü         86.3448  -           77.9840  90.32 

17. เบ้ียยังชีพคนพิการ ü         11.8368  0.9798           12.7816  99.73 

18. เบ้ียยังชีพผู5ปgวยเอดส* ü           0.4080  -            0.3735  91.54 

19. การบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน คFาจ5าง) ü           0.8820  -            0.8820  100.00 

20. การบริหารสนามกีฬา ü           1.1124  -            1.1124  100.00 

21. โครงการพระราชดำริฯ ด5านสาธารณสุข   ü         1.5400  -                   -    0.00 

ตารางท่ี 4-3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดBรับเงินอุดหนุน ประจำปH พ.ศ. 2564 (ตLอ) 
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โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดาํเนินงาน 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ดาํเนินการ
เสรจ็แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 
ทีGได้รบั 

งบประมาณ 
ทีGขออนุมติั 

โอนเพิGม 

งบประมาณ 
ทีGเบิกจ่ายไป

แล้ว 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

22. โครงการสัตว*ปลอดโรคฯ (สำรวจและข้ึนทะเบียน)   ü         0.0159  -                   -    0.00 

23. โครงการสัตว*ปลอดโรคฯ (คFาฉีดวัคซีน)   ü         0.1587  -                   -    0.00 

 การจัดบริการสาธารณะด@านบริหารจัดการ           

 24. คFาใช5จFายตามอำนาจหน5าท่ีและภารกิจถFายโอน ü         53.4575  -           18.5994  34.79 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           

 การจัดบริการสาธารณะด@านอ่ืนๆ           

 25. ครุภัณฑ*/ส่ิงกFอสร5างอ่ืนๆ   ü         0.4500  -                   -    0.00 

รวมท้ังหมด 21 - 4 555.9656 1.866 487.6888 87.43 

ตารางท่ี 4-3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดBรับเงินอุดหนุน ประจำปH พ.ศ. 2564 (ตLอ) 

 
 จากตารางที่ 4-3 พบวLา เทศบาลนครนครปฐม ไดBรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปHงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ประเภท คือเงินอุดหนุนทั่วไป และ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งหมด 25 รายการ รวมงบประมาณที่ไดBรับการจัดสรร จำนวนเงิน 555.9656 ลBานบาท โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแลBว จำนวน 

21 รายการ เบิกจLายงบประมาณไปท้ังส้ิน 487.6888 ลBานบาท คิดเปMนรBอยละ 87.72 และมีโครงการท่ีไมLไดBดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ         
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4.2 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท7องถ่ิน ประจำป> พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตรU โครงการ ร7อยละ 1.นำแผนไปปฏิบัติ 2.งบประมาณ 3.แผนการดำเนินงาน รวม แปลคWา 

ที่ปรากฏ
ในแผน 

จัดสรร

งบฯ 

ท่ีปฏิบัติ ร7อยละ ที่ไมCมีการ
โอนเงิน 

ร7อยละ ตรงตาม

แผนฯ 

ร7อยละ คิดเปKนรLอยละ
(1+2+3)/3 

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 การพัฒนาด5านสังคมและชุมชน 34 25 73.53 3 12.00 25 100.00 3 12.00 41.33 ควร
ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร*ท่ี 2 การพัฒนาด5านการศึกษา การกีฬา 

และศาสนา  ประเพณี ฯ   

125 72 57.60 23 31.94 72 100.00 21 29.17 53.70 นLาพอใจ 

ยุทธศาสตร*ท่ี 3 การพัฒนาด5านการบริการสาธารณะ 18 18 100.00 18 100.00 18 100.00 0 0.00 66.67 ดี 

ยุทธศาสตร*ท่ี 4 การพัฒนาด5านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล5อม 

23 17 73.91 9 52.94 17 100.00 3 17.65 56.86 นLาพอใจ 

ยุทธศาสตร*ท่ี 5 การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ 9 9 100.00 7 77.78 9 100.00 7 77.78 85.19 ดีมาก 

ยุทธศาสตร*ท่ี 6 การพัฒนาด5านการบริหารและ

พัฒนาองค*กร 

43 27 62.79 19 70.37 25 92.59 17 62.96 75.31 ดีมาก 

รวมท้ังส้ิน 251 168 66.93 79 47.02 166 98.81 51 30.36 58.73 นWาพอใจ 

ตารางท่ี 4-4 จำนวนและรBอยละประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทBองถ่ิน ในดBานการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงการ (ท่ีไมLมีการโอนเงิน) และ  
                ระยะเวลาการดำเนินงานเปMนไปตามแผนดำเนินงาน แยกตามรายยุทธศาสตร̂   

 จากตารางที่ 4-4 พบวLาภาพรวมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทBองถิ่นประจำปH พ.ศ. 2564 อยูLในเกณฑ^ท่ีนLาพอใจ คิดเปMนรBอยละ 58.73 โดยมีสัดสLวนในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาทBองถิ่น คิดเปMนรBอยละ 66.93 อยูLในเกณฑ^ท่ีดี แตLอยLางไรก็ตามควรปรับปรุงในเรื่องการนำแผนไปปฏิบัติ คิดเปMนรBอยละ 47.02  
ในขณะท่ีการบริหารงบประมาณโครงการ (ที่ไมLมีการโอนเงิน) คิดเปMนรBอยละ 98.81 อยูLในเกณฑ^ที่ดีมาก สLวนระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงาน อยูLใน
เกณฑ̂ท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด คิดเปMนรBอยละ 30.36  
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ภาพท่ี 4-3 แสดงจำนวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทBองถ่ินประจำปH พ.ศ. 2564 โครงการท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ และนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร̂ 
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ตามแผน จัดสรรงบ นำแผนไปปฏิบัติ ตรงตามแผนดำเนินงาน 
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4.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท:องถ่ิน ประจำป? พ.ศ.2564   

 4.3.1 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

   เนื้อหาในส+วนนี้จะกล+าวถึงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรH 
ประกอบดJวยประเด็นสำคัญ ไดJแก+ การติดตามดJานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ความ
ประหยัดคุJมค+าดJานการเบิกจ+ายงบประมาณ ความสอดคลJองกับยุทธศาสตรHการพัฒนา โดยคัดเลือกโครงการ
จากเงื่อนไข ดังนี้ (1) เปWนโครงการที่ดำเนินการต+อเนื่องไม+นJอยกว+า 2 ปY (2) เปWนโครงการที่ใชJงบประมาณ ไม+นJอย
กว+า 100,000 บาท  
 จากผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาทJองถิ่น ประจำปYงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนคร
นครปฐม ดำเนินการแลJวเสร็จ จำนวน 51 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 168 โครงการ และเมื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการเพื่อนำมาประเมินประสิทธิผลโครงการ มีโครงการท่ีตรงตามเงื่อนไข จำนวน 3 โครงการ  
ผลการประเมินมีดังน้ี  

1.ยุทธศาสตรJการพัฒนา  ดJานที่ 2  การพัฒนาดJานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  
                ศิลปวัฒนธรรม และการท+องเท่ียว 
2.ผู:รับผิดชอบโครงการ          จำนวน 2 คน 

3.งบประมาณท่ีได:รับจัดสรร  จำนวน 300,000 บาท   

                          เบิกจ+าย  จำนวน 209,729.50 บาท คิดเปWนรJอยละ 69.91 

                          คงเหลือ  จำนวน   90,270.50 บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   เปWนไปตามแผน  ดำเนินการต้ังแต+เดือน ตุลาคม2563 ถึงกันยายน 

  2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

5.ความตSอเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต+อเนื่องทุกปY โดยบรรจุอยู+ในแผนพัฒนาทJองถิ่น (พ.ศ.2561-

   2565)  

6.เปUาหมายของกิจกรรม/โครงการ  เด็กและเยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมและพ้ืนท่ี
   ใกลJเคียงท่ีพลาดโอกาสและพJนเกณฑHการศึกษาภาคบังคับในระบบ
   ไดJรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  
7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
     1) เชิงปริมาณ    นักเรียนซึ่งเขJาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นสำเร็จการศึกษา
ครบตามหลักสูตร   
 2) เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชน/ประชาชนที่พลาดโอกาสหรือพJนเกณฑHการศึกษาในระบบ 
มีโอกาสไดJรับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โครงการท่ี 1 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของเทศบาลนครนครปฐม   
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8.ผลการดำเนินงาน  
                    เด็กและเยาวชน/ประชาชนที่พลาดโอกาสหรือพJนเกณฑHการศึกษาในระบบ มีโอกาสไดJรับ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปWนไปตามเปmาหมายท่ีกำหนดไวJ  

9. ภาพการดำเนินโครงการ  
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9. ภาพการดำเนินโครงการ (ตSอ)  
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9. ภาพการดำเนินโครงการ (ตSอ)  
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10.ปaญหา/อุปสรรค  

  1) เนื่องจากโครงการดังกล+าวดำเนินการในช+วงสถานการณHการแพร+ระบาดของโรค 
COVID-๑๙ จึงส+งผลใหJไม+สามารถจัดกิจกรรมย+อยไดJตามแผนการดำเนินงานในปฏิทินประจำปY เช+น กิจกรรม
ฝwกอบรมและศึกษาดูงานแหล+งเรียนรูJนอกสถานท่ี  
  2) เกิดขJอจำกัดในการจัดการเรียนการสอนในช+วงสถานการณHการแพร+ระบาดของ
โรค COVID-๑๙ ซ่ึงตJองจัดในรูปแบบออนไลนH ส+งผลต+อการติดตามและประเมินผลผูJเรียนอย+างต+อเน่ือง   
    

 
1.ยุทธศาสตรJการพัฒนา  ดJานท่ี 4 การพัฒนาดJานสาธารณสุขและส่ิงแวดลJอม 

2.ผู:รับผิดชอบโครงการ          จำนวน 1 คน 

3.งบประมาณท่ีได:รับจัดสรร  จำนวน 7,000,000 บาท   
                          เบิกจ+าย  จำนวน 4,788,500 บาท คิดเปWนรJอยละ 68.41 
                          คงเหลือ  จำนวน 2,211,500 บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   ไม+เปWนไปตามแผน 
  ดำเนินการต้ังแต+เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 

 รวมระยะเวลา 11 เดือน 
5.ความตSอเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต+อเน่ืองทุกปY โดยบรรจุอยู+ในแผนพัฒนาทJองถ่ิน (พ.ศ.2561-

  2565)  

6.เปUาหมายของกิจกรรม/โครงการ  เทศบาลนครนครปฐม สามารถดำเนินการตามนโยบายและตาม

   ภารกิจหนJาท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปWนระเบียบ

   เรียบรJอยบนถนนสายต+าง ๆ และทางสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

   จำนวน 19 สายรวมระยะทาง 22,650 เมตร  

 
1.ถนนริมอ+างประปา    ระยะทาง 1,000 เมตร 
2.ถนนนาสรJาง    ระยะทาง 1,200 เมตร 
3.ถนนสวนตะไครJ(โคJง ร.ร. ท.2 ถึงสุดเขตเทศบาล)  ระยะทาง 1,100 เมตร 
4.ถนนสาครธนากร    ระยะทาง 750   เมตร 

โครงการท่ี 2   สSงเสริมการมีสSวนรSวมของเอกชนในการรักษาสิ่งแวดล:อม : จ:างเหมาดูแลรักษา 

                  ความสะอาดถนนซอยและพ้ืนท่ีเพ่ือใช:ประโยชนJสาธารณะในชุมชน   
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5.ถนนสาครธนากรตะวันตก   ระยะทาง 750   เมตร 
6.ถนนบรรเจิดใจราช    ระยะทาง  1,600 เมตร 
7.ถนนถวิลราษฎรบูรณะ    ระยะทาง 700.  เมตร 
8.ถนนถวิลพัฒนา    รยะทาง 700   เมตร 
9.ถนนทหารบก    ระยะทาง 2,800 เมตร 
10.ถนนหนJาพระ(แยกโรงเรียนราชินีถึงถนนเพชรเกษม) ระยะทาง 900   เมตร 
11.ถนน 25 มกราคม    ระยะทาง 3,400 เมตร 
12.ถนนราชมรรคา    ระยะทาง 1,800 เมตร 
13.ถนนสนามจันทรH    ระยะทาง  1,100 เมตร 
14.ถนนจันทรคามพิทักษH    ระยะทาง 1,400 เมตร 
15.ถนนหนJาวัง(สระบัว)    ระยะทาง 900   เมตร 
16.ถนนราชดำริหHนอก(แยกไฟแดงก่ังบ|วยถึงถนนราชดำเนินซอย1) ระยะทาง 750   เมตร 
17.ถนนริมคลองวัดพระงาม   ระยะทาง 350   เมตร 
18.ถนนนวเขต    ระยะทาง 750   เมตร 
19.ถนนลำพยา    ระยะทาง 900   เมตร 
    รวมระยะทาง    22,650 เมตร 

รายช่ือถนนท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของโครงการ 
7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
     1) เชิงปริมาณ ถนน 19 สายไดJรับการดูแลรักษาความสะอาดและความเปWนระเบียบเรียบรJอย     
 2) เชิงคุณภาพ  ประชาชนสามารถสัญจรผ+านถนนสายต+าง ๆ ไดJอย+างสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

8.ผลการดำเนินงาน  
  เทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการจJางเหมาเอกชนดำเนินการกวาดถนนและทาง
เทJา ตามถนนเปmาหมาย จำนวน 19 สาย รวมระยะทาง 22,650 เมตร  
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9. ภาพการดำเนินโครงการ  

 

 
๑๐.ปaญหา/อุปสรรค  ไม+มี 
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1.ยุทธศาสตรJการพัฒนา  ดJานท่ี 4 การพัฒนาดJานสาธารณสุขและส่ิงแวดลJอม 

2.ผู:รับผิดชอบโครงการ          จำนวน 1 คน 

3.งบประมาณท่ีได:รับจัดสรร  จำนวน 4,600,000 บาท   

                          เบิกจ+าย  จำนวน 3,100,000 บาท คิดเปWนรJอยละ 67.39 

                          คงเหลือ  จำนวน 1,500,000 บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   ไม+เปWนไปตามแผน 

  ดำเนินการต้ังแต+เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 

 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

5.ความตSอเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต+อเน่ืองทุกปY โดยบรรจุอยู+ในแผนพัฒนาทJองถ่ิน (พ.ศ.2561-

  2565)  

6.เปUาหมายของกิจกรรม/โครงการ  เทศบาลนครนครปฐม สามารถดำเนินการตามนโยบายและตาม

   ภารกิจหนJาท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปWนระเบียบ

   เรียบรJอยบนถนนสายต+าง ๆ และทางสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

   จำนวน 16 สาย รวมระยะทาง 14,227.20 เมตร  

1.ถนนหลังสถานีรถไฟ และซอยทรัพยHสิน   ระยะทาง 1,395.00 เมตร 

2.ถนนหนJาโรงไฟฟmา    ระยะทาง 91.00 เมตร 

3.ถนนพญาพาน    ระยะทาง 791.00 เมตร 

4.ถนนพญากง    ระยะทาง 438.40 เมตร 

5.ถนนรถไฟ     ระยะทาง 430.00 เมตร 

6.ถนนบ+อเร่ิม     ระยะทาง 164.50 เมตร 

7.ถนนซJายพระ    ระยะทาง 438.00  เมตร 

8.ถนนหลังพระ    ระยะทาง 619.00 เมตร 

9.ถนนราชดำเนิน    ระยะทาง 799.60 เมตร 

10.ถนนราชดำริหH (ท+ารถเมลบางเลน - แยกโรงเรียนสว+าง) ระยะทาง 320.00 เมตร 

11.ถนนเทศบาง 1 (รวมถนน/ซอยในตลาดโอเดียน)  ระยะทาง 854.70 เมตร 

โครงการท่ี 3   สSงเสริมการมีสSวนรSวมของเอกชนในการรักษาสิ่งแวดล:อม : จ:างเหมาเอกชนรักษา 

                  ความสะอาดกวาดถนนและทางเท:า เทศบาลนครนครปฐม   
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12.ถนนเทศา (ใตJสะพานจินดามอเตอรH - แยกถนนหนJาพระ) ระยะทาง 2,887.00 เมตร 

13.ถนนหนJาพรา (แยกถนนเทศา - แยกโรงเรียนราชินีบูรณะ) ระยะทาง 224.00 เมตร 

14.ถนนขวาพระ    ระยะทาง 445.00 เมตร 

15.ถนนราชวิถี    ระยะทาง 2,840.00 เมตร 

16.ถนนทรงพล (ส่ีแยกสนามจันทรH - แยกถนนมาลัยแมน) ระยะทาง 1,690.00 เมตร 

   รวมระยะทาง  14,227.20 เมตร 

รายช่ือถนนท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของโครงการ 

 
7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
     1) เชิงปริมาณ ถนน 16 สายไดJรับการดูแลรักษาความสะอาดและความเปWนระเบียบเรียบรJอย     
 2) เชิงคุณภาพ  ประชาชนสามารถสัญจรผ+านถนนสายต+าง ๆ ไดJอย+างสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

8.ผลการดำเนินงาน  
  เทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการจJางเหมาเอกชนดำเนินการกวาดถนนและ 
ทางเทJา ตามถนนเปmาหมาย จำนวน 16 สาย รวมระยะทาง 14,227.20 เมตร  
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9. ภาพการดำเนินโครงการ  

 

 
10.ปaญหา/อุปสรรค  ไม+มี 
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 ข:อสังเกตและข:อเสนอแนะของคณะทำงานตSอการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

 จากการรายงานผลการดำเนินการโครงการทั้ง 3 โครงการ พบว+าการกำหนดค+าเปmาหมายของ
โครงการยังมีความไม+ชัดเจนและไม+ไดJคำนึงถึงความคุJมค+าในการจัดทำโครงการมากเท+าที่ควร กล+าวคือผูJทำ
โครงการมิไดJกำหนดรายละเอียดของผลลัพธHที่เปWนเปmาหมายในการดำเนินโครงการทั้งในลักษณะที่เปWนตัวช้ีวัก
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ที่จะสะทJอนใหJเห็นถึงผลลัพธHที่จะเปWนประโยชนHต+อผูJรับบริการอย+าง
ชัดเจน 

 ในกรณีของโครงการจัดการศึกษานอกระบบฯ พบว+าในเชิงปริมาณผูJทำโครงการมิไดJกำหนด
เปmาหมายว+าตJองการที่จะใหJมีเด็กที่พลาดโอกาสเรียนตามระบบมาเขJาร+วมโครงการจำนวนเท+าใดหรือเปWน
สัดส+วนเท+าใดของเด็กที่พลาดโอกาสทั้งหมด  ในเชิงคุณภาพผูJทำโครงการมิไดJกำหนดเปmาหมายว+าตJองการใหJ
เด็กที่เขJาร+วมโครงการไดJรับความรูJในเรื่องใด แค+ไหน และอย+างไร  โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการแลJว  เด็กที่เขJาร+วมโครงการจะสามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล+าวไปใชJประโยชนHในการทำงาน
ต+อไปไดJอย+างไรบJาง 

 ในกรณีของโครงการจJางเหมาเอกชนดูแลทำความสะอาดถนน ทั้งสองโครงการ  ผูJทำโครงการ
กำหนดเพียงแค+ว+าตJองการทำความสะอาดถนน จำนวน 19 เสJนทาง รวมเปWนระยะทาง 22,650 เมตร และ
จำนวน 16 เสJนทาง รวมเปWนระยะทาง 14,227.20 เมตร แมJจะสามารถทำความสะอาดถนนไดJตามท่ี
ตั้งเปmาหมายไวJ  แต+ผูJทำโครงการไม+ไดJกำหนดเปmาหมายว+าเมื่อทำความสะอาดถนนแลJวประชาชนผูJสัญจรผ+าน
เสJนทางดังกล+าวจะมีความพึงพอใจกับที่ถนนไดJรับการทำความสะอาดหรือไม+ อย+างไร  การทำโครงการนี้จึง
คลJายกับเปWนการทำเพียงเพ่ือใหJไดJทำ  แต+ไม+ไดJมุ+งหวังถึงผลของการกระทำ  

 โดยสรุป การทำโครงการทั้งสามโครงการขJางตJน แมJอาจส+งผลดีเปWนอย+างมากต+อผูJรับบริการก็
เปWนไดJ  แต+เมื่อผูJทำโครงการมิไดJกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว+าผูJรับบริการจะไดJประโยชนHแค+ไหน  อย+างไร  จึงทำ
ใหJไม+สามารถทำการวัดหรือประเมินประสิทธิผลโครงการไดJอย+างเต็มท่ีและรอบดJานอย+างท่ีควรจะเปWน  
 
 4.3.2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตSอการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม 

       ในส+วนน้ีคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมไดJแบ+งหัวขJอ
การวิเคราะหHผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปY 2564 ออกเปWน  
3 หัวขJอ ดังน้ี 

 หัวขJอที่หนึ่ง  เปWนภาพรวมขJอมูลพื้นฐานของประชาชนผูJตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู+ในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม  

    หัวขJอที่สอง  เปWนการวิเคราะหHระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต+อการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรHของเทศบาลนครนครปฐม เปWนหัวขJอที่มีการแบ+งย+อยการนำเสนอออกเปWนสองส+วน คือ ส+วนแรก 
จะเปWนการนำเสนอความพึงพอใจของประชาชนต+อการดำเนินงานตามยุทธศาสตรHการพัฒนาดJานต+าง ๆ ของ
เทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวม และส+วนท่ีสองจะเปWนการนำเสนอระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต+อ
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การทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHต+าง ๆ ของเทศบาลฯ ซึ ่งจะมีการแยกพิจารณา
รายละเอียดโดยเปรียบเทียบขJอมูลที ่ไดJแบบรายตำบลเพื ่อใหJเทศบาลนครนครปฐม สามารถนำไปใชJ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงานดJานต+าง ๆ ในอนาคตไดJอย+างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

    หัวขJอที่สาม  เปWนขJอมูลจากการทำสนทนากลุ+มกับผูJแทนชุมชนต+าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลนครนครปฐมท้ัง 4 เขตเลือกต้ัง 

 

 หัวข:อท่ีหน่ึง ข:อมูลพ้ืนฐานของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

  คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯจะนำเสนอภาพรวมขJอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนกลุ+มตัวอย+างท่ีมาร+วมตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเพ่ือทำความเขJาใจภูมิหลังของประชาชนกลุ+มน้ีโดย
แยกออกเปWน 3 กลุ+มประเด็นกวJาง ๆ ไดJแก+ 1.พ้ืนท่ีภูมิลำเนาท่ีอยู+อาศัย 2.เพศ-อายุ-สถานภาพการสมรส และ 
3.ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายไดJ ดังท่ีรายละเอียดท่ีจะนำเสนอต+อไป  
  ภาพรวมข)อมูลพ้ืนฐานของประชาชนกลุ7มตัวอย7างท่ีสำรวจความคิดเห็น 
  การวิเคราะหHผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมในท่ีน้ี มาจาก
การสุ+มตัวอย+างประชาชนผูJอาศัยอยู+ในพ้ืนท่ีต+าง ๆ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม โดยใชJ
รูปแบบการสุ+มตัวอย+างท่ีไม+เฉพาะเจาะจงมาเปWนจำนวนรวมท้ังส้ิน 115 คน มีรายละเอียดขJอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนผูJตอบแบบสอบถามดังน้ี 
 
 

§ พ้ืนท่ีอาศัยอยูSและระยะเวลาท่ีอาศัยอยูSของผู:ตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี  4-4 ตำบลท่ีอยู+อาศัยของผูJตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 4-5 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู+ในพ้ืนท่ีของผูJตอบแบบสอบถาม 

 
  การสุ+มกลุ+มตัวอย+างประชาชนเพื่อสำรวจความคิดเห็นต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐม 
พบว+า  ผูJตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+เปWนประชาชนที่อาศัยอยู+ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดียH (รJอยละ 23.9) 
ขณะที ่ประชาชนที ่อาศัยอยู + ในพื ้นที ่ตำบลที ่ม ีส ัดส +วนรองลงไป คือ อ ันดับ 2 มาจากพื ้นที ่ตำบล 
สนามจันทรH และบ+อพลับเท+า ๆ กัน (รJอยละ 15.6) และประชาชนกลุ+มตัวอย+างที่พบค+อนขJางนJอยระหว+างท่ี 
ทำการสำรวจความคิดเห็นในคร้ังน้ี คือ ประชาชนจากตำบลบางแขม ท่ีมีอยู+ประมาณรJอยละ 2.2 อย+างไรก็ตาม
ประชาชนที่มาตอบแบบสอบถามดังกล+าวส+วนใหญ+ จำนวนมากกว+าครึ่งหนึ่งเปWนผูJที ่อาศัยอยู+ในเขตพื้นท่ี 
มาอย+างต+อเนื่อง เปWนเวลายาวนานตั้งแต+ 10 ปYขึ้นไป (รJอยละ 71.6) ส+วนผูJที่อาศัยอยู+ในพื้นที่นJอยกว+า 1 ปY 
นับไดJว+าเปWนเพียงส+วนนJอยมาก (รJอยละ 2.8) ขJอมูลผลสำรวจความคิดเห็นที่ไดJจึงนับไดJว+าเปWนขJอมูลที่มาจาก 
ผู Jที ่มีความคุ Jนเคยกับพื ้นที ่และสามารถรับรู JการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมไดJเปWนอย+างดี ไม+ว+า 
โดยประสบการณHทางตรงหรือทางอJอม 
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§ ข:อมูลภูมิหลังสSวนบุคคลของผู:ตอบแบบสอบถาม (เพศ-อายุ-สถานภาพการสมรส) 

 

 
ภาพท่ี 4-6 เพศของผูJตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

ภาพท่ี 4-7 อายุของผูJตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 4-8 สถานะภาพการสมรสของผูJตอบแบบสอบถาม 
 

 เนื่องจากทางคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯ ตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางเพศที่นับเปWนเรื่องสำคัญและเปWนที่ยอมรับมากขึ้นในป~จจุบัน ในการสำรวจความคิดเห็นครั้งน้ี จึงไดJมีการ
เป�ดโอกาสใหJผูJตอบแบบสอบถามสามารถไม+ระบุตัวตนเรื่องเพศไดJนอกเหนือจากที่กำหนดว+าตJองระบุเปWนชาย
หรือหญิง แบบที่เคยเขJาใจกันในอดีต เพ่ือใหJทางเทศบาลนครนครปฐมไดJรับความคิดเห็นที่หลากหลายและ
สามารถทำนโยบายที่สอดคลJองกับความตJองการทั้งที่เปWนของคนโดยรวมและของคนเฉพาะกลุ+มไดJอย+างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นพบว+าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเปWนชาย
และหญิงในสัดส+วนที่ใกลJเคียงกันมาก คือเปWนผูJชายรJอยละ 52 เปWนผูJหญิงรJอยละ 42.4และมีประชาชนที่ไม+
ประสงคHท่ีจะระบุเพศ รJอยละ 5.6 

 ผูJตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+คือรJอยละ 73.9 จะเปWนคนในช+วงวัยคือช+วงวัยทำงานคือมีอายุอยู+
ระหว+าง 21-60 ปY  หากจำแนกโดยละเอียดจะพบว+าช+วงวัยท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือช+วงอายุ 31-40 ปY 
คิดเปWนรJอยละ 23.2 จึงอาจพิจารณาไดJว+าขJอมูลท่ีไดJจากแบบสอบถามค+อนขJางจะมีความน+าเช่ือถือดี เพราะ
เปWนขJอมูลท่ีมาจากช+วงวัยทำงานท่ีน+าจะมีวิจารณญาณในการตอบคำถามไดJดีกว+าช+วงวัยอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผูJท่ีอยู+
ในช+วงวัยรุ+นคือ 15-20 ปY มีสัดส+วนในการตอบแบบสอบถามนJอยท่ีสุดคือรJอยละ 8.7 ซ่ึงอาจเปWนเพราะคนกลุ+ม
น้ียังไม+ค+อยใหJความสำคัญกับการมีส+วนร+วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหนJาท่ีของเทศบาลมาก
นัก 

 ขณะท่ีเม่ือพิจารณาสถานภาพการสมรสของผูJตอบแบบสอบถามสัดส+วนของประชาชนท่ีโสดกับมี
คู+สมรสมีพอ ๆ กัน คือประชาชนท่ีตอบว+าโสดมีรJอยละ 48.6 และประชาชนท่ีตอบว+าสมรสมีรJอยละ 44 ขณะท่ี
ประชาชนกลุ+มที่เหลือคือ กลุ+มที่มีสถานภาพ “หมJาย/หย+า/แยกกันอยู+” จะมีสัดส+วนที่นJอยที่สุด คือมีเพียงรJอย
ละ 7.4 
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§ ข:อมูลภูมิหลังสSวนบุคคลของผู:ตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายได:) 

 

 
ภาพท่ี 4-9 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูJตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
ภาพท่ี 4-10 อาชีพของผูJตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 4-11 รายไดJของผูJตอบแบบสอบถาม 
 

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของประชาชนกลุ+มตัวอย+างในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม พบว+า 
ประชาชนส+วนใหญ+มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปWนรJอยละ 46.8 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท+าคิดเปWนรJอยละ 23.9 ขณะที่ประชาชนกลุ+มที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษานั้นพบค+อนขJาง
นJอยมาก คือ มีเพียงแค+รJอยละ 1.8 เท+านั้น  อย+างไรก็ตามเปWนที่น+าสังเกตว+าผูJตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ที่จบ
การศึกษาในระดับสูงกว+าปริญญาตรีมีถึงรJอยละ 19.3 ซึ่งคนกลุ+มนี้มีแนวโนJมที่จะมีความคาดหวังต+อการ
ทำงานของเทศบาลค+อนขJางสูง 

 ในส+วนของกลุ+มอาชีพของผูJตอบแบบสอบถาม. พบว+า ผูJที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค+อนขJางจะ
มีการกระจายตัวของอาชีพเปWนอย+างมาก  กล+าวคือมีถึง 4 อาชีพที่มีสัดส+วนในการตอบคำถามใกลJเคียงกันคือ
กลุ+มอาชีพละประมาณรJอยละ 20 คือ อาชีพนักเรียนนักศึกษา อาชีพกิจการส+วนตัว  อาชีพขJาราชการ และ
อาชีพพนักงานบริษัท  ทำใหJเมื่อรวมทั้ง 4 กลุ+มอาชีพนี้เขJาดJวยกันแลJวจะถือเปWนสัดส+วนเกือบรJอยละ 80 เลย
ทีเดียว อย+างไรก็ตามกลุ+มเกษียณอายุก็ถือเปWนสัดส+วนที่ไม+นJอยคืออยู+ที่รJอยละ 10.1 ในขณะที่อาชีพอื่น ๆ ท่ี
พบส+วนใหญ+คือแม+บJาน ช+วยงานท่ีบJาน และว+างงาน ในสัดส+วนใกลJเคียงกันคือประมาณรJอยละ 7 
  ในส+วนของรายไดJของประชาชนกลุ+มตัวอย+างที่มาตอบแบบสอบถาม. พบว+ารายไดJของผูJที่ตอบ
แบบสอบถามค+อนขJางจะมีการกระจายตัวมากเช+นเดียวกัน  อย+างไรก็ตามพบว+ากลุ+มที่มีมากที่สุดคือกลุ+มที่มี
รายไดJเดือนละ 20,000 – 30,00 บาท คิดเปWนรJอยละ 26.6 ซึ่งรายไดJในระดับดังกล+าวถือเปWนรายไดJของคนช้ัน
กลางทั่วไปที่ไม+ไดJรวยหรือจนมากเปWนพิเศษ  นอกจากนี้ยังพบว+ามีผูJตอบแบบสอบถามที่มีรายไดJมากกว+าเดือน
ละ 40,000. บาทรJอยละ 13.8 และท่ีมีรายไดJต่ำกว+าเดือนละ 10,000 บาทรJอยละ 22  
ซึ่งการกระจายตัวดังกล+าวเปWนผลดีต+อขJอมูลที่ไดJรับเพราะจะทำใหJขJอมูลที่ไดJรับมาเปWนขJอมูลที่ครอบคลุมคน
ทุกกลุ+มท้ังคนช้ันกลาง คนจนและคนมีฐานะ 
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หัวข:อท่ีสอง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตSอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรJของเทศบาล

นครนครปฐม 
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการ
ทำงานฯ กำหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยแยกเปWน 5 ระดับ โดยประเมินจากคะแนน
ต้ังแต+ 1 ถึง 5 คะแนน  

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต+อการดำเนินงานตามยุทธศาสตรHการพัฒนาดJาน
ต+าง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวมแลJว พบว+าสามารถสรุปผลระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ประชาชน ไดJดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรJการพัฒนา 

คะแนน

เฉล่ีย 

SD การแปลผล 

ด:านท่ี 1 : การพัฒนาด:านสังคมและชุมชน 3.26 0.18 ปานกลาง 

Ø ด:านท่ี 2 : การพัฒนาด:านการศึกษา การกีฬาและศาสนาประเพณี 
Ø ศิลปวัฒนธรรม และการทSองเท่ียว 

3.38 0.25 ปานกลาง 

Ø ด:านท่ี 3 : การพัฒนาด:านบริการสาธารณะ 2.1 0.33 ปานกลาง 
Ø ด:านท่ี 4 : การพัฒนาด:านสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อม 3.23 0.29 ปานกลาง 

ด:านท่ี 5 : การพัฒนาด:านเศรษฐกิจ 3.18 0.20 ปานกลาง 

Ø ด:านท่ี 6 : การพัฒนาด:านการบริหารและพัฒนาองคJกร 3.1 0.28 ปานกลาง 
เฉล่ียทุกด:าน 3.04 0.22 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4-5 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต+อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรH 
 

 

ภาพท่ี 4-12 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต+อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรH  

0

1

2

3

4

ด"านที่ 1 ด"านที่ 2 ด"านที่ 3 ด"านที่ 4 ด"านที่ 5 ด"านที่ 6 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจตามยุทธศาสตรHดJานต+าง ๆ 
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  จากตารางที่ 4-5 พบว+า  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต+อผลการทำงาน
ตามยุทธศาสตรHการพัฒนาดJานต+าง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวมจะเห็นไดJว+ากลุ +มผู Jตอบ
แบบสอบถามมีใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมเฉล่ียเท+ากับ 3.04 คะแนน 
ซ่ึงถือว+าอยู+ในระดับปานกลาง  
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว+างยุทธศาสตรHดJานต+าง ๆ ท้ัง 6 ดJานจะพบว+า ยุทธศาสตรHท่ีไดJรับ
คะแนนสูงสุด คือ ยุทธศาสตรHดJานท่ี 2 : การพัฒนาดJานการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการท+องเท่ียว ซ่ึงยุทธศาสตรHดังกล+าวน้ีมีระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท+ากับ 3.38 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  อย+างไรก็ตามก็มีผลการทำงานตามยุทธศาสตรHท่ีตJองไดJรับการปรับปรุงแกJไขอย+างเร+งด+วน คือ 
ยุทธศาสตรHดJานท่ี 3 : การพัฒนาดJานการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียของ
ประชาชนนJอยท่ีสุดเท+ากับ 2.1 คะแนน ซ่ึงถือว+าเปWนระดับคะแนนต่ำท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนการ
ทำงานดJานอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
 
   เม่ือพิจารณาในรายยุทธศาสตรHจะไดJผลการศึกษาดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรJท่ี 1 การพัฒนาด:านสังคมและชุมชน คะแนนเฉล่ีย SD 

การส+งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร 3.30 0.99 

การส+งเสริมความเขJมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 3.28 1.05 

การพัฒนาและส+งเสริมงานดJานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหH 3.33 1.0 

การส+งเสริม สนับสนุน ปmองกันและแกJไขป~ญหายาเสพติดอย+างจริงจังและต+อเน่ือง 2.96 1.03 

การส+งเสริมและสนับสนุนการจัดทำขJอมูลพ้ืนฐานและจัดทำแผนแม+บทชุมชน
พ่ึงตนเอง 

3.50 1.10 

การรักษาความสงบเรียบรJอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยHสิน 3.19 1.02 

ตารางท่ี 4-6 คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 1 
 
  จากตารางที ่ 4-6 จะพบว+าแมJว+ากลุ +มผู JตอบแบบสอบถามใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตรHดJานที่ 1 การพัฒนาสังคมและชุมชนในระดับปานกลาง แต+หากพิจารณาในแต+ละ
ประเด็น ก็จะพบว+าการส+งเสริมและสนับสนุนการจัดทำขJอมูลพื้นฐานและจัดทำแผนแม+บทชุมชนพึ่งตนไดJ
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด โดยไดJคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน แสดงใหJเห็นว+ากลุ+มผูJตอบแบบสอบถามเห็น
ว+าเทศบาลนครนครปฐมใหJความสำคัญกับการสรJางความเขJมแข็งของชุมชนเปWนอย+างดีเมื่อเปรียบเทียบกับ 
งานในดJานอื่นในยุทธศาสตรHเดียวกัน ในขณะที่การส+งเสริม สนับสนุน ปmองกันและแกJไขป~ญหายาเสพติด 
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อย+างจริงจังและต+อเนื่องไดJคะแนนนJอยที่สุดคือ 2.96 คะแนน แสดงใหJเห็นว+ากลุ+มผูJตอบแบบสอบถามเห็นว+า
ในชุมชนมีป~ญหายาเสพติดอยู+และเทศบาลยังไม+ไดJใหJความสนใจในการจัดการแกJไขป~ญหามากนัก ซึ่งผล
คะแนนในขJอนี้สอดคลJองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมทJายแบบสอบถามและความคิดเห็นจากการทำกลุ+มสนทนา 
ซ่ึงจะไดJกล+าวถึงต+อไป 
 
 

ยุทธศาสตรJท่ี 2 การพัฒนาด:านการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม และการทSองเท่ียว  
คะแนนเฉล่ีย SD 

การพัฒนาและส+งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3.60 1.04 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย+างต+อเน่ือง 3.48 1.01 

การสรJางความร+วมมือและเครือข+ายในการพัฒนาการศึกษา 3.33 0.96 

การส+งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิป~ญญา
ทJองถ่ิน 

3.45 1.03 

การส+งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3.43 1.05 

การพัฒนาและส+งเสริมการท+องเท่ียว 2.83 1.06 

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและวันสำคัญ
ทางศาสนา 

3.50 1.08 

ตารางท่ี 4-7 คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 2 
 

  จากตารางที ่ 4-7 จะพบว+าแมJว+ากลุ +มผู JตอบแบบสอบถามใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตรHที่ 2 การพัฒนาดJานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
การท+องเที่ยว  ในระดับปานกลาง  แต+หากพิจารณาในแต+ละเรื่องก็จะพบว+าการดำเนินการส+วนใหญ+ไดJคะแนน
อยู +ในระดับดี โดยเฉพาะอย+างยิ ่งการพัฒนาและส+งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยไดJอย+างทั่วถึงและไดJมาตรฐาน เนื่องจากส+วนที่ไดJรับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนน
เท+ากับ 3.61 คะแนน ซึ่งถือว+ากลุ+มผูJตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจต+อแผนงานนี้อยู+ในระดับดี ซึ่งผล
คะแนนในขJอนี้สอดคลJองกับขJอมูลที่ไดJรับจากการทำกลุ+มสนทนาซึ่งผูJนำชุมชนหลายคนเอ+ยชมว+าเทศบาลทำ
เรื่องการศึกษาไดJเปWนอย+างดี  อย+างไรก็ตามการพัฒนาและการส+งเสริมการท+องเที่ยวเปWนส+วนที่ไดJรับคะแนน
ความพึงพอใจนJอยที่สุดคือ 2.83 คะแนน  จึงทำใหJคะแนนในภาพรวมของยุทธศาสตรHนี้อยู+ในระดับปานกลาง
เท+านั้น  ซึ่งสาเหตุที่เปWนเช+นนี้อาจเปWนเพราะว+าในช+วงปYงบประมาณ 2564 อยู+ในช+วงของการแพร+ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาทำใหJเทศบาลไม+สามารถทำกิจกรรม เร่ืองการส+งเสริมการท+องเท่ียวไดJมากนัก 
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ยุทธศาสตรJด:านท่ี 3 การพัฒนาด:านการบริการสาธารณะ คะแนนเฉล่ีย SD 

การพัฒนาระบบโครงสรJางพ้ืนฐานใหJมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 2.80 1.13 

การพัฒนาระบบปmองกันน้ำท+วมและระบบบำบัดน้ำเสียใหJมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.32 1.22 

การพัฒนาระบบประปาใหJมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ  2.93 1.15 

ตารางท่ี 4-8   คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 3 
 
  จากตารางที ่ 4-8 พบว+าแมJว+ากลุ +มผู JตอบแบบสอบถามจะใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตรHดJานที่ 3 การพัฒนาดJานการบริการสาธารณะในระดับปานกลาง  แต+หากพิจารณาใน
แต+ละเรื่องก็จะพบว+าการพัฒนาระบบปmองกันน้ำท+วมและระบบบำบัดน้ำเสียใหJมีประสิทธิภาพสูงสุดไดJรับ
คะแนนความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ไดJคะแนนเพียงแค+ 2.23 คะแนนเท+านั้น  ซึ่งถือว+าประชาชนใหJคะแนนความ
พึงพอใจในเรื่องดังกล+าวอยู+ในระดับแย+  และคะแนนจากแบบสอบถามนี้สอดคลJองกับความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทJายแบบสอบถามและขJอมูลที่ไดJจากการทำกลุ+มสนทนา  ซึ่งผูJนำชุมชนหลายคนเห็นว+าป~ญหาน้ำท+วมเปWน
ป~ญหาเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนมาอย+างยาวนานและเทศบาลก็ยังไม+สามารถแกJป~ญหาไดJ 
 
 

ยุทธศาสตรJด:านท่ี 4 การพัฒนาด:านสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อม คะแนนเฉล่ีย SD 

การส+งเสริมและสนับสนุนใหJประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 3.36 0.91 

การพัฒนาระบบการเฝmาระวัง ปmองกัน และควบคุมโรค 3.50 0.92 

การส+งเสริมการรักษามาตรฐานอาหารและบริการใหJถูกสุขลักษณะ 3.58 1.06 

การพัฒนาระบบการเฝmาระวังสุขาภิบาลตลาด 3.10 1.03 

การส+งเสริม สนับสนุน และจัดการป~ญหาส่ิงแวดลJอม 3.09 1.01 

การปลูกฝ~งจิตสำนึกดJานส่ิงแวดลJอมใหJกับประชาชน เยาวชน และนักเรียน 
ในสถานศึกษา 

3.06 1.00 

การส+งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและความสะอาด
ของพ้ืนท่ี 

2.80 1.10 

ตารางท่ี 4-9   คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 4 
 
  จากตารางที ่ 4-9 จะพบว+าแมJว+ากลุ +มผู JตอบแบบสอบถามใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตรHดJานที่ 4 การพัฒนาดJานสาธารณสุขและสิ่งแวดลJอมในระดับปานกลาง  แต+หาก
พิจารณาในแต+ละเรื่องก็จะพบว+าการพัฒนาระบบเฝmาระวัง ปmองกันและควบคุมโรค และการส+งเสริมการรักษา
มาตรฐานอาหารและบริการใหJถูกสุขลักษณะเปWนสิ่งที่กลุ+มผูJตอบแบบสอบถามใหJคะแนนความพึงพอใจมาก
ที่สุดในระดับใกลJเคียงกัน  ซึ่งขJอมูลนี้ก็สอดคลJองกับขJอมูลที่ไดJจากการทำกลุ+มสนทนา  ในขณะที่การส+งเสริม
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และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและความสะอาดของพื้นที่ไดJรับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ำ
ที่สุดคือไดJคะแนนเพียงแค+ 2.80 คะแนนเท+านั้น  ถือว+าประชาชนใหJคะแนนความพึงพอใจในเรื่องดังกล+าวอยู+
ในระดับแย+  ซ่ึงคะแนนจากแบบสอบถามน้ีสอดคลJองกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมทJายแบบสอบถามและขJอมูลท่ีไดJ
จากการทำกลุ+มสนทนา ซึ่งผูJนำชุมชนหลายคนมีความเห็นสอดคลJองกันว+าป~ญหาการจัดการขยะเปWนป~ญหา
ใหญ+ท่ีเทศบาลยังดำเนินการไดJไม+ค+อยดีนัก 
 
 

ยุทธศาสตรJด:านท่ี 5 การพัฒนาด:านเศรษฐกิจ คะแนนเฉล่ีย SD 

การพัฒนาและส+งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดJใหJประชาชน 3.23 0.95 

การส+งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.13 1.01 

ตารางท่ี 4-10  คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 5 
 
  จากตารางที่ 4-10 จะพบว+ากลุ+มผูJตอบแบบสอบถามใหJคะแนนในยุทธศาสตรHดJาน
ที่ 5 นี้ในระดับปานกลางและเมื่อดูในรายประเด็นย+อยก็จะพบว+าแต+ละประเด็นไดJคะแนนในระดับใกลJเคียงกัน
ดJวยขJอมูลนี้อาจสันนิษฐานไดJว+าเปWนเพราะประชาชนไม+ค+อยรับรูJการทำงานของเทศบาลในประเด็นนี้มากนัก 
ซ่ึงก็สอดคลJองกับการทำกลุ+มสนทนาท่ีผูJนำชุมชนไม+ค+อยไดJกล+าวถึงประเด็นน้ี 
 
 

ยุทธศาสตรJด:านท่ี 6 การพัฒนาด:านการบริหารและพัฒนาองคJกร คะแนนเฉล่ีย SD 

การส+งเสริมการมีส+วนร+วมของประชาชนในการบริหารจัดการทJองงถ่ิน 3.29 1.0 

การพัฒนาการบริหารงานใหJเกิดประสิทธิภาพ โปร+งใส เปWนธรรม ประหยัด 2.92 1.06 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยใหJมีการอบรมอย+างต+อเน่ือง 3.03 0.91 

การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชJ อาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 1.0 

การปรับปรุงและพัฒนารายไดJอย+างท่ัวถึง ถูกตJองและเปWนธรรม 3.10 0.95 

ตารางท่ี 4-11  คะแนนความพึงพอใจต+อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรHดJานท่ี 6 
 
   จากตารางที่ 4-11 พบว+าแมJว+ากลุ+มผูJตอบแบบสอบถามใหJคะแนนความพึงพอใจ
ต+อการปฏิบัติงานในยุทธศาสตรHดJานที่ 6 การพัฒนาดJานการบริหารและพัฒนาองคHกรในระดับปานกลาง  แต+
หากพิจารณาในแต+ละเรื่องก็จะพบว+าการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชJ อาคารสถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศเปWนส+วนท่ีไดJรับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนเท+ากับ 3.6 คะแนน ซึ่งถือว+ากลุ+ม
ผูJตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต+อแผนงานนี้อยู+ในระดับดี ซึ่งคะแนนในส+วนนี้สอดลJองกับผลการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่ประชาชนมีต+อการใหJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล+าวจะไดJกล+าวถึงในส+วนต+อไป  
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 หัวข:อท่ีสาม ความคิดเห็นของผู:นำ/ตัวแทนชุมชนจากการทำกลุSมสนทนา  

  คณะทำงานไดJจัดใหJมีการสนทนากลุ+มเพื่อรับฟ~งขJอมูลและความคิดเห็นจากผูJนำหรือตัวแทนของ
ชุมชนต+าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม โดยมีผูJแทนชุมชนเขJาร+วมสนทนากลุ+มจำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดของการสนทนา
กลุ+ม ดังน้ี 
  ประเด็นเร่ืองสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

  ผูJนำชุมชนส+วนใหญ+เห็นว+าป~ญหาเกี่ยวกับการใหJบริการดJานไฟฟmาที่พบมากในชุมชนก็คือป~ญหา
เรื่องไฟฟmาส+องสว+างริมถนนตามชุมชนต+าง ๆ ซึ่งผูJนำชุมชนกล+าวว+ามีหลายจุดที่โคมไฟเสียบJาง หลอดไฟเสีย
บJาง และเมื่อไดJทำการแจJงไปยังสำนักงานเทศบาลแลJว แต+เทศบาลใชJเวลานานมากในการเขJามาแกJไขป~ญหา
ใหJประชาชน  
  สำหรับป~ญหาดJานประปา ป~ญหาใหญ+ที่ผูJนำชุมชนเห็นพJองตJองกันก็คือ น้ำประปาไหลอ+อนลง
กว+าเมื่อก+อนมาก และที่สำคัญคือในช+วง 2-3 เดือนที่ผ+านมานี้น้ำประปาขุ+นมากและมีกลิ่นทำใหJประชาชน
โดยทั่วไปไดJรับความเดือดรJอนและไดJแจJงมายังผูJนำชุมชน  ซึ่งผูJนำชุมชนก็ไดJแจJงต+อไปยังเทศบาลแลJว  ซึ่งใน
ประเด็นเรื่องน้ำประปานี้ผูJนำชุมชนใหJความเห็นว+าสาเหตุที่น้ำขุ+นอาจจะเปWนเพราะ ท+อประปามีขนาดเล็กและ
เก+ามากเกินไป มีการวางท+อประปาที่ซ้ำซJอนกัน  ผูJนำชุมชนจึงเสนอว+าควรนำเอาท+อประปาเก+าออกไปก+อนท่ี
จะวางท+อใหม+แทนที่  อีกประเด็นคือเครื่องจักรที่ใชJในการกรองน้ำเก+ามีอายุการใชJงานมานาน นอกจากนี้ยังมี
ป~ญหาดJานการใหJบริการก็คือเม่ือทางชุมชนแจJงป~ญหาท่ีเกิดข้ึนแลJว เจJาหนJาท่ีมายังใหJบริการล+าชJา  
  ส+วนป~ญหาเรื่องถนนและทางเทJา ในภาพรวมพบว+าถนนเปWนหลุมเปWนบ+อในหลายพื้นที่  ซึ่งเกิด
จากการที่เปWนถนนเก+าบJาง หรือมีการก+อสรJางแลJวกลบไม+เรียบรJอยบJาง  ซึ่งผูJนำชุมชนเห็นว+าการที่ถนนเปWน
หลุมเปWนบ+ออาจส+งผลใหJเกิดอุบัติเหตุกับผูJขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนตH  กรณีท่ีมีการยกตัวอย+าง
เปWนรูปธรรมไดJแก+  ผูJนำชุมชนในเขตเลือกตั้งที่สามเห็นว+าถนนในชุมชนเขตสามเปWนถนนที่สรJางมานานแลJว 
ควรไดJรับการปรับปรุงทั้งตัวถนนและบริเวณขJางทางใหJสมกับที่เปWนชุมชนในเขตเมือง ตJนไมJบริเวณใดที่หัก
ระเกะระกะ ไม+เปWนระเบียบก็ควรตัดแต+งใหJสวยงาม เช+น บริเวณร+มโพธิ์ทอง โดยผูJนำชุมชนคนดังกล+าว
ยกตัวอย+างถนนในจังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรีใหJเห็นภาพชัดเจนขึ้นว+า สองขJางทางไดJรับการปรับภูมิทัศนH
อย+างสวยงามใหJสมกับการเปWนถนนของชุมชนในตัวเมือง  
  ในส+วนของป~ญหาดJานการจัดการขยะ  ผูJนำชุมชนในหลายพื้นที่ใหJความเห็นตรงกันว+า ค+อนขJาง
จะมีป~ญหามากในสองประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
  ประเด็นที่หนึ่ง คือเรื่องปริมาณขยะมีจำนวนมาก  เนื่องจากในบางพื้นที่เจJาหนJาที่เก็บขยะไดJไม+
เรียบรJอยดีหรือไม+มีจำนวนถังขยะที่เพียงพอ ทำใหJมีประชาชนบางส+วนนำขยะมาทิ้งขJามเขตหรือขJามชุมชน  
ซึ่งกรณีนี้ก็ยิ่งจะทำใหJกลายเปWนป~ญหาลุกลามใหญ+โตมากยิ่งขึ้นกว+าเดิม  ผูJนำชุมชนใหJขJอมูลเพิ่มเติมอีกว+า
เจJาหนJาท่ีจะเก็บเฉพาะขยะท่ีใส+ไวJในถังแต+ไม+เก็บขยะในถุงท่ีวางไวJขJางถัง  กรณีน้ีผูJนำชุมชนจึงเสนอใหJเทศบาล
เพ่ิมจำนวนและจัดวางถังขยะใหJเพียงพอในแต+ละพ้ืนท่ี   
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  นอกจากน้ี บางครั้งมีประชาชนนำขยะที่มีขนาดใหญ+ เช+น ที่นอน เตียง โซฟา โต|ะ ตูJ  ฯลฯ มาท้ิง  
ทำใหJเจJาหนJาที่ไม+สะดวกในการเก็บขึ้นรถขนขยะแบบทั่วไป  กรณีนี้ผูJนำชุมชนจึงเสนอใหJเทศบาลมีการออก
ประกาศกำหนดช+วงเวลาที่จะใหJประชาชนสามารถนำขยะชิ้นใหญ+ออกมาทิ้งไดJ  อาจจะเปWนประจำทุกอาทิตยH  
หรืออาทิตยHเวJนอาทิตยH  หรืออาจเปWนประจำทุกเดือน  เพื่อใหJเทศบาลนำรถที่มีลักษณะเฉพาะเขJามาจัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ+เปWนการเฉพาะ  และประชาชนก็ควรนำขยะชิ้นใหญ+ออกมาทิ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อไม+ใหJขยะช้ิน
ใหญ+วางระเกะระกะอยู+ตามริมถนน 
  ประเด็นที่สอง  คือเรื่องรถขยะปล+อยน้ำขยะทิ้งลงถนน  ทำใหJเกิดกลิ่นเหม็นและทำใหJพื้นถนน
สกปรก  นอกจากนี้ยังทำใหJถนนลื่นอาจเปWนสาเหตุใหJเกิดอันตรายต+อผูJขับขี่รถจักรยานยนตH  กรณีนี้เสนอใหJ
เทศบาลปรับปรุง ซ+อมแซมรถเก็บขยะใหJอยู+ในสภาพที่ดี ไม+ใหJมีน้ำจากขยะรั่วไหลลงสู+พื้นผิวถนนในขณะที่ทำ
การเก็บและในขณะท่ีทำการขนยJายขยะ 

  การจัดการตลาดตSาง ๆ  

  ในเรื่องของการจัดการตลาดสามารถแบ+งออกเปWนสองประเด็นใหญ+ ๆ คือตลาดที่เปWนอาคาร
สถานท่ีแน+นอน เป�ดขายเปWนประจำทุกวัน และตลาดนัด 
  ประเด็นท่ีหน่ึง  เร่ืองตลาดท่ีเปWนอาคารสถานท่ีแน+นอน  ตลาดท่ีสำคัญคือตลาดบน-ตลาดล+าง  
ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีอยู+นอกพ้ืนท่ีแต+มาใชJบริการท่ีตลาดใหJความเห็นสอดคลJองกันว+าสถานท่ี
จอดรถมีไม+เพียงพอ  ทำใหJเกิดการจอดรถแบบไม+เปWนระเบียบ กีดขวางทางจราจรทำใหJการจราจรติดขัด  อีก
ท้ังในช+วงหลังมาน้ียังมีการขุดเจาะถนนเพ่ือทำการก+อสรJางต+าง ๆ บริเวณรอบองคHพระทำใหJย่ิงเสียพ้ืนท่ีในการ
จอดรถ 
  ในส+วนของคุณภาพและราคาของสินคJาท่ีขายในตลาด ผูJนำชุมชนค+อนขJางจะมีความพึงพอใจต+อ
คุณภาพและราคาของสินคJา อย+างไรก็ตามผูJนำชุมชนบางคนใหJความเห็นว+าสภาพโดยรวมของตลาดยังดูไม+ค+อย
สะอาดมากนัก พ้ืนตลาดมีน้ำเฉอะแฉะและล่ืน  บางคร้ังพบเห็นหนูว่ิงตามพ้ืนดJวย 
  ในส+วนของตลาดโอเดียนมีที่จอดรถเปWนสัดส+วนดี  จอดรถเปWนระเบียบเรียบรJอย แต+ผูJนำชุมชน
บางคนก็เห็นว+าไม+ค+อยมีเจJาหนJาที่ของเทศบาลเขJามาทำการตรวจตราดูแลการขายของหรือการตั้งวางแผนขาย
ของ 
  ประเด็นที่สอง  เรื่องตลาดนัดตามจุดบริเวณต+าง ๆ ของเทศบาล  ผูJนำชุมชนค+อนขJางจะมีความ
พึงพอใจต+อการจัดตลาดนัดในบริเวณต+าง ๆ  ทั้งในส+วนของถนนคนเดินวันเสารHอาทิตยH  ตลาดซอยสองตอน
เชJาและตอนเย็น  รวมถึงตลาดนัดวัดหJวยจระเขJที่ยJายมาจากบริเวณองคHพระ  อย+างไรก็ตามผูJนำชุมชนส+วน
หน่ึงมีความห+วงกังวลเก่ียวกับสถานท่ีจอดรถและป~ญหาการจราจร 
  กรณีของตลาดนัดวัดหJวยจระเขJ  ผูJนำชุมชนกังวลว+าหากโรงเรียนวัดหJวยจระเขJและโรงเรียนอ่ืน ๆ  
ในบริเวณน้ันทำการเป�ดเรียนตามปกติแลJว  ก็จะทำใหJเกิดป~ญหาการจราจรติดขัดและอาจเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก
นักเรียน จึงเสนอใหJเทศบาลคิดเร่ืองการบริหารจัดการในเร่ืองการจราจร การจอดรถ  รวมถึงการจัดหาสถานท่ี
อ่ืน ๆ เช+น อาจใชJสถานท่ีของวัด 
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  สำหรับตลาดซอยสองผูJนำชุมชนเห็นว+า การจัดการจราจรยังไม+เปWนระเบียบ มีการจอดรถกีด
ขวางทางจราจรค+อนขJางมาก  โดยเฉพาะในช+วงเชJาซ่ึงเปWนช+วงเวลาเร+งด+วน 

  การจัดการน้ำทSวม 
  ป~ญหาเรื่องการจัดการน้ำท+วมขังยังคงเปWนป~ญหาใหญ+ของประชาชนโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม  ซึ่งผูJนำชุมชนต+างสะทJอนใหJเห็นว+าตนเองไดJรับการรJองเรียนจากประชาชนในชุมชนของตนอยู+เสมอ
อย+างไรก็ตามก็จะมีความเล็กใหญ+ของป~ญหาที่แตกต+างกันไปตามพื้นที่ต+าง ๆ บางพื้นที่ใหJขJอมูลว+าปYนี้น้ำท+วม
ขังนJอยลงและน้ำระบายไดJเร็วกว+าเดิมมาก   ในขณะที่บางพื้นที่ใหJขJอมูลว+าน้ำท+วมขังมากขึ้นและระบายชJาลง  
ทำใหJมีขJอสังเกตว+าเปWนเพราะมีการสูบน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปปล+อยยังอีกพื้นที่หนึ่งหรือไม+  อย+างไรก็ตามใน
ภาพรวมผูJนำชุมชนยังไม+ค+อยพอใจกับการจัดการน้ำท+วมของเทศบาลนัก 
  นอกจากประเด็นเรื่อง “น้ำท+วมขัง” แลJว  สิ่งที่ประชาชนเห็นว+าเทศบาลควรปรับปรุงใหJดีขึ้นคือ
การปฏิบัติงานของเจJาหนJาที ่  ซึ ่งที ่ผ+านมาผู Jนำชุมชนเห็นว+าเจJาหนJาที ่ของเทศบาลยังไม+ค+อยมีความ
กระตือรือรJนในการปฏิบัติหนJาที่เท+าที่ควร เช+น บางครั้งประชาชนแจJงขอใหJเจJาหนJาที่มาทำการลอกท+อชุมชน  
เจJาหนJาที่ก็เพียงแต+มาเป�ดฝาท+อทิ้งเอาไวJแต+ไม+ดำเนินการลอกท+อต+อใหJเรียบรJอย  หรือเป�ดท+อทิ้งเอาไวJเปWน
เวลานานกว+าจะมาดำเนินการลอกท+อ 

   การจัดการคลอง 
  ป~ญหาที่ผูJนำชุมชนในพื้นที่ที่มีคลองผ+านสะทJอนใหJเห็นคือหน+วยงานที่เกี่ยวขJองกับการจัดการ
คลองในระดับชาติ เช+น กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทาน ไม+ไดJประสานงานร+วมกับเทศบาลใน
การจัดทำแผนปรับปรุงคลองร+วมกัน ทำใหJไม+สามารถจัดการปรับปรุงคลองต+าง ๆ ไดJอย+างมีประสิทธิภาพ  
  ในกรณีของคลองเจดียHบูชาผูJนำชุมชนบางคนเสนอว+าคลองเจดียHบูชาควรมีการสรJางผนังกั้นใหJ
สวยงาม จัดใหJเปWนที่พักผ+อนหย+อนใจของประชาชน ในขณะที่ความเห็นเพิ่มเติมกรณีการจัดการคลองเจดียH
บูชาก็คือ การดำเนินการปรับปรุงใหJคลองสะอาด ไม+ส+งกลิ่นเหม็น โดยผูJนำชุมชนยกกรณีตัวอย+างเปรียบเทียบ
กับคลองของ อ.บJานโปÑง จ.ราชบุรี   
  ในกรณีของคลองชลประทานตามพื้นที่ต+าง ๆ มีการเสนอใหJเทศบาลดูแลเรื่องการตัดหญJาใหJเปWน
ระเบียบเรียบรJอย  โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคันคลองอีกฝ~Öงที่เปWนเขตขององคHการบริหารส+วนตำบลมีการ
ตัดหญJาไดJเรียบรJอยกว+ามาก 

  กิจกรรมสำหรับกลุSมเฉพาะตSาง ๆ (เด็กและเยาวชน/ ผู:สูงอายุ) 

  ในส+วนของกิจกกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนผูJสูงอายุนั้น ผูJนำชุมชนส+วนใหญ+เห็นว+า 
เทศบาลไดJดำเนินการไดJเปWนอย+างดี โดยเฉพาะกรณีของสมาคมผูJสูงอายุที่มีการจัดใหJบริการและจัดกิจกรรม
ต+าง ๆ อย+างสม่ำเสมอ ครบถJวน  
  อย+างไรก็ตามสิ่งที่ผูJนำชุมชนตJองการก็คือ ใหJเทศบาลนำตูJยาสามัญประจำบJานมาติดตั้งไวJประจำ
ตามศาลาชุมชนในแต+ละชุมชน  เพื่อใหJประชาชนสามารถมาหยิบใชJไดJเมื่อมีความจำเปWนซึ่งจะเปWนประโยชนH
เปWนอย+างมาก  นอกจากนี้ยังเห็นว+าเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่มีอยู+ประจำชุมชนเปWนสิ่งที่มีประโยชนHต+อ
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ผูJสูงอายุซ่ึงมักจะเปWนเบาหวานชุมชนเปWนอย+างย่ิง แต+ในป~จจุบันเคร่ืองดังกล+าวไม+สามารถใชJงานไดJ เน่ืองจากไม+
มีเข็มที่ใชJเจาะเลือด  จึงตJองการใหJเทศบาลจัดหาเข็มเจาะเลือดสำหรับอุปกรณHรุ+นดังกล+าวที่มีอยู+ หรือจัดหา
เคร่ืองรุ+นอ่ืน ๆ มาทดแทน 

  ข:อเสนอแนะในด:านอ่ืน ๆ 

  - มีประชาชนบางคนทำตัวเสมือนเปWนเจJาของตJนไมJสาธารณะ  ไม+ยอมใหJทำการตัดตกแต+งใหJเปWน
ระเบียบเรียบรJอย  จึงเสนอใหJเทศบาลบังคับใชJกฎหมายอย+างเขJมงวดในการจัดการป~ญหาเหล+าน้ีเพ่ือความเปWน
ระเบียบเรียบรJอยของพ้ืนท่ี 
  - บางพื้นที่พบว+ามีคนติดยาอาศัยอยู+ ทำใหJประชาชนรูJสึกไม+ปลอดภัย เกรงว+าจะเกิดเหตุรJายหรือ
อาชญากรรมข้ึน   จึงเสนอใหJเทศบาลควรมีการกวดขันดูแลในเร่ืองยาเสพติดใหJมากข้ึน 
  - ในดJานการศึกษาเห็นว+าโรงเรียนเทศบาลเปWนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  แต+น+าจะเพิ่มเติมเรื่อง
ทุนการศึกษาใหJมากขึ้นเพื่อเปWนการแบ+งเบาภาระของผูJปกครอง  โดยเฉพาะในช+วงเวลาที่มีป~ญหาเศรษฐกิจ  
ประชาชนมีรายไดJนJอย 
  - บางพื้นที่มีสุนัขจรจัดค+อนขJางเยอะ  (ผูJนำชุมชนใหJขJอมูลว+ามีไม+นJอยกว+า 40 ตัว) สรJางความ
เดือดรJอนใหJกับประชาชน และสุนัขเหล+านั้นไม+ไดJรับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบJา  จึงมีความกังวลว+าอาจจะกัด
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ เทศบาลควรแกJป~ญหาดJวยการทำหมันใหJสุนัขและกวดขันเรื่องการนำสุนัขมา
ปล+อย 
  - ผูJนำชุมชนส+วนหนึ่งเสนอว+าสมาชิกสภาเทศบาลลงพบปะประชาชนในพื้นที่ของตนเองอย+าง
นJอยเดือนละครั้ง เพื่อใหJเกิดความใกลJชิดและไดJรับรูJป~ญหาจากประชาชนอย+างแทJจริง ไม+ใช+รับฟ~งป~ญหาจาก
ตัวแทนชุมชนเท+าน้ัน 
  - ตำแหน+งผูJนำชุมชนในป~จจุบันนี้เปWนตำแหน+งอาสาสมัคร ไม+มีค+าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แต+ใน
การดำเนินการต+าง ๆ ที่เปWนการประสานงานระหว+างชุมชนกับเทศบาลบางคร้ังอาจมีค+าใชJจ+ายเกิดขึ้น  ผูJนำ
ชุมชนจึงเสนอใหJเทศบาลพิจารณาค+าตอบแทนในการทำงานตำแหน+งน้ีดJวย  
 

 4.4 ความคิดเห็นของประชาชนตSอการให:บริการของเจ:าหน:าท่ี ณ สำนักงานเทศบาล 
     ผลการศึกษาในส+วนนี้จะกล+าวถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ไปใชJบริการ ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครปฐมในช+วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยทำการสำรวจดJวยแบบสอบถามกับประชาชน 
จำนวน 174 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดJดังน้ี 
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§ ข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 
  

 
 ภาพท่ี 4-13 เพศของผูJมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
   จากจำนวนผูJตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 174 คน แบ+งเปWนเพศชายรJอยละ 45  
เพศหญิง รJอยละ 55 แสดงใหJเห็นว+าขJอมูลท่ีไดJมามีการกระจายตัวค+อนขJางดี  
 

 
 ภาพท่ี 4-14 อายุของผูJมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
  จากจำนวนผูJตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 174 คน ผูJตอบแบบสอบถามที่อยู+ในช+วงอายุ 21-40 ปYมี
สัดส+วนมากที่สุดคือรJอยละ 49 ซึ่งก็น+าจะเปWนเพราะเปWนช+วงวัยทำงานที่จะตJองมาติดต+อกิจธุระทางราชการกับ
สำนักงานเทศบาล  ในขณะที่กลุ+มอายุต่ำกว+า 20 ปYมีสัดส+วนนJอยที่สุด ซึ่งก็น+าจะเปWนเพราะเปWนกลุ+มเด็กและ
เยาวชนจึงยังไม+ค+อยมีกิจธุระท่ีจะตJองมาติดต+อกับสำนักงานเทศบาลมากนัก 
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ภาพท่ี 4-15 ระดับการศึกษาของผูJมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
  จากจำนวนผูJตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 174 คน แบ+งเปWนผูJที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรJอย
ละ 48 จบการศึกษาต่ำกว+าปริญญาตรีรJอยละ 51 แสดงใหJเห็นว+าขJอมูลท่ีไดJมามีการกระจายตัวค+อนขJางดี 
 

 
ภาพท่ี 4-16 ความถ่ีในการมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาล 
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  ผูJตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+คือรJอยละ 65 เปWนผูJท่ีมาติดต+อใชJบริการท่ีสำนักงานเทศบาลต่ำกว+า
เดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากส+วนใหญ+มักจะเปWนผูJที่มาติดต+อใชJบริการเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎรH เช+นการทำ
บัตรประชาชน ซ่ึงเปWนบริการท่ีประชาชนไม+จำเปWนตJองใชJเปWนประจำ 

ตารางท่ี 4-12  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมการมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

  จากตารางท่ี 4-12 พบว+า ประชาชนท่ีมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมมีความพึง
พอใจเฉล่ีย 4.24 คะแนน ซ่ึงเปWนคะแนนในระดับดีมาก และคะแนนในแต+ละดJานก็ลJวนแต+อยู+ในระดับดีมากดJวย
เช+นกัน ยกเวJนดJานส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงดJานเดียวท่ีอยู+ในระดับดี 
 

ตารางท่ี 4-13 คะแนนความพึงพอใจในแต+ละดJานของการมาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

ความพึงพอใจ คะแนน SD 

ดJานการใหJบริการของเจJาหนJาท่ี 4.28 0.13 

ดJานกระบวนการ ข้ันตอนการใหJบริการ 4.25 0.12 

ดJานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.1 0.13 

ดJานผลจากการใหJบริการ 4.34 0.04 

เฉล่ียทุกด:าน 4.24     0.10 

ด:านการให:บริการของเจ:าหน:าท่ี คะแนน SD 

1. เจJาหนJาท่ีใหJบริการดJวยความสุภาพ เปWนมิตร 4.39 0.69 
2. เจJาหนJาท่ีดูแลเอาใจใส+ กระตือรือรJน เต็มใจใหJบริการ 4.33 0.69 
3. เจJาหนJาท่ีตอบขJอซักถามเก่ียวกับงานของตนเองไดJ 4.31 0.84 
4. เจJาหนJาท่ีตอบขJอซักถามท่ีไม+เก่ียวกับงานของตนไดJ 4.08 1.13 

ด:านกระบวนการ ข้ันตอนการให:บริการ คะแนน SD 

5. การใหJบริการเปWนระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.20 0.91 
6. ระยเวลาท่ีใชJในการดำเนินการมีความเหมาะสม 4.15 0.92 
7. การใหJขJอมูล / รายละเอียดชัดเจนและเขJาใจง+าย 4.16 0.96 
8. การใหJบริการเปWนไปตามลำดับก+อน – หลังอย+างยุติธรรม 4.28 0.95 
9. แบบฟอรHมเขJาใจง+ายและสะดวกในการกรอกขJอมูล 3.90 1.48 

ด:านส่ิงอำนวยความสะดวก คะแนน SD 

10.  ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.02 1.14 
11. ความเพียงพอของท่ีน่ังรอรับบริการ 4.10 1.0 
12. ความเพียงพอและความสะอาดของสุขา 3.9 1.41 
13.เคร่ืองมือและอุปกรณHในการใหJบริการมีความทันสมัย 4.16 1.19 

ด:านผลจากการให:บริการ คะแนน SD 

14. ไดJรับการบริการท่ีถูกตJองตรงกับความตJองการ 4.44 1.03 
15. ไดJรับบริการท่ีครบถJวนตรงกับความตJองการ 4.43 1.13 
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  เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในรายละเอียดแต+ละดJานพบว+าประชาชนใหJคะแนนความพึง
พอใจในระดับดีมากประมาณคร่ึงหน่ึง  ส+วนอีกคร่ึงหน่ึงใหJคะแนนในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  เร่ืองท่ีประชาชนใหJคะแนนในระดับดีมาก ไดJแก+ เจJาหนJาท่ีใหJบริการดJวยความสุภาพเปWนมิตร  
เจJาหนJาท่ีดูแลเอาใจใส+ กระตือรือรJน เต็มใจใหJบริการ เจJาหนJาท่ีตอบขJอซักถามเก่ียวกับงานของตนเองไดJ  การ
ใหJบริการเปWนระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม การใหJบริการเปWนไปตามลำดับก+อน – หลังอย+างยุติธรรม  ไดJรับ
การบริการท่ีถูกตJองตรงกับความตJองการ ไดJรับบริการท่ีครบถJวนตรงกับความตJองการ 
  ในขณะที่เรื่องที่ประชาชนใหJคะแนนในระดับดี ไดJแก+ เจJาหนJาที่ตอบขJอซักถามที่ไม+เกี่ยวกับงาน
ของตนไดJ  เรื่องระยะเวลาที่ใชJในการดำเนินการมีความเหมาะสม  แบบฟอรHมเขJาใจง+ายและสะดวกในการ
กรอกขJอมูล ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ ความพอเพียงของที่นั่งรอรับบริการ  ความพอเพียงและความ
สะอาดของสุขา  เคร่ืองมือและอุปกรณHในการใหJบริการมีความทันสมัย 
  หัวขJอที่ประชาชนใหJคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือการไดJรับบริการที่ถูกตJองครบถJวนตรง
กับความตJองการ ในขณะที่หัวขJอที่ไดJคะแนนความพึงพอใจนJอยที่สุดคือแบบฟอรHมเขJาใจง+ายและสะดวกใน
การกรอกขJอมูล 
  อย+างไรก็ตามมีข:อมูลเพิ่มเติมจากทJายแบบสอบถามว+าควรเพิ่มที่จอดรถใหJมากกว+าที่เปWนอยู+ใน
ป~จจุบันเพราะหาท่ีจอดรถยาก 
  จากขJอมูลดังกล+าวสามารถสรุปไดJว+าเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหJบริการแก+ประชาชนที่มา
ติดต+อกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดJเปWนอย+างดี  หากจะมีการปรับปรุงแกJไขเพิ่มเติมก็อาจทำไดJ
ดJวยการแกJไขแบบฟอรHมต+าง ๆ ใหJเขJาใจง+ายข้ึน  แต+หากไม+สามารถแกJไขไดJเพราะเปWนแบบฟอรHมของราชการก็
ควรมีการแสดงตัวอย+างแบบการกรอกแบบฟอรHมเพ่ือใหJประชาชนสามารถกรอกตามไดJ 
 
 4.5ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตSอการนำองคJการของผู:บริหารเทศบาลนครนครปฐม  

      การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต+อการนำองคHกรของผูJบริหารเทศบาลนครนครปฐม
ทำการสำรวจบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมทั้งในส+วนที่ทำงานในสำนักงานและนอกสำนักงาน มีกลุ+ม
ตัวอย+างตอบแบบสอบถามจำนวน 82 คน 
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§ ข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ภาพท่ี 4-17 เพศของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

   ขJอมูลจากแผนภาพแสดงใหJเห็นว+าผูJตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+เปWนเพศชาย  
คิดเปWนรJอยละ 65.9 ในขณะที่เพศหญิงมีสัดส+วนนJอยกว+าคิดเปWนรJอยละ 28  และมีผูJที่ไม+ตJองการระบุว+าเปWน
เพศชายหรือหญิงรJอยละ 6.1 
 

 

 

ภาพท่ี 4-18 อายุของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
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 ขJอมูลจากแผนภาพแสดงใหJเห็นว+าผูJตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+มีอายุอยู+ในช+วง 31-50 ปYคิดเปWนรJอยละ 
64.6 ที่เหลือคือผูJที่มีอายุมากกว+า 50 ปYคิดเปWนรJอยละ 19.5 และผูJที่มีอายุต่ำกว+า 30 ปYคิดเปWนรJอยละ 15.9  
ซ่ึงก็น+าจะสอดคลJองกับอายุของพนักงานส+วนใหญ+ของเทศบาล  
 

 
ภาพท่ี 4-19 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรผูJตอบแบบสอบถาม 
  
   ขJอมูลจากแผนภาพแสดงใหJเห็นว+าผู Jตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+คือประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผูJตอบแบบสอบถามทั้งหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเปWนรJอยละ 48.8 ในขณะที่ผูJที่จบ
การศึกษาสูงกว+าปริญญาตรีคิดเปWนรJอยละ 34.1 และผูJที่จบการศึกษาต่ำกว+าปริญญาตรีคิดเปWนรJอยละ 1.1 ซ่ึง
ก็น+าจะสอดคลJองกับวุฒิการศึกษาของบุคลากรส+วนใหญ+ของเทศบาลท่ีจบปริญญาตรี 
 

§ ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตSอผู:บริหารองคJกร 
           การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต+อการนำองคHกรของผูJบริหารเทศบาลนคร
นครปฐมแบ+งออกเปWน 5 ดJานใหญ+ แต+ละดJานใหญ+ ยังแบ+งออกเปWน 5 ดJานย+อย ๆ ดังน้ี 
  ด:านท่ี 1 การกำหนดทิศทางองคJกร  

   1.1 การกำหนดทิศทางการทำงานขององคHการมีความชัดเจนและครอบคลุมเรื่อง
วิสัยทัศนH ค+านิยม เปmาประสงคH และผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง 
   1.2 การกำหนดทิศทางขององคHการใหJความสำคัญกับผูJรับบริการและผูJมีส+วนไดJ
ส+วนเสียขององคHการ 
   1.3 การกำหนดทิศทางขององคHการสามารถดำเนินการไดJจริงในทางปฏิบัติ 
   1.4 การระบุผูJรับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององคHการมีความชัดเจน 
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   1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคHการอย+างเปWน
ระบบ 
  
 

ภาพท่ี 4-20 ความพึงพอใจของบุคลากรต+อการกำหนดทิศทางองคHกรของผูJบริการ  
 

  จากแผนภาพที่ 4-20 จะเห็นว+าบุคลากรส+วนใหญ+ใหJคะแนนความพึงพอใจต+อการ
กำหนดทิศทางขององคHกรอยู+ในระดับ 3 และ 4 โดยหัวขJอที่บุคลากรใหJคะแนน 3 มากกว+าคือหัวขJอ 1.1 และ 
1.5 ในขณะท่ีหัวขJอ 1.2 และ 1.4 บุคลากรใหJคะแนน 4 มากกว+า 

 
  ด:านท่ี 2 การส่ือสารและสร:างความเข:าใจทิศทางองคJกรให:บุคลากรรับรู: 

   2.1 การชี้แจงวิสัยทัศนH พันธกิจ และเปmาหมายขององคHการใหJบุคลากรไดJทราบ
อย+างชัดเจน 
   2.2 การกระตุJนบุคลากรเพื่อใหJเกิดความร+วมมือในการดำเนินการใหJบรรลุผลตาม
ทิศทางท่ีกำหนด 
   2.3 การเป�ดโอกาสใหJบุคลากรไดJสื่อสารโตJตอบแบบ 2 ทิศทาง เพื่อสรJางความ
เขJาใจท่ีถูกตJอง ตรงกัน 
   2.4 การทบทวนและสรJางความเขJาใจเกี่ยวกับทิศทางขององคHการใหJกับบุคลากร
ขององคHการ 
   2.5 การส+งเสริมพัฒนาผูJร+วมงานเพื่อใหJสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคHของ
องคHการไดJอย+างเต็มศักยภาพ 

 1.1                           1.2                        1.3                       1.4                      1.5 
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ภาพท่ี 4-21 ความพึงพอใจของบุคลากรต+อการส่ือสารและการสรJางความเขJาใจทิศทางองคHกรใหJบุคลากรรับรูJ
  

   ขJอมูลจากแผนภาพที่ 4-21 แสดงใหJเห็นว+าบุคลากรส+วนใหญ+ใหJคะแนนความพึง
พอใจหัวขJอต+าง ๆ ในระดับ 3 มากที่สุด  อย+างไรก็ตามหัวขJอ 2.1 และ 2.3 บุคลากรใหJคะแนน 4 มากกว+า 3 
เล็กนJอย  
 
   ด:านท่ี 3 การสร:างบรรยากาศและการมีสSวนรSวมของผู:บริหารในกิจกรรมตSาง ๆ 

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคJกร 

   3.1 การสรJางความผูกพันและความร+วมมือภายในองคHการผ+านกระบวนการ/การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูJร+วมกัน 
   3.2 การสรJางแรงจูงใจเพ่ือใหJบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดJตามเปmาหมาย 
   3.3 การมีส+วนร+วมของผูJบริหารในกิจกรรมเพ่ือสรJางความผูกพันในทุกระดับ 
   3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหJแก+บุคลากรฝÑายต+าง ๆ 
   3.5 การเป�ดโอกาสใหJบุคลากรมีส+วนร+วมในการพัฒนาองคHการ 
 
 

                      2.1                   2.2                     2.3                     2.4                       2.5 
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ภาพท่ี 4-22 ความพึงพอใจของบุคลากรต+อการสรJางบรรยากาศและการมีส+วนร+วมของผูJบริหารในกิจกรรม 
ต+าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคHกร 

 
   ขJอมูลจากแผนภาพท่ี 4-22 แสดงใหJเห็นว+าบุคลากรเกือบทั้งหมดใหJคะแนนความ
พึงพอใจในระดับ 3 ทุกหัวขJอย+อย มีเพียงหัวขJอย+อยที่ 3.3 เท+านั้นที่บุคลากรใหJคะแนนความพึงพอใจในระดับ 
3 และ 4 เท+า ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีขJอสังเกตว+าบุคลากรใหJคะแนนความพึงพอใจระดับ 3 มากเปWนพิเศษใน
หัวขJอ 3.2 
 
   ด:านท่ี 4 การให:ความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคJกร 

   4.1 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคHการท่ีดีมีความเปWนรูปธรรม 
   4.2 นโยบายการกำกับดูแลองคHการท่ีดีสอดคลJองเช่ือมโยงกับค+านิยม วิสัยทัศนH  
        และวัฒนธรรมองคHการ 
   4.3 การส่ือสาร เผยแพร+นโยบายการกำกับดูแลองคHการท่ีดีภายในองคHการมีความ 
        ท่ัวถึง 
   4.4 การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนHขององคHการ 
   4.5 การเป�ดเผยและเป�ดโอกาสใหJบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานไดJ 
 

                       3.1                     3.2      3.3       3.4 
  3.5 
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ภาพท่ี 4-23 ความพึงพอใจของบุคลากรต+อการใหJความสำคัญเร่ืองธรรมาภิบาลขององคHกร 

  
   ขJอมูลจากแผนภาพท่ี 4-23 แสดงใหJเห็นว+าบุคลากรใหJคะแนนความพึงพอใจใน
ระดับ 4มากเปWนพิเศษคือมากกว+า  ในหัวขJอ 4.3 และ 4.4 โดยเฉพาะในหัวขJอ 4.4 บุคลากรใหJคะแนนความพึง
พอใจในระดับ 5 ค+อนขJางมากดJวย ในขณะท่ีหัวขJอ 4.5 เปWนหัวขJอท่ีบุคลากรใหJคะแนนความพึงพอใจในระดับ 
3 มากท่ีสุด 
 
  ด:านท่ี 5 การเปrนตัวอยSางท่ีดีในการดำเนินงานตSาง ๆ  

   5.1 การปฏิบัติตัวต+อบุคลากรอย+างเท+าเทียมกัน เปWนธรรม และไม+เลือกปฏิบัติ 
   5.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบองคHการของผูJบริหาร และสอดคลJองกับค+านิยมและ
        วัฒนธรรมองคHการ 
   5.3 การช้ีนำใหJบุคลากรมีความมุ+งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหJบรรลุวิสัยทัศนH 
   5.4 การบริหารองคHการใหJมีการพัฒนาอย+างต+อเน่ือง 
   5.5 การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูJบริหาร 
 
 
 

                  4.1                       4.2                    4.3                       4.4                      4.5   
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ภาพที่ 4-24 ความพึงพอใจของบุคลากรต+อการเปWนตัวอย+างที่ดี(Role Model)ของผูJบริหารในการดำเนินการ
เร่ืองต+าง ๆ   

  
 ขJอมูลจากภาพที่ 4-24 แสดงใหJเห็นว+าบุคลากรส+วนใหญ+ใหJคะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 มากที่สุด 
ในเกือบทุกหัวขJอ ยกเวJนในหัวขJอที ่ 5.2 ที ่บุคลากรใหJคะแนน 3 มากกว+า 4 เล็กนJอย  แสดงใหJเห็นว+า 
ในภาพรวมบุคลากรค+อนขJางจะเห็นว+าผูJบริหารของเทศบาลปฏิบัติตัวเปWนตัวอย+างท่ีดีใหJกับคนในองคHกร 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        5.1     5.2      5.3 
  5.4    5.5 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและข:อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท:องถ่ิน ประจำป? พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวม ซึ่งไดJจากการวิเคราะหHตามเอกสารหลักฐาน พบว+า จาก
โครงการทั้งหมด 168 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแลJวเสร็จ จำนวน 51 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 30.36 
อยู+ระหว+างดำเนินการ 28 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 16.67 ที่ยังไม+ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 5.36 
และที่ไม+ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 80 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 47.62 และเมื่อแยกตามยุทธศาสตรH 
มีผลการดำเนินงานดังน้ี  
 ยุทธศาสตรJที ่ 1 การพัฒนาด:านสังคมและชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งหมด 25 โครงการ 
ดำเนินการแลJวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 12.00 และที่ไม+ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ 22 โครงการ คิด
เปWนรJอยละ 88.00 

 ยุทธศาสตรJที่ 2 การพัฒนาด:านการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
มีจำนวนโครงการทั้งหมด 72 โครงการ ดำเนินการแลJวเสร็จ 21 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 29.17 อยู+ระหว+าง
ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 2.78 และที่ไม+ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ 49 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 
68.06 

 ยุทธศาสตรDที่ 3 การพัฒนาดIานการบริการสาธารณะ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ  

อยู+ระหว+างดำเนินการ 18 โครงการ  

 ยุทธศาสตรJที ่ 4 การพัฒนาด:านสาธารณสุขและสิ ่งแวดล:อม มีจำนวนโครงการทั ้งหมด  
17 โครงการ ดำเนินการแลJวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 17.65 อยู+ระหว+างดำเนินการ 6 โครงการ คิด
เปWนรJอยละ 35.29 และท่ียังไม+ดำเนินการ 8 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 47.06  

 ยุทธศาสตรJที่ 5 การพัฒนาด:านเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ดำเนินการ 
แลJวเสร็จ 7 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 77.78 และที่ไม+ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 
22.22 

 ยุทธศาสตรJที ่ 6 การพัฒนาด:านการบริหารและพัฒนาองคJกร มีจำนวนโครงการทั้งหมด  
27 โครงการ ดำเนินการแลJวเสร็จ 17 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 62.96 อยู+ระหว+างดำเนินการ 2 โครงการ  
คิดเปWนรJอยละ 7.14 ที่ยังไม+ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 3.70 และที่ไม+ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ  
7 โครงการ คิดเปWนรJอยละ 25.93 
 จะเห็นไดJว+า โครงการในปY พ.ศ.2564 จำนวน 168 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบความมากนJอยของ
จำนวนโครงการในแต+ละยุทธศาสตรH พบว+า ยุทธศาสตรHที่ 2 การพัฒนาดJานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการมากที่สุดถึง 72 โครงการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตรHที่ 6 การ
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พัฒนาดJานการบริหารและพัฒนาองคHกร จำนวน 27 โครงการ ส+วนยุทธศาสตรHที่มีจำนวนโครงการนJอยที่สุด  
9 โครงการ คือ ยุทธศาสตรHท่ี 5 การพัฒนาดJานเศรษฐกิจ  

 ดJานการเบิกจ+ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรH พบว+ามีการเบิกจ+าย
งบประมาณ ปY พ.ศ. 2564 มากท่ีสุดในยุทธศาสตรHท่ี 1 การพัฒนาดJานสังคมและชุมชน คิดเปWนรJอยละ 90.41  

 สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไดJรับเงินอุดหนุน จำนวน 25 โครงการ ไดJรับการจัดสรรงบประมาณ 

555.9656 ลJานบาท โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแลJว จำนวน 21 รายการ เบิกจ+ายงบประมาณ 
ไปท้ังส้ิน 487.6888 ลJานบาท คิดเปWนรJอยละ 87.72 และมีโครงการท่ีไม+ไดJดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ      

5.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท:องถ่ินประจำป? พ.ศ.2564  

 ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทJองถิ่น พ.ศ.2564 ในดJานการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหาร
งบประมาณของโครงการ (ที่ไม+มีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเปWนไปตามแผนการดำเนินงาน 
จากการวิเคราะหHตามเอกสารหลักฐาน สามารถสรุปไดJ ดังน้ี  
 ภาพรวมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทJองถิ่น ประจำปY พ.ศ.2564 ถึงที่เพิ่มเติม (ครั้งท่ี9/2564) 
แกJไข (คร้ังท่ี 13/2564) และท่ีเปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 7/2564) จำนวน 251 โครงการ สรุปไดJดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

สรุป คิดเปrนร:อยละ 66.93 อยูSในเกณฑJท่ีดี 

 

เกณฑJการประเมินผล ใช:เกณฑJร:อยละ (Percentage) ดังน้ี   

 ต้ังแต+รJอยละ  50 ลงมา   หมายถึง ควรปรับปรุง 
 มากกว+ารJอยละ  50 แต+ไม+เกินรJอยละ 60 หมายถึง น+าพอใจ  
 มากกว+ารJอยละ  60 แต+ไม+เกินรJอยละ 70 หมายถึง ดี 
 มากกว+ารJอยละ  70 ข้ึนไป  หมายถึง ดีมาก  

251  Ø นำไปใชJในการจัดทำแผนพัฒนาทJองถ่ิน 

Ø นำมาจัดสรรงบประมาณ 
168  
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 และเม่ือแยกตามรายยุทธศาสตรH สรุปไดJดังน้ี  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพรวม
ประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาท5องถ่ิน 
พ.ศ.2564 คิดเปBน

ร5อยละ 58.73  
นHาพอใจ 

1.นำไปปฏิบัติ 
จำนวน 79 โครงการ 

คิดเป=นร>อยละ 
47.02  

ควรปรับปรุง 

2.ไมEมีการโอนเงิน 
166 โครงการ  
คิดเป=นร>อยละ 

98.81  
ดีมาก 

3.ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน 

51 โครงการ  
คิดเป=นร>อยละ 

30.36  
ควรปรับปรุง 

ยุทธศาสตรJท่ี 1 

ควรปรับปรุง 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

ควรปรับปรุง 

ดีมาก 

ควรปรับปรุง 

ยุทธศาสตรJท่ี 2 

นSาพอใจ 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

ควรปรับปรุง 

ดีมาก 

ควรปรับปรุง 

ยุทธศาสตรJท่ี 3 

ดี 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

ดีมาก 

ดีมาก 

ควรปรับปรุง 
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5.3 สรุปการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท:องถ่ิน ประจำป? พ.ศ.2564   

 ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ท ั ้ ง  3 โ ค ร ง ก า ร  พ บ ว + า ก า ร ก ำ ห น ด 
ค+าเปmาหมายของแต+ละโครงการ ยังมีความไม+ชัดเจนและไม+ไดJคำนึงถึงความคุJมค+าในการจัดทำโครงการมาก
เท+าที่ควร กล+าวคือผูJทำโครงการมิไดJกำหนดรายละเอียดของผลลัพธHที่เปWนเปmาหมายในการดำเนินโครงการ ท้ัง
ในลักษณะที่เปWนตัวชี้ชัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่จะสะทJอนใหJเห็นถึงผลลัพธHที่จะเปWนประโยชนH 
ต+อผูJรับบริการอย+างชัดเจน แมJอาจส+งผลดีเปWนอย+างมากต+อผูJรับบริการ แต+เมื่อผูJทำโครงการมิไดJกำหนดตัวชี้วัด 
ที่ชัดเจนว+าผูJรับบริการจะไดJประโยชนHอย+างไร จึงไม+สามารถทำการวัดหรือประเมินประสิทธิผลโครงการไดJ
อย+างเต็มท่ีและรอบดJาน  

ยุทธศาสตรJท่ี 4 

นSาพอใจ 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

นSาพอใจ 

ดีมาก 

ควรปรับปรุง 

ยุทธศาสตรJท่ี 5 

ดีมาก 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ยุทธศาสตรJท่ี 6 

ดีมาก 

1.นำไปปฏิบัติ 

2.ไม/มีการโอนเงิน  

3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงาน  

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 
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 ในส+วนของความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต+อการดำเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐมในภาพรวมพบว+าอยู+ในระดับปานกลางทุกดJาน  อย+างไรก็ตามยุทธศาสตรHดJานการพัฒนาทJองถิ่นดJาน
การศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท+องเที่ยวเปWนดJานที่ไดJคะแนนมากที่สุดคือ 
3.38 คะแนน โดยท่ีการพัฒนาและส+งเสริมงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเปWน
งานดJานหนึ่งในยุทธศาสตรHนี้ไดJคะแนนสูงสุดคือ 3.61 คะแนน ในขณะที่งานดJานการพัฒนาและส+งเสริมการ
ท+องเท่ียวซ่ึงเปWนงานดJานหน่ึงในยุทธศาสตรHน้ีเช+นกันไดJคะแนนความพึงพอใจนJอยท่ีสุดคือ 2.83 คะแนน 
 ในขณะที่ยุทธศาสตรHดJานที่ไดJคะแนนนJอยที่สุดคือดJานการพัฒนาทJองถิ่นดJานบริการสาธารณะไดJ
คะแนน 2.71 คะแนน โดยงานท่ีดJานคะแนนมากท่ีสุดของยุทธศาสตรHน้ีคือการพัฒนาระบบประปาใหJมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอไดJคะแนนความพึงพอใจ 2.93 คะแนน และงานที่ไดJคะแนนความพึงพอใจ
นJอยที่สุดคือการพัฒนาระบบปmองกันน้ำท+วมและระบบบำบัดน้ำเสียใหJมีประสิทธิภาพสูงสุดไดJคะแนนความพึง
พอใจ 2.32 คะแนน 
 ความคิดเห็นท่ีไดJจากแบบสอบถามส+วนมากค+อนขJางจะสอดคลJองกันท่ีเร่ืองป~ญหาน้ำท+วม ป~ญหา
น้ำประปา และป~ญหาการจราจรบริเวณตลาด 
 ขJอมูลที่ไดJจากการทำกลุ+มสนทนาพบว+าผูJนำชุมชนนำเสนอป~ญหาที่สำคัญ 6 ดJาน ไดJแก+ ป~ญหา
น้ำท+วม ป~ญหาถนนเปWนหลุมเปWนบ+อ ป~ญหาการจัดการตลาด  ดJานการจัดการคลอง และป~ญหาการจัดการขยะ 
 

5.4 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีตSอการให:บริการของเจ:าหน:าท่ี ณ สำนักงานเทศบาล 

  ในภาพรวมประชาชนที่มาใชJบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมใหJคะแนนความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ยกเวJนดJานสิ่งอำนวยความสะดวกอยู+ในระดับดีเท+านั้น เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจใน
รายละเอียดแต+ละดJานพบว+าประชาชนใหJคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากประมาณครึ่งหนึ่ง  ส+วนอีก
คร่ึงหน่ึงใหJคะแนนในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  เรื่องที่ประชาชนใหJคะแนนในระดับดีมาก ไดJแก+ เจJาหนJาที่ใหJบริการดJวยความสุภาพเปWนมิตร  
เจJาหนJาที่ดูแลเอาใจใส+ กระตือรือรJน เต็มใจใหJบริการ เจJาหนJาที่ตอบขJอซักถามเกี่ยวกับงานของตนเองไดJ  การ
ใหJบริการเปWนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม การใหJบริการเปWนไปตามลำดับก+อน – หลังอย+างยุติธรรม  ไดJรับ
การบริการท่ีถูกตJองตรงกับความตJองการ ไดJรับบริการท่ีครบถJวนตรงกับความตJองการ 
  ในขณะที่เรื่องที่ประชาชนใหJคะแนนในระดับดี ไดJแก+ เจJาหนJาที่ตอบขJอซักถามที่ไม+เกี่ยวกับงาน
ของตนไดJ  เรื่องระยะเวลาที่ใชJในการดำเนินการมีความเหมาะสม  แบบฟอรHมเขJาใจง+ายและสะดวกในการ
กรอกขJอมูล ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ ความพอเพียงของที่นั่งรอรับบริการ  ความพอเพียงและความ
สะอาดของสุขา  เคร่ืองมือและอุปกรณHในการใหJบริการมีความทันสมัย 
  หัวขJอที่ประชาชนใหJคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือการไดJรับบริการที่ถูกตJองครบถJวนตรงกับ
ความตJองการ ในขณะที่หัวขJอที่ไดJคะแนนความพึงพอใจนJอยที่สุดคือแบบฟอรHมเขJาใจง+ายและสะดวกในการ
กรอกขJอมูล 
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  อย+างไรก็ตามมีขJอมูลเพิ่มเติมจากทJายแบบสอบถามว+าควรเพิ่มที่จอดรถใหJมากกว+าที่เปWนอยู+ใน
ป~จจุบันเพราะหาท่ีจอดรถยาก 
  จากขJอมูลดังกล+าวสามารถสรุปไดJว+าเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหJบริการแก+ประชาชนที่มา
ติดต+อกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดJเปWนอย+างดี  อย+างไรก็ตามหากตJองการปรับปรุงแกJไขการ
ใหJบริการเพิ่มเติมก็อาจปรับปรุงในเรื่องของการแกJไขแบบฟอรHมต+าง ๆ ใหJเขJาใจง+ายขึ้น  แต+หากไม+สามารถ
แกJไขไดJเพราะเปWนแบบฟอรHมของราชการก็ควรมีการแสดงตัวอย+างแบบการกรอกแบบฟอรHมเพื่อใหJประชาชน
สามารถกรอกตามไดJง+าย 
 

5.5 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตSอการนำองคJกรของผู:บริหารเทศบาลนครนครปฐม 

    ในภาพรวมความพึงพอใจที่บุคลากรมีต+อผูJบริหารอยู+ในระดับดี โดยมีดJานการเปWนตัวอย+างที่ดี 
(Role Model)ของผูJบริหารในการดำเนินการเรื่องต+าง ๆ ไดJรับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด  อย+างไรก็ตาม
ดJานการสรJางบรรยากาศและการมีส+วนร+วมของผูJบริหารในกิจกรรมต+าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคHกรไดJรับ
คะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 
  เม่ือพิจารณาในดJานย+อย ๆ หัวขJอท่ีไดJคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดในแตSละข:อ มีดังน้ี 
  หัวขJอที่ 1 การกำหนดทิศทางองคHกร ขJอที่ไดJรับคะแนนสูงคือขJอ 1.2 การกำหนดทิศทางของ
องคHการใหJความสำคัญกับผูJรับบริการและผูJมีส+วนไดJส+วนเสียขององคHการ และ 1.4 การระบุผูJรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตามทิศทางขององคHการมีความชัดเจน 
  หัวขJอที่ 2 การสื่อสารและสรJางความเขJาใจทิศทางองคHกรใหJบุคลากรรับรูJ  ขJอที่ไดJรับคะแนน
สูงสุดคือขJอ 2.1 การช้ีแจงวิสัยทัศนH พันธกิจ และเปmาหมายขององคHการใหJบุคลากรไดJทราบอย+างชัดเจน 
  หัวขJอที่ 3 การสรJางบรรยากาศและการมีส+วนร+วมของผูJบริหารในกิจกรรมต+าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาองคHกร  ขJอที่ไดJรับคะแนนสูงสุดคือขJอ 3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหJแก+
บุคลากรฝÑายต+าง ๆ 
 หัวขJอที่ 4 การใหJความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคHกร  ขJอที่ไดJรับคะแนนสูงคือขJอ 4.3 การ
สื่อสาร เผยแพร+นโยบายการกำกับดูแลองคHการที่ดีภายในองคHการมีความทั่วถึง และขJอ 4.4 การบริหารงาน
โดยคำนึงถึงประโยชนHขององคHการ 
 หัวขJอที่ 5 การเปWนตัวอย+างที่ดีในการดำเนินงานต+าง ๆ ขJอที่ไดJรับคะแนนสูงคือขJอ 5.5 การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูJบริหาร 
  ในขณะท่ีหัวขJอท่ีไดJคะแนนความพึงพอใจน:อย มีดังน้ี 
  หัวขJอที่ 1 การกำหนดทิศทางองคHกร ขJอที่ไดJรับคะแนนนJอยคือขJอ 1.1 การกำหนดทิศทางการ
ทำงานขององคHการมีความชัดเจนและครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศนH ค+านิยม เปmาประสงคH และผลการดำเนินงานท่ี
คาดหวัง 
 หัวขJอที่ 2 การสื่อสารและสรJางความเขJาใจทิศทางองคHกรใหJบุคลากรรับรูJ   ขJอที่ไดJรับคะแนน
นJอยคือขJอ 2.2 การกระตุJนบุคลากรเพ่ือใหJเกิดความร+วมมือในการดำเนินการใหJบรรลุผลตามทิศทางท่ีกำหนด 
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 หัวขJอที่ 3 การสรJางบรรยากาศและการมีส+วนร+วมของผูJบริหารในกิจกรรมต+าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองคHกร ขJอที่ไดJคะแนนนJอยคือขJอ 3.2 การสรJางแรงจูงใจเพื่อใหJบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดJตาม
เปmาหมาย 
   หัวขJอที่ 4 การใหJความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคHกร  ขJอที่ไดJคะแนนนJอยคือขJอ 4.5 การ
เป�ดเผยและเป�ดโอกาสใหJบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานไดJ 
     หัวขJอที่ 5 การเปWนตัวอย+างที่ดีในการดำเนินงานต+าง ๆ ขJอที่ไดJคะแนนนJอยคือขJอ 5.2 การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบองคHการของผูJบริหาร และสอดคลJองกับค+านิยมและวัฒนธรรมองคHการ 
  ขJอมูลจากการสำรวจแสดงใหJเห็นว+าบุคลากรในองคHกรเห็นว+าผูJบริหารองคHกรเปWนผูJที่มีความมุ+งม่ัน
ในการทำงานเพื่อสรJางประโยชนHใหJกับองคHกรและผูJมีส+วนไดJเสีย  เปWนผูJที่เปWนตัวอย+างที่ดีใหJกับคนในองคHกร 
ปฏิบัติต+อคนในองคHกรอย+างเท+าเทียมโดยไม+เลือกปฏิบัติ  อย+างไรก็ตามมีขJอเสนอแนะต+อผูJบริหารองคHกรว+าควร
เพิ่มเติมความชัดเจนในเรื่องของการกำหนดเปmาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่เปWนรูปธรรมเพื่อใหJบุคลากร
สามรถปฏิบัติตามไดJง+าย รวมถึงผูJบริหารองคHกรควรเป�ดโอกาสใหJบุคลากรไดJมีส+วนร+วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบและการปฏิบัติงานในองคHกรเพื่อใหJการออกกฎระเบียบต+าง ๆ สอดคลJองกับ
วัฒนธรรมองคHกรที่เคยปฏิบัติมา  อย+างไรก็ตามหากผูJบริหารมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนแกJไขกฎระเบียบและ
วิธีปฏิบัติงานที่เคยทำกันมาจนเปWนวัฒนธรรมองคHกร  ผูJบริหารก็ควรจะตJองค+อย ๆ ทำการปรับเปลี่ยนและ
ส่ือสารใหJบุคลากรมีความรูJความเขJาใจถึงเหตุผลและขJอดีของการปรับเปล่ียนน้ัน 
 

5.6 ข:อสังเกตและข:อเสนอแนะจากคณะทำงาน 
 จากการลงเก็บขJอมูลและการไดJรับฟ~งขJอเสนอแนะต+าง ๆ จากผูJนำชุมชนและขJอมูลที่ไดJจากแบบ
สำรวจประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม  คณะผูJจัดทำรายงานนี้มีขJอสังเกตและขJอเสนอแนะต+อเทศบาล
นครนครปฐม ดังต+อไปน้ี 
 ข:อสังเกตท่ีมีตSอการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.ประชาชนส+วนหนึ่งไม+รู Jจักและค+อยรับรู JขJอมูลข+าวสารการดำเนินงานในดJานต+าง ๆ ของ
เทศบาล  โดยเฉพาะประชาชนที่ไม+ไดJเปWนคนดั้งเดิมในพื้นท่ีหรือเปWนคนดั้งเดิมในพื้นที่แต+ออกไปดำเนินชีวิตใน
ดJานการศึกษาหรือไปทำงานนอกพ้ืนท่ีเปWนเวลานาน 
 2.ประชาชนดั้งเดิมในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองมีความคาดหวังกับการดำเนินงานในดJานต+าง ๆ 
ของเทศบาลค+อนขJางมาก โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขJองกับชีวิตประจำวันของพวกเขา 
 3.ประชาชนยังไม+ค+อยมีความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับบทบาทหนJาที่และขอบเขตอำนาจของการ
บริหารงานส+วนทJองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายงานท่ีทับซJอนกับการบริหารงานส+วนกลางและส+วนภูมิภาค   
 ข:อเสนอแนะเพ่ือการนำไปดำเนินการของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.เทศบาลควรทำการประชาสัมพันธHการดำเนินงานต+าง ๆ ของเทศบาลใหJประชาชนไดJรับทราบ
อย+างสม่ำเสมอผ+านช+องทางที่หลากหลายเหมาะกับคนกลุ+มต+าง ๆ เช+น กลุ+มผู Jสูงอายุที ่อยู +บJานสามารถ
ประชาสัมพันธHผ+านผูJนำชุมชนและเสียงตามสาย  กลุ+มวัยรุ+นและวัยทำงานสามารถประชาสัมพันธHผ+านเว็ปไซตH
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ของเทศบาลและแผ+นพับประชาสัมพันธHที่แจกไปกับบิลค+าน้ำ เพื่อนำไปสู+การมีส+วนร+วมของประชาชนในลำดับ
ถัดไป 
 นอกจากการประชาสัมพันธHแลJวเทศบาลควรสรJางการมีส+วนร+วมใหJเกิดขึ้นอย+างกวJางขวาง  
อย+างไรก็ตามคณะทำงานตระหนักดีว+าการส+งเสริมใหJเกิดการมีส+วนร+วมของประชาชนในวงกวJางน้ันค+อนขJางจะ
ทำไดJยากลำบากเพราะโดยธรรมชาติของประชาชนที่เปWนคนชั้นกลางในเขตเมืองมักจะมีวิถีชีวิตที่ไม+ค+อยไดJ
สัมผัสใกลJชิดกับพื้นที่  จึงอาจส+งผลใหJประชาชนกลุ+มนี้มีการใหJความสนใจต+อโครงการต+าง ๆ ของเทศบาลใน
ระดับที่ไม+มากนักยกเวJนแต+ในกรณีที่ประชาชนประสบป~ญหาความเดือดรJอนหรือมีความไม+พอใจจากการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ประชาชนกลุ+มนี้ก็จะมีการแสดงออกถึงความไม+พอใจของตน  ดังนั้นเทศบาลอาจ
เริ่มตJนจากการสรJางการมีส+วนร+วมในระดับพื้นฐานเช+นการเป�ดโอกาสและสนับสนุนใหJประชาชนไดJแสดงความ
คิดเห็นต+อการปฏิบัติงานของเทศบาลอย+างสม่ำเสมอ 
 2.การทำงานของเทศบาลหลายกรณีตJองประสานและขอความร+วมมือกับหน+วยงานต+าง ๆ เช+น 
ตำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน ฯลฯ ทำใหJทำเทศบาลไม+สามารถควบคุมหรือสั่งการ
กิจกรรมเหล+านี้ไดJอย+างเบ็ดเสร็จ  จึงควรชี้แจงและแจJงสาเหตุดังกล+าวใหJประชาชนรับทราบเพื่อใหJประชาชน
รับรูJและเขJาใจถึงขJอจำกัดในการทำงานของเทศบาล 
 3. เทศบาลควรมีช+องทางในการรับฟ~งขJอเสนอแนะจากประชาชน  รวมถึงช+องทางการ
ประเมินผลการใหJบริการของเจJาหนJาท่ีฝÑายต+าง ๆ อย+างสม่ำเสมอเพ่ือนำไปปรับปรุงการใหJบริการ และเปWนการ
ทำใหJประชาชนเห็นว+าเทศบาลมีความเอาใจใส+ต+อขJอรJองเรียนของประชาชน 
 4. เทศบาลควรใหJความสำคัญเปWนพิเศษกับการปฏิบัติงานท่ีจะส+งผลกระทบต+อวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงและเปWนวงกวJาง ซึ่งเทศบาลนครนครปฐมก็ทำไดJดีในระดับหนึ่งแลJวไม+ว+าจะเปWนโครงการ
ส+งเสริมการออกกำลังกาย โครงการเกี่ยวกับการปmองกันและควบคุมโรค อย+างไรก็ตามงานของเทศบาลท่ี
ประชาชนในภาพรวมยังคิดว+าเทศบาลนครนครปฐมยังบกพร+องอยู+คือการจัดการดJานน้ำท+วมและน้ำประปา
รวมถึงการจัดการดJานขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปมักจะคาดหวังว+างานเหล+านี้เปWนงานพื้นฐานท่ี
เทศบาลจะตJองทำไดJเปWนอย+างดี  อย+างไรก็ตามในกรณีที่เทศบาลไม+สามารถแกJป~ญหาไดJเนื่องจากมีอุปสรรค
หรือตJองใชJเวลาในการแกJป~ญหา  เทศบาลก็ควรมีการประชาสัมพันธHใหJประชาชนรับทราบ 
 6. ตำแหน+งผูJนำชุมชนเปWนตำแหน+งที่ไม+มีค+าตอบแทนในการปฏิบัติงานทำใหJผูJนำชุมชนบางคนไม+
สามารถปฏิบัติงานไดJอย+างเต็มที่เนื่องจากไม+มีค+าใชJจ+ายสำหรับใชJในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงหากตำแหน+งผูJนำชุมชน
มีเงินค+าตอบแทนก็จะทำใหJผูJนำชุมชนสามารถทำงานไดJอย+างเต็มที่  และจะไม+สามารถอJางไดJว+าเปWนงาน
อาสาสมัครจะทำก็ไดJไม+ทำก็ไดJ  อย+างไรก็ตามหากมีป~ญหาในเรื่องการจัดหางบประมาณอย+างเปWนทางการ
เนื่องจากไม+มีระเบียบสำหรับการเบิกจ+าย  เทศบาลก็อาจใชJเงินนอกงบประมาณจากการระดมทุน  จากการ
บริจาค  หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 



ภาคผนวก 
รูปภาพการทาํกลุ่มสนทนา 

 
 

                
 
 
 

    
 
 
 
 



 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครปฐม 
ประจําป พ.ศ.2564

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 
และมหาวทยาลัยศิลปากร


