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 ดำเนินการโดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตRอการดำเนินการตามยุทธศาสตรMดังกลRาว 

รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินโครงการของเทศบาลนครนครปฐม เพ่ือจัดทำเป_นขQอเสนอตRอเทศบาล

นครนครปฐมในการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรMการพัฒนาทQองถ่ินของเทศบาลนครนครปฐม. รวมท้ังเพ่ือ

เป_นแนวทางในการวางแผนงบประมาณในปAงบประมาณถัดไป   

 ท้ังน้ีคณะผูQจัดทำหวังวRารายงานฉบับน้ีจะเป_นประโยชนMและเป_นเคร่ืองมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตรMการพัฒนาทQองถ่ินท่ีดีของเทศบาลนครนครปฐมตRอไปในอนาคต 
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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 

และท่ีแกEไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กำหนดใหEองคPกรปกครองส6วนทEองถ่ินจัดทำแผนพัฒนาทEองถ่ิน 

เพื่อเปZนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทEองถิ่น ซึ่งจำเปZนตEองกำหนดแนวทางการพัฒนาใหEแผนพัฒนา

ทEองถิ่นสามารถตอบสนองต6อปeญหาและความตEองการของประชาชน ภายใตEศักยภาพของทEองถิ่น รวมทั้งใหEมี

ความสอดคลEองกับแผนยุทธศาสตรPในระดับอำเภอและจังหวัด ตลอดท้ังสอดคลEองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห6งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน การนำแผนพัฒนาไปสู6การปฏิบัติจะประสบความสำเร็จตามแผน

ไดEนั้น นอกจากความสามารถของผูEบริหาร เจEาหนEาที่ และผูEมีส6วนเก่ียวขEองทุกฝjาย ซึ่งตEองนำเทคนิคและ

กระบวนการบริหารงาน อันประกอบดEวยการวางแผน การจัดองคPกร การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ 

การประสานงาน การรายงาน และการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศนPและกลยุทธPการบริหาร

จัดการใหม6 ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคPกร และขับเคลื่อนองคPกรใหEมีประสิทธิผลแลEว การติดตามและ

ประเมินผลแผน ก็ถือเปZนขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะถือเปZนเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความสำเร็จ

ของผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติว6าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคPหรือเปmาหมายที่กำหนดไวE

หรือไม6 และอยู6ในระดับใด 

เทศบาลนครนครปฐมจึงไดEจัดทรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม  

ประจำปn พ.ศ.2565 เพื่อใหEสอดคลEองกับภารกิจและอำนาจหนEาที่ตามที่กฎหมายกำหนดไวE อาศัยอำนาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าดEวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคPกรปกครองส6วนทEองถิ่น พ.ศ.2548 และ

ที่แกEไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขEอ 28กำหนดใหEผูEบริหารทEองถิ่นแต6งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทEองถิ่น เพื่อทำหนEาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทEองถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล6าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลดEวยตนเอง หรืออาจ

มอบหมายใหEหน6วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร6วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทEองถิ่น ภายใตEขEอกำหนดขอบข6ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ไดE และจะตEองดำเนินการใหE

แลEวเสร็จภายใน   เดือนธันวาคมของทุกปn ดังนั้น จึงกำหนดใหEสถาบันการศึกษาดำเนินการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และจัดทำรายงานนำเสนอความเห็นต6อคณะกรรมการ

ต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาเทศบาลนครนครปฐม  เพ ื ่อดำเน ินการเป Zนไปตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยว6าดEวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคPกรปกครองส6วนทEองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกEไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 และสามารถนำผลการติดตามและประเมินผลแผนไปปรับใชEในการพัฒนา

งานของเทศบาลนครนครปฐมใหEเกิดประโยชนPแก6ประชาชนต6อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค9 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ว6า

เปZนไปตามเปmาหมายที่วางไวEหรือไม6 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ ตามเปmาหมาย 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) เพื่อใหEทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม และ

นำขEอมูลที่ไดEจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ใชEเปZนแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และการบริหารงานอื่น ๆ ใหEมีความเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพต6อไป 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตดDานเน้ือหา 

 ประกอบดEวยเน้ือหา 3 ส6วน ดังน้ี 

 ส6วนท่ี 1nการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมปn 

พ.ศ. 2565 

 เปZนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรP อย6างนEอย 2 โครงการ 

ประกอบดEวยประเด็นสำคัญไดEแก6 การติดตามดEานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ความประหยัด

คุEมค6าดEานการเบิกจ6ายงบประมาณ ความสอดคลEองกับยุทธศาสตรPการพัฒนา โดยคัดเลือกโครงการตาม

เงื่อนไขดังนี้ (1) เปZนโครงการที่ดำเนินการต6อเนื่องไม6นEอยกว6า 2 ปn (2)  เปZนโครงการที่ใชEงบประมาณไม6นEอย

กว6า 100,000 บาท 

  ส6วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครนครปฐมปn พ.ศ. 2565 

 เปZนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมแบบราย

ยุทธศาสตรPและภาพรวมว6าการดำเนินงานเปZนไปตามแผนและเปmาหมายที่ไดEกำหนดไวEหรือไม6  พรEอมท้ัง

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต6อผลการดำเนินงานในแต6ละยุทธศาสตรP  รวมถึงความพอใจของ

ประชาชนท่ีมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาล 

 ส6วนท่ี 3 การประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต6อการบริหารงานของผูEบริหารเทศบาล 
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 1.3.2 ขอบเขตดDานประชากร 

 ประชากร ไดEแก6 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม ผูEนำชุมชน (ประธานชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน)  พนักงานเทศบาลฯ  

 

1.4 นิยามศัพท9 

 เทศบาล  ในการศึกษาน้ีหมายถึงเทศบาลนครนครปฐม 

 ประชาชน ในการศึกษาน้ีหมายถึงประชาชนท่ีอยู6อาศัยในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 ผูEนำชุมชน ในการศึกษาน้ีหมายถึงผูEท่ีไดEรับการมอบหมายใหEทำหนEาท่ีประธานหรือ 

   กรรมการชุมชนต6าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 ผูEบริหาร ในการศึกษาน้ีหมายถึงนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

   เลขานุการนายกเทศมนตรี แลท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

1.5 ประโยชน9ท่ีไดDรับ 

1) ไดEทราบความกEาวหนEาของผลการดำเนินงานในแต6ละยุทธศาสตรPของแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครปฐม ว6าเปZนไปตามเปmาหมายท่ีวางไวEหรือไม6  

2) ไดEทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต6อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม  

3) สามารถนำขEอมูลที ่ไดEจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมปn         

พ.ศ. 2565  ใชEเปZนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และการ

บริหารงานอ่ืน ๆ ใหEมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต6อไป 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข3อง 

 

2.1 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

ความสำคัญของการติดตาม  

การติดตามเปZนเครื่องมือที่จำเปZนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู6 หากไม6มี

ระบบติดตามของโครงการแลEวย6อมส6งผลใหEเกิดความล6าชEาในการดำเนินงานใหEลุล6วง ค6าใชEจ6าย โครงการสูง

เกินกว6าที่กำหนดไวE กลุ6มเปmาหมายหลักของโครงการไม6ไดEรับประโยชนPหรือไดEรับนEอยกว6าที่ควรจะเปZน 

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 ว6ามีความสอดคลEองกับการใชE

ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ ่งผลที ่ไดEจากการติดตามและประเมินผล ถือเปZนขEอมูลยEอนกลับ 

(Feedback) ที่สามารถนำไปใชEในการปรับปรุงและการตัดสินใจต6อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเปZน

กระบวนการตัดสินคุณค6า และการตัดสินใจอย6างมีหลักเกณฑPโดยใชEขEอมูลที่เก็บรวบรวมอย6างเปZนระบบ  

มีความเท่ียงตรง เช่ือถือไดE  

วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) เปZนการติดตามเพื่อใหEทราบความกEาวหนEาในการดำเนินงานตามโครงการ

ต6าง ๆ ที่ไดEรับงบประมาณและไดEบรรจุไวEในแผนการดำเนินงานประจำปn และในกรณีที่พบปeญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงาน จะไดEพิจารณาแนวทางในการแกEไขปรับปรุงใหEโครงการต6าง ๆ ใหEสำเร็จลุล6วงไปไดEอย6าง 

มีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล (Evaluation) เปZนการรวบรวมผลการติดตามความกEาวหนEาของโครงการและ 

การประเมินผลโครงการของทุกส6วนราชการ เพื่อวิเคราะหPและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใชEเปZนขEอมูล

ประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั ้น ๆ และเปZนขEอมูลประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาและต้ังงบประมาณในปnต6อไป โดยมีการประเมินผลเปZน 2 ประเภท ไดEแก6  
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 1) การประเมินผลเชิงปริมาณ เปZนการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใชE

งบประมาณในแต6ละโครงการ โดยพิจารณาจากเปmาหมาย ของโครงการที่ไดEกำหนดไวEในแผนดำเนินงานและ

จำนวนงบประมาณท่ีไดEใชEจ6ายจริง  

 2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปZนการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปZนการ

ประเมินผลความสำเร็จของเปmาหมาย เชิงคุณภาพท่ีไดEกำหนดไวEในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 

 

2.2 ขDอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครปฐม 

        ประวัติความเปVนมาและท่ีต้ัง  

เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเปZนสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตาม 

หัวเมือง รัตนโกสินทรPศก 12 เมื ่อปn 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 เปZนปnท่ี 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 71 ชุมชน  โดยแบ6งตามเขตการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาล  4  เขต  ประกอบดEวย 

 

ตารางท่ี 2-1 แสดงรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี  2 

1. ชุมชนพระงาม  2 1. ชุมชนศาลเจEามEาดำ 

2. ชุมชนพระงาม  3 2. ชุมชนทางหลวง 

3. ชุมชนหลังวัดใหญ6 3. ชุมชนรางน้ำเค็ม 

4. ชุมชนบ6อแตง 4. ชุมชนหมู6 8 ต.นครปฐม 

5. ชุมชนตลาดโอเดียน 5. ชุมชนซอย 7 

6. ชุมชนราชวิถี 6. ชุมชนจตุรัสพัฒนา 

7. ชุมชนตลาดล6าง 7. ชุมชนวัดกลาง 

8. ชุมชนตลาดบน 8. ชุมชนบEานในค6าย 

9. ชุมชนหลังศูนยPพัฒนาเด็ก 9. ชุมชนทหารบก 

10. ชุมชนขEางสมาคมแซ6ล้ิม 10. ชุมชนสวนลำไย 

11. ชุมชนเสนหา 11. ชุมชนบEานนาขุม 

12. ชุมชนหนEาสถานีรถไฟ 12. ชุมชนหมู6บEานประปานคร 

13. ชุมชนตรอกโรงธูป 13. ชุมชน 80 หEอง 
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ตารางท่ี 2-1  แสดงรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ต6อ) 
 

เขตเลือกต้ังท่ี  1 เขตเลือกต้ังท่ี  2 

14. ชุมชนสระบัว 14. ชุมชนเทศา – ทิพากร 

15. ชุมชนก๋ังบ�วย 15. ชุมชนศาลเจEาแม6ตEนแจง ซอย 6 

16. ชุมชน 25 มกรา  

17. ชุมชนหลังโรงรับจำนำ 1  

18. ชุมชนพญาพาน  

19. ชุมชนริมคลองวัดพระงาม  

  

  

  

  
 
 

เขตเลือกต้ังท่ี  3 เขตเลือกต้ังท่ี  4 

1. ชุมชนสนามจันทรP 1. ชุมชนบEานมอญ 

2. ชุมชนสามตำบล 2. ชุมชนคตกฤช 

3. ชุมชนสวนตะไครE 3. ชุมชนบEานไผ6เตย 

4. ชุมชนบEานลำพยา 4. ชุมชนบEานมะขามแถว 

5. ชุมชนสุขสวัสด์ิ 5. ชุมชนซอยโรงคราม 

6. ชุมชนหมู6บEานโชติระวี 6. ชุมชนสวนอนันตP 

7. ชุมชนจันทรคามพิทักษP 7. ชุมชนบEานสวนหมาก 

8. ชุมชนลาดปลาเคEา 8. ชุมชนตรอกมะตูม 

9. ชุมชนราชมรรคานอก 9. ชุมชนวัดไร6เกาะตEนสำโรง 

10. ชุมชนร6มโพธ์ิทอง 10. ชุมชนพระประโทน 

11. ชุมชนภุชงคPวิลลา 11. ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา 

12. ชุมชนหมู6บEานชุมชนนครปฐม 12. ชุมชนหมู6 2 พระประโทน 

13. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 3 13. ชุมชนท6าทราย 

14. ชุมชนมาลัยแมน 14. ชุมชนหEวยจรเขE – ถมทอง 

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

เขตเลือกต้ังท่ี  3 เขตเลือกต้ังท่ี  4 

16. ชุมชนขEางชุมสายโทรศัพทP 16. ชุมชนซอยอยู6คง 

 17. ชุมชนปฐมธานี 

 18. ชุมชนพุทธรักษา 

 19. ชุมชนตลาดปฐมมงคล 
 20. ชุมชนต้ังศรี 

 21. ชุมชนสระแกEววิว – แกรนดPวิลเลจ 

  

  

  

 

 ประชากร  

 จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎรP) 70,694 คน (ชาย 33,646 คน หญิง 37,048 คน)  

 (ขEอมูล : สำนักทะเบียนทEองถ่ินเทศบาลนครนครปฐม กันยายน 2565)  

 

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 

 2.3.2 ยุทธศาสตร9การพัฒนา 

  (1) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 

  (2) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานการศึกษา  การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ

การท6องเท่ียว 

 (3) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ 

 (4) ยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 
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 (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 

ตารางท่ี 2-2 ยุทธศาสตรPและค6าเปmาหมาย 
 

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. การพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกร 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

พิบัติกลุ6มผูEดEอยโอกาส  ผูEพิการ  และผูEสูงอายุ  ไดEอย6างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

  กลยุทธPที่ 4 ส6งเสริม  สนับสนุน  การปmองกันและแกEไขปeญหายาเสพติดอย6างจริงจังและ

ต6อเน่ือง 

   กลยุทธPที่ 5 ส6งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำขEอมูลพื้นฐานและแผนแม6บทพึ่งตนเองของ

ชุมชน 
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   กลยุทธPท่ี 6 รักษาความสงบเรียบรEอยและสรEางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยPสิน 

  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 พัฒนาระบบประปาใหEมีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอสามารถ

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 
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  ยุทธศาสตร9ท่ี 6 การพัฒนาดDานการบริหารและพัฒนาองค9กร 

  กลยุทธPท่ี 1 ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของประชาชนในการบริหารจัดการทEองถ่ิน 

  กลยุทธPที่ 2 พัฒนาการบริหารงานใหEเกิดประสิทธิภาพ  โปร6งใส เปZนธรรม ประหยัดและ 

เกิดความคุEมค6า 

  กลยุทธPท่ี 3 พัฒนาบุคลากร โดยใหEมีการอบรมอย6างต6อเน่ือง 

  กลยุทธPที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใชE อาคาร สถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีจำเปZนสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

  กลยุทธPท่ี 5 ปรับปรุงและพัฒนารายไดEอย6างท่ัวถึงถูกตEองและเปZนธรรม 

 

2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชDในการศึกษา  

 
ภาพท่ี 2-3 กรอบแนวคิดท่ีใชEในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
PU

T 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
O

LS
 

1. เครื่องมือที่ใช'ในการติดตาม
และประเมินผล 

- แบบติดตามและประเมินผล
โครงการ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสนทนากลุRม (Focus Group)   

2.เครื่องมือที่ใช'ในการวิเคราะหH
ข'อมูล  

O
U

TP
U

T รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครปฐม 
ประจำปn พ.ศ.2564  
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บทที่ 3  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

3.1 ผูDใหDขDอมูล 

1) การสำรวจความคิดเห็นดEวยแบบสอบถามจะแบ6งกลุ6มตัวอย6างออกเปZน 3 กลุ6ม ดังน้ี 

  - สุ6มตัวอย6างจากประชาชนที่อาศัยอยู6ในเขตเทศบาลนครนครปฐม (จำนวน 70,694 คน ขEอมูล ณ 

เดือนสิงหาคม ปn พ.ศ.2565) 

  - สุ6มตัวอย6างจากประชาชนท่ีมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

  - สุ6มตัวอย6างจากเจEาหนEาท่ีเทศบาลนครนครปฐม 

2) การทำกลุ6มสนทนา      

   การทำกลุ6มสนทนาจะทำกับผูEแทนคณะกรรมการชุมชนต6าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ทั้ง 4 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 โดยจะเก็บแบบสอบถามไม6นEอย

กว6า 100 ชุด ซึ่งเปZนจำนวนขั้นต่ำจากการคำนวณโดยใชEสูตรของทาโรยามาเน6ที่ระดับความคลาดเคลื่อนบวก

ลบ 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 ประจำปn พ.ศ.2565 ซ่ึงเปZนแบบประเมินตนเอง 

เพื ่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทEองถิ ่น พ.ศ.2565 ซึ ่งแบบประเมินผลโครงการเปZนแบบ
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ประเมินผลโครงการที่หน6วยงานเจEาของโครงการทำการสรุปผลโครงการหลังจากดำเนินงานตามโครงการเสร็จ  

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 2 ลักษณะ   

  3.3.1 การเก็บขEอมูลดEวยแบบสอบถามจะใชEแบบสอบถามที่เปZนแบบใหEเลือกตอบเปZน 5 ระดับ (Likert 

scale) โดยมีเนื้อหาที่จะสอบถามคือความรับรูEและความพึงพอใจที่มีต6อการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม   

 3.3.2 การเก็บขEอมูลดEวยการสนทนากลุ6ม จะใชEแนวคำถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม เพื่อใหEผูEเขEาร6วมกลุ6มสนทนาไดEแสดงความคิดเห็นและขEอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล6าว  

ซ่ึงในระหว6างการสนทนากลุ6มจะมีการจดบันทึกบทสนทนา  

 

3.4 การวิเคราะห9ขDอมูล 

  เมื่อเก็บรวบรวมขEอมูลแลEวจะทำการวิเคราะหP สังเคราะหP และสรุปขEอมูล ทั้งขEอมูลเชิงปริมาณ และขEอมูล

เชิงคุณภาพในรูปแบบตาราง โดยอาจมีแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ  ตามความเหมาะสมของขEอมูล 

พรEอมจัดทำขEอเสนอแนะแนวทางการแกEไขปeญหาอุปสรรค 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปn พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงคPเพ่ือ  

 1. ใหEการดำเนินการตามแผนพัฒนา ฯ เปZนไปอย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองความตEองการและปeญหาของประชาชนไดE 

 2. ใหEการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคPและเปmาหมายท่ีวางไวE  

 3. นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาใหEมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน 

 4. ใชEเปZนขEอมูลสำหรับหน6วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผูEบริหารในการวางแผนพัฒนาปnต6อไป  

 

  โดยผลการศึกษาจะแบ6งออกเปZน 5 ประเด็น ดังน้ี  

 1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปn พ.ศ.2565  

 2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปn พ.ศ.2565   

 3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทEองถ่ิน ประจำปn พ.ศ.2565   

       1) การประเมินประสิทธิผลโครงการ  

       2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการทำงานในยุทธศาสตรPดEานต6าง ๆ ของเทศบาลนคร

นครปฐมประจำปnงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลการศึกษาในส6วนที่หนึ่งนี้จะใชEขEอมูลทั้งจากขEอมูลที่เก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามที่สอบถามจากประชาชนทั่วไป และขEอมูลที่เก็บรวบรวมจากการทำกลุ6มสนทนากับ

ผูEนำหรือตัวแทนชุมชน 

  4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

นครปฐมที่ไปใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมที่มีต6อการปฏิบัติงานของเจEาหนEาที่ในการใหEบริการ

ในช6วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใชEขEอมูลจากแบบสอบถาม 

 5. ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองที่เจEาหนEาที่ของเทศบาลนครนครปฐมที่มีต6อผูEบริหาร

องคPกร โดยใชEขEอมูลจากแบบสอบถาม  

        

 



 

 

17 

 

4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท3องถิ่น ประจำปO พ.ศ.2565 

 ในรอบป'งบประมาณที่ผ1านมา เทศบาลนครนครปฐมมีการดำเนินโครงการต1าง ๆ ตามแผนพัฒนาทCองถิ่นประจำป' พ.ศ. 2565 โดยสามารถ

สรุปผลการดำเนินงานไดCดังตาราง ที่ 4-1  

 

 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน ค6าใชEจ6ายในการจัดการจราจร 1,000,000.00 997,000.00 3,000.00 

2. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 
ค6าใชEจ6ายในการเสริมสรEางศักยภาพชุมชน

ดEานการปmองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
100,000.00 55,790.00 44,210.00 

3. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน เบ้ียยังชีพผูEสูงอายุ 90,126,800.00 87,873,700.00 2,253,100.00 

4. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน เบ้ียยังชีพความพิการ 12,910,000.00 12,896,800.00 13,200.00 

5. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน เบ้ียยังชีพผูEปjวยเอดสP 414,000.00 402,500.00 11,500.00 

6. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 
ค6าใชEจ6ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนย6อยและผูEท่ีเก่ียวขEอง 
100,000.00 9,433.00 90,567.00 

7. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 
ค6าใชEจ6ายในการพัฒนาศักยภาพการมีส6วน

ร6วมของผูEนำชุมชน 
2,315,000.00 512,920.00 1,802,080.00 

8. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 
ค6าใชEจ6ายโครงการ Young Happy “ยังแฮปปn�” 

สูงวัยมีสุข 
50,000.00 28,651.00 21,349.00 

9. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน ค6าใชEจ6ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูEสูงอายุ 1,000,000.00 38,885.00 961,115.00 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

10. การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน รายจ6ายเพ่ือใหEไดEมาซ่ึงบริการ 9,970,000.00 12,310.00 6,690.00 

11. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีวันเฉลิม

พระชนมพรรษา และงานพิธีต6าง ๆ 
1,000,000.00 289,975.00 710,025.00 

12. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

13. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

14. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

  

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

15. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

16. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

17. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

18. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

 

  

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

19. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

วัสดุงานบEานงานครัว 22,027,200.00 10,564,041.66 1,196,246.08 

20. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

21. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการแข6งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

ระดับเทศบาลนครนครปฐม 
70,000.00 67,200.00 2,800.00 

22. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

 

  

ค6าใชEจ6ายในการเขEาร6วมการแข6งขันและจัด

นิทรรศการทางวิชาการสังกัดองคPกรปกครอง

ส6วนทEองถ่ินกลุ6มการศึกษาทEองถ่ินท่ี 1 2 4 

และ 5 ระดับภาคกลาง 

408,000.00 347,680.00 60,320.00 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

23. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการเขEาร6วมการแข6งขันกิจกรรม

ทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานมหกรรม

การจัดการศึกษาขององคPกรปกครองส6วน

ทEองถ่ิน ระดับประเทศ 

550,000.00 477,700.00 0.00 

24. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเทศบาลนคร

นครปฐม 

300,000.00 246,988.20 53,011.80 

25. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา 20,000.00 5,179.50 14,820.50 

26. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

 

  

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

27. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการส6งเสริมการต6อตEานการ

ทุจริตคอรัปช่ัน 
20,000.00 19,998.00 2.00 

28. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายการพัฒนาภูมิทัศนPรักษPส่ิงแวดลEอม 

(The best environment) 
25,000.00 19,400.00 5,600.00 

29. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการฝ�กและส6งเสริมอาชีพระยะ

ส้ัน ช6างตัดเย็บเส้ือผEา 
95,000.00 62,360.00 32,640.00 

30. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

 

  

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

31. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

32. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

ค6าใชEจ6ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา/ศูนยP

พัฒนาเด็กขององคPกรปกครองส6วนทEองถ่ิน 

100,000.00 85,885.00 14,115.00 

33. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 

34. 

การพัฒนาดEานการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 

 

 

  

โครงการสนับสนุนค6าใชEจ6ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
55,355,100.00 49,033,626.90 6,321,473.10 



 

 

24 

 

 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

35. 
การพัฒนาดEานการบริการ

สาธารณะ 

ค6าใชEจ6ายในการดำเนินการส6งเสริมการมีส6วน

ร6วม ของประชาชนในการพัฒนาระบบ

ปmองกันน้ำท6วมและระบบรวบรวมและบำบัด

น้ำเสีย 

50,000.00 4,860.00 45,140.00 

36. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

ค6าใชEจ6ายในการปmองกันและควบคุม

โรคติดต6อและ โรคไม6ติดต6อในเขตเทศบาล

นครนครปฐม 

120,000.00 55,320.00 64,680.00 

37. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 
ค6าใชEจ6ายในการพัฒนาตลาดเทศบาล 50,000.00 44,961.76 5,038.24 

38. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

ค6าใชEจ6ายในการดำเนินโครงการสัตวPปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบEา ฯ 
174,600.00 80,350.00 94,250.00 

39. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

ค6าใชEจ6ายในการอบรมตามโครงการส6งเสริม

สุขภาพดีชีวีมีสุข 
40,000.00 24,620.00 15,380.00 

40. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

ค6าใชEจ6ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม 
370,000.00 321,085.00 48,915.00 

41. 

การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

  

ค6าใชEจ6ายในการดำเนินการรณรงคPทำความ

สะอาดพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม 
50,000.00 18,755.00 31,245.00 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

42. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

ค6าใชEจ6ายในการรณรงคPอนุรักษPคลองและลำ

รางสาธารณะ 
50,000.00 9,720.00 40,280.00 

43. 
การพัฒนาดEานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลEอม 

โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขต

เทศบาลนครนครปฐม 
200,000.00 144,450.00 55,550.00 

44. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 

ค6าใชEจ6ายในการฝ�กอบรมและส6งเสริมอาชีพ

ระยะส้ัน การอบรมเชิงปฏิบัติการช6างตัดผม

ชาย 

138,000.00 75,288.00 62,712.00 

45. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 

ค6าใชEจ6ายในการฝ�กอบรมและส6งเสริมอาชีพ

ระยะส้ัน การทำอาหาร ขนม และการถนอม

อาหาร 

27,000.00 26,840.00 160.00 

46. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 
ค6าใชEจ6ายในการฝ�กอบรมและส6งเสริมอาชีพ

ระยะส้ันประดิษฐPและจัดดอกไมE 
16,000.00 12,480.00 3,520.00 

47. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 
ค6าใชEจ6ายในการฝ�กอบรมและส6งเสริมอาชีพ

ระยะส้ันช6างเสริมสวยสตรี 
90,000.00 44,000.00 46,000.00 

48. การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 
ค6าใชEจ6ายในการเปล่ียนร6างสรEางสรรคPวัสดุ

เหลือใชE 
100,000.00 7,290.00 92,710.00 

49. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

ค6าใชEจ6ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ

เทศบาลเพ่ือเสริมสรEางประสิทธิภาพ 
2,600,000.00 2,049,505.45 550,494.55 
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 ยุทธศาสตร9 ช่ือโครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ\าย คงเหลือ 

50. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

ค6าใชEจ6ายในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล 
120,000.00 103,046.00 16,954.00 

51. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 
ค6าใชEจ6ายในการจัดทำแผนพัฒนาทEองถ่ิน 50,000.00 44,410.50 5,589.50 

52. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

ค6าใชEจ6ายในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เทศบาล 
30,000.00 13,157.00 16,843.00 

53. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

ปรับปรุงหEองควบคุมระบบกลEองโทรทัศนP

วงจรป�ด CCTV เทศบาลนครนครปฐม 
1,128,000.00 0.00 178,405.00 

54. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรP สำหรับการ

จัดเก็บรายไดE และบริหารจัดการทรัพยPสิน

เทศบาลนครนครปฐม 

6,000,000.00 0.00 200,000.00 

55. 
การพัฒนาดEานการบริหารและ

พัฒนาองคPกร 

ปรับปรุงซ6อมแซมหลังคา ฝmาเพดานอาคาร 5 

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
490,000.00 0.00 4,155.00 

  รวมท้ังหมด 1,389,658,630.00 755,531,684.77 634,126,945.23 

ตารางท่ี 4-1  ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปn พ.ศ.2565 

 จากตารางที่ 4-1 พบว6า  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทEองถิ่นประจำปn พ.ศ. 2565 มีโครงการท่ีดำเนินการแลEว จำนวน 55 โครงการ เบิกจ6าย

งบประมาณไปแลEวท้ังส้ิน 755,531,684.77 บาท จากงบประมาณท้ังหมดท่ีต้ังไวEท้ังหมด 1,389,658,630.00 บาท คิดเปZนรEอยละ 54.37 ของงบประมาณท่ีต้ังเอาไวE 
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4.2 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทDองถ่ิน ประจำปg พ.ศ.2565 

 

ยุทธศาสตร9 

แผนการดำเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ เบิกจ\าย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 34 133,023,600.00 19 118,555,800.00 10 102,827,989.00 

2.การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ

การท6องเท่ียว 
139 240,801,130.00 45 79,970,300.00 24 61,220,034.26 

3.การพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ 66 825,181,900.00 21 38,656,100.00 1 4,860.00 

4.การพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 23 38,090,600.00 15 6,114,600.00 8 699,261.76 

5.การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 9 774,000.00 7 531,000.00 5 165,898.00 

6.การพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกร 75 151,787,400.00 19 19,833,700.00 4 2,210,118.95 

รวม 346 1,389,658,630.00 126 263,611,500.00 52 167,128,161.97 

 

ตารางท่ี 4-2 การอนุมัติโครงการและการเบิกจ6ายงบประมาณของเทศบาลนครนครปฐม  ประจำปn พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร9 

แผนการดำเนินการ 

ท้ังหมด 
ท่ีมีการอนุมัติ(รDอยละ) ท่ีมีการเบิกจ\าย(รDอยละ) 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 34 133,023,600.00 55.88 89.12 29.41 77.30 

2.การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการ

ท6องเท่ียว 
139 240,801,130.00 32.37 33.21 17.27 25.42 

3.การพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ 66 825,181,900.00 31.82 4.68 1.52 0.0006 

4.การพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 23 38,090,600.00 65.22 16.05 34.78 1.84 

5.การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 9 774,000.00 77.78 68.60 55.56 21.43 

6.การพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกร 75 151,787,400.00 25.33 13.07 5.33 1.46 

รวม 346 1,389,658,630.00 36.42 18.97 15.03 12.03 

 

ตารางท่ี 4-3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรPดEานต6าง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐม 
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 จากตารางที่ 4-2 และตารางที่ 4-3 พบว6าในปn พ.ศ. 2565 เทศบาลนครนครปฐมมีการกำหนดว6าจะทำโครงการจำนวนมากถึง 346 โครงการ  แต6มีโครงการท่ี

ขออนุมัติงบประมาณเพียงแค6   126 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 36.42  ของโครงการที่ตั้งไวEในแผนฯ  และมีโครงการที่ปฏิบัติไดEเสร็จสิ้นภายในปnงบประมาณเพียงแค6 52 

โครงการ คิดเปZนรEอยละ 15.03 

 ในขณะที่มีการตั้งวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนฯไวEที่ 1,389,658,630 บาท  แต6มีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อทำโครงการต6าง ๆ ทั้งส้ิน

จำนวน  263,611,500.00บาท  คิดเปZนรEอยละ 18.97 ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวEในแผนฯ  และมีการเบิกจ6ายไปใชEในโครงการที่แลEวเสร็จที่ 167,128,161.97 บาท คิด

เปZนรEอยละ 12.03 

 ขEอมูลดังกล6าวแสดงใหEเห็นว6าโครงการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย6างย่ิงโครงการท่ีเปZนโครงการก6อสรEางน้ันตEองใชEระยะเวลาดำเนินการยาวนานจึงไม6สามารถป�ด

โครงการไดEในปnงบประมาณนั้น ๆ ทำใหEยอดเบิกจ6ายที่ปรากฏค6อนขEางนEอย  เนื่องจากอยู6ในช6วงสถานการณPการแพร6ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

และงดกิจกรรมตามประกาศจังหวัดนครปฐม 



 

 

30 

 

4.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทDองถ่ิน ประจำปg พ.ศ.2565   

 4.3.1 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

   เนื้อหาในส6วนนี้จะกล6าวถึงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรP 

ประกอบดEวยประเด็นสำคัญ ไดEแก6 การติดตามดEานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ความ

ประหยัดคุEมค6าดEานการเบิกจ6ายงบประมาณ ความสอดคลEองกับยุทธศาสตรPการพัฒนา โดยคัดเลือกโครงการ

จากเงื่อนไข ดังนี้ (1) เปZนโครงการที่ดำเนินการต6อเนื่องไม6นEอยกว6า 2 ปn (2) เปZนโครงการที่ใชEงบประมาณ ไม6นEอย

กว6า 100,000 บาท  

 จากผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาทEองถิ่น ประจำปn พ.ศ.2565 เทศบาลนครนครปฐม 

ดำเนินการแลEวเสร็จ จำนวน 55 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 346 โครงการ และเมื่อพิจารณาคัดเลือก

โครงการเพื ่อนำมาประเมินประสิทธิผลโครงการ มีโครงการท่ีตรงตามเงื ่อนไข จำนวน 3 โครงการ  

ผลการประเมินมีดังน้ี  

1.ยุทธศาสตร9การพัฒนา  ดEานที่ 2  การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  

                ศิลปวัฒนธรรม และการท6องเท่ียว 

2.ผูDรับผิดชอบโครงการ          จำนวน 2 คน 

3.งบประมาณท่ีไดDรับจัดสรร  จำนวน 300,000 บาท   

                          เบิกจ6าย  จำนวน 234,688 บาท คิดเปZนรEอยละ 78.23 

                          คงเหลือ  จำนวน   65,312  บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   ดำเนินการต้ังแต6เดือนตุลาคม2564 ถึงกันยายน2565 รวมระยะเวลา 

  12 เดือน 

5.ความต\อเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต6อเนื่องทุกปn โดยบรรจุอยู6ในแผนพัฒนาทEองถิ่น (พ.ศ.2561-

   2565)  

6.เป[าหมายของกิจกรรม/โครงการ  เด็กและเยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมและพ้ืนท่ี

   ใกลEเคียงท่ีพลาดโอกาสและพEนเกณฑPการศึกษาภาคบังคับในระบบ

   ไดEรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

     1) เชิงปริมาณ    นักศึกษาซ่ึงเขEาเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับช้ันสำเร็จการศึกษา

ครบตามหลักสูตร   

 2) เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชน/ประชาชนที่พลาดโอกาสหรือพEนเกณฑPการศึกษาในระบบ 

มีโอกาสไดEรับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โครงการท่ี 1 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของเทศบาลนครนครปฐม   
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8.ผลการดำเนินงาน  

                    เด็กและเยาวชน/ประชาชนที่พลาดโอกาสหรือพEนเกณฑPการศึกษาในระบบ มีโอกาสไดEรับ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9. ภาพการดำเนินโครงการ  
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33 

 

     

 
 

10.ปmญหา/อุปสรรค  

 เนื ่องจากภาคเรียนท่ี2/2564 ยังอยู 6ในช6วงสถานการณPการแพร6ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส       

โคโรนา 2019 (Covid-19) และงดกิจกรรมตามประกาศจังหวัดนครปฐม  จึงส6งผลใหEไม6สามารถจัดกิจกรรม

ย6อยไดEตามแผนการดำเนินงานในปฏิทินประจำปnไดE 
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1.ยุทธศาสตร9การพัฒนา  ดEานท่ี 4 การพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 

2.ผูDรับผิดชอบโครงการ          จำนวน 3 คน 

3.งบประมาณท่ีไดDรับจัดสรร  จำนวน 370,000 บาท   

                          เบิกจ6าย  จำนวน 334,935 บาท คิดเปZนรEอยละ 90.52 

                          คงเหลือ  จำนวน 35,065 บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   ดำเนินการต้ังแต6ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

  รวมระยะเวลา 12 เดือน 

5.ความต\อเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต6อเน่ืองทุกปn โดยบรรจุอยู6ในแผนพัฒนาทEองถ่ิน (พ.ศ.2561-

  2565)  

6.เป[าหมายของกิจกรรม/โครงการ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู6บEาน(อสม.)เทศบาลนครนครปฐม  

7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

     1) เชิงปริมาณ อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน 307 คน     

 2) เชิงคุณภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูEและประสบการณP มีศักยภาพ ใชEเทคโนโลยี

และทรัพยากรในทEองถ่ินมาประยุกตPการดำเนินงานดEานสาธารณสุขไดE 

8.ผลการดำเนินงาน  

  1)จัดอบรมใหEความรูEแก6อสม.เทศบาลนครนครปฐม 3 วัน คือวันที่ 21 ธันวาคม 2564 หัวขEอ

เรื่องแนวทางการพัฒนาและจัดการองคPกรอสม.สู6ความเขEมแข็ง และวันที่ 17 สิงหาคม 65 หัวขEอเรื่องสมุนไพร

ไทยห6างไกลโรค การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการดำเนินงานของชมรมอสม.เทศบาลนคร

นครปฐม สุดทEายคือวันท่ี 23 กันยายน 65  หัวขEอเร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานผ6านสมารPทโฟนอสม. 

 2)ศึกษาดูงานดEานการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑPสมุนไพร การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนและการจัดการสาธารณสุขสิ่งแวดลEอม ณ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ระหว6างวันที่ 18-

19 สิงหาคม 65 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 2  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครปฐม 
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9. ภาพการดำเนินโครงการ  

 

 
 

๑๐.ปmญหา/อุปสรรค  ในการศึกษาดูงานมีอสม.เขEาร6วมโครงการนEอยเน่ืองจากอสม.และครอบครัวมีความ

กังวลในเร่ืองการแพร6ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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1.ยุทธศาสตร9การพัฒนา  ดEานท่ี 1 การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 

2.ผูDรับผิดชอบโครงการ          จำนวน 3 คน 

3.งบประมาณท่ีไดDรับจัดสรร  จำนวน 2,315,000 บาท   

                          เบิกจ6าย  จำนวน 512,920 บาท คิดเปZนรEอยละ 22.16 

                          คงเหลือ  จำนวน 1,802,080 บาท    

4.ระยะเวลาดำเนินการ   ดำเนินการเดือนกรกฎาคม2565 รวมระยะเวลา 1 เดือน  

5.ความต\อเน่ืองของโครงการ ดำเนินการต6อเน่ืองทุกปn โดยบรรจุอยู6ในแผนพัฒนาทEองถ่ิน (พ.ศ.2561-

  2565)  

6.เป[าหมายของกิจกรรม/โครงการ  กรรมการชุมชนท้ังหมด 71 ชุมชน  

7.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

     1) เชิงปริมาณ กรรมการชุมชนเขEาร6วมโครงการ 217 คนจากท้ังหมด 500 คน  

 2) เชิงคุณภาพ  ค6าเฉล่ียความพึงพอใจของผูEเขEาร6วมโครงการระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8.ผลการดำเนินงาน  

 กรรมการชุมชนเข*าร+วมอบรมตามโครงการโดยแบ+งเป7น 2 รุ+น ดังน้ี 

 รุ+นท่ี 1 ในวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2565 

 รุ+นท่ี 2 ในวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 3   พัฒนาศักยภาพการมสี\วนร\วมของผูDนำชุมชน   
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9. ภาพการดำเนินโครงการ  

 

 

 



 

 

38 

 

 
 

10.ปmญหา/อุปสรรค  ไม6มี 
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 ขDอสังเกตและขDอเสนอแนะของคณะทำงานต\อการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

 จากการรายงานผลการดำเนินการโครงการทั้ง 3 โครงการ พบว6าการกำหนดค6าเปmาหมายของ

โครงการยังมีความไม6ชัดเจนและไม6ไดEคำนึงถึงความคุEมค6าในการจัดทำโครงการมากเท6าที่ควร กล6าวคือผูEทำ

โครงการมิไดEกำหนดรายละเอียดของผลลัพธPที่เปZนเปmาหมายในการดำเนินโครงการทั้งในลักษณะที่เปZนตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ที่จะสะทEอนใหEเห็นถึงผลลัพธPที่จะเปZนประโยชนPต6อผูEรับบริการอย6าง

ชัดเจน 

 ในกรณีของโครงการจัดการศึกษานอกระบบฯ พบว6าในเชิงปริมาณผูEทำโครงการมิไดEกำหนด

เปmาหมายว6าตEองการที่จะใหEมีเด็กที่พลาดโอกาสเรียนตามระบบมาเขEาร6วมโครงการจำนวนเท6าใดหรือเปZน

สัดส6วนเท6าใดของเด็กที่พลาดโอกาสทั้งหมด  ในเชิงคุณภาพผูEทำโครงการมิไดEกำหนดเปmาหมายว6าตEองการใหE

เด็กที่เขEาร6วมโครงการไดEรับความรูEในเรื่องใด แค6ไหน และอย6างไร  โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามโครงการแลEว  เด็กที่เขEาร6วมโครงการจะสามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล6าวไปใชEประโยชนPในการทำงาน

ต6อไปไดEอย6างไรบEาง 

 ในกรณีของโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครปฐมแมEว6าจะมีการ

กำหนดเปmาหมายเชิงคุณภาพว6าตEองการใหEอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูEและประสบการณP มีศักยภาพ ใชE

เทคโนโลยีและทรัพยากรในทEองถิ่นมาประยุกตPการดำเนินงานดEานสาธารณสุขไดE แต6ผูEจัดทำโครงการก็ไม6ไดEทำ

การประเมินและไม6ไดEรายงานผลว6าในทEายที่สุดเมื่อจัดโครงการแลEวเสร็จ อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถใชE

เทคโนโลยีและทรัพยากรในทEองถิ่นมาประยุกตPการดำเนินงานสาธารณสุขไดEจริงตามเปmาหมายของโครงการ

หรือไม6 

 ในกรณีของโครงการพัฒนาศักยภาพการมีส6วนร6วมของผู Eนำชุมชน  แมEว6าจะมีการกำหนด

เปmาหมายเชิงคุณภาพไวE แต6ก็กำหนดว6าเปZนเรื่องของค6าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูEเขEาร6วมโครงการ  ซึ่งเปZนการ

กำหนดเปmาหมายที่ไม6ถูกตEองตามวัตถุประสงคPของโครงการ  กล6าวคือหากโครงการมีวัตถุประสงคPเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูEนำชุมชน ก็จะตEองตั้งเปmาหมายที่การเพิ่มศักยภาพผูEนำชุมชน มิใช6ตั้งเปmาหมายที่ความพอใจของ

ผูEนำชุมชนท่ีเขEาร6วมโครงการ 

 โดยสรุป การทำโครงการท้ังสามโครงการขEางตEน แมEอาจส6งผลดีเปZนอย6างมากต6อผูEรับบริการก็

เปZนไดE  แต6เมื่อผูEทำโครงการมิไดEกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว6าผูEรับบริการจะไดEประโยชนPแค6ไหน  อย6างไร  จึงทำ

ใหEไม6สามารถทำการวัดหรือประเมินประสิทธิผลโครงการไดEอย6างเต็มท่ีและรอบดEานอย6างท่ีควรจะเปZน  

 

 4.3.2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนที ่มีต\อการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม 

       ในส6วนน้ีคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมไดEแบ6งหัวขEอ

การวิเคราะหPผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปn 2565 ออกเปZน  

3 หัวขEอ ดังน้ี 
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 หัวขEอที่หนึ่ง  เปZนภาพรวมขEอมูลพื้นฐานของประชาชนผูEตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู6ในพื้นท่ี

ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม  

    หัวขEอที่สอง  เปZนการวิเคราะหPระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต6อการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรPของเทศบาลนครนครปฐม เปZนหัวขEอที่มีการแบ6งย6อยการนำเสนอออกเปZนสองส6วน คือ ส6วนแรก 

จะเปZนการนำเสนอความพึงพอใจของประชาชนต6อการดำเนินงานตามยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานต6าง ๆ ของ

เทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวม และส6วนท่ีสองจะเปZนการนำเสนอระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต6อ

การทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPต6าง ๆ ของเทศบาลฯ  

    หัวขEอที่สาม  เปZนขEอมูลจากการทำสนทนากลุ6มกับผูEแทนชุมชนต6าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลนครนครปฐมท้ัง 4 เขตเลือกต้ัง 

 หัวขDอท่ีหน่ึง ขDอมูลพ้ืนฐานของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

  คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯจะนำเสนอภาพรวมขEอมูลพ้ืนฐานของ

ประชาชนกลุ6มตัวอย6างท่ีมาร6วมตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเพ่ือทำความเขEาใจภูมิหลังของประชาชนกลุ6มน้ีโดย

แยกออกเปZน 3 กลุ6มประเด็นกวEาง ๆ ไดEแก6 1.พ้ืนท่ีภูมิลำเนาท่ีอยู6อาศัย 2.เพศ-อายุ-สถานภาพการสมรส และ 

3.ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายไดE ดังท่ีรายละเอียดท่ีจะนำเสนอต6อไป  

  ภาพรวมข)อมูลพ้ืนฐานของประชาชนกลุ7มตัวอย7างท่ีสำรวจความคิดเห็น 

  การวิเคราะหPผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมในท่ีน้ี มาจาก

การสุ6มตัวอย6างประชาชนผูEอาศัยอยู6ในพ้ืนท่ีต6าง ๆ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม โดยใชE

รูปแบบการสุ6มตัวอย6างท่ีไม6เฉพาะเจาะจงมาเปZนจำนวนรวมท้ังส้ิน 170 คน มีรายละเอียดขEอมูลพ้ืนฐานของ

ประชาชนผูEตอบแบบสอบถามดังน้ี 

§ พ้ืนท่ีอาศัยอยู\และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู\ของผูDตอบแบบสอบถาม 

 
  ภาพท่ี  4-1 ตำบลท่ีอยู6อาศัยของผูEตอบแบบสอบถาม 
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  ภาพท่ี 4-2 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู6ในพ้ืนท่ีของผูEตอบแบบสอบถาม 

 

  การสุ6มกลุ6มตัวอย6างประชาชนเพื่อสำรวจความคิดเห็นต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐม 

พบว6า  ผูEตอบแบบสอบถามมีการกระจายตัวกันไปในแต6ละพื้นที่ ดังนี้ ผูEตอบแบบสอบถามท่ีอาศัยอยู6ในพื้นท่ี

ตำบลพระปฐมเจดียP ตำบลสนามจันทรPและตำบลบางแขมมีประมาณตำบลละ 15 เปอรPเซ็นตP  รองลงมาคือ

ตำบลบ6อพลับ ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยาและตำบลพระประโทนมีประมาณตำบลละ 10 เปอรPเซ็นตP  

ในขณะท่ีตำบลท่ีมีผูEตอบแบบสอบถามนEอยท่ีสุดคือตำบลนครปฐมประมาณ 5 เปอรPเซ็นตP 

 ประชาชนที่มาตอบแบบสอบถามดังกล6าวส6วนใหญ6 จำนวนมากกว6าครึ่งหนึ่งเปZนผูEท่ีอาศัยอยู6ในเขตพื้นท่ี 

มาอย6างต6อเนื่อง เปZนเวลายาวนานตั้งแต6 10 ปnขึ้นไป (รEอยละ 59.6) ส6วนผูEที่อาศัยอยู6ในพื้นที่นEอยกว6า 1 ปn 

นับไดEว6าเปZนเพียงส6วนนEอยมาก (รEอยละ 0.6) ขEอมูลผลสำรวจความคิดเห็นที่ไดEจึงนับไดEว6าเปZนขEอมูลที่มาจาก 

ผู Eที ่มีความคุ Eนเคยกับพื ้นที ่และสามารถรับรู EการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมไดEเปZนอย6างดี ไม6ว6า 

โดยประสบการณPทางตรงหรือทางอEอม 
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§ ขDอมูลภูมิหลังส\วนบุคคลของผูDตอบแบบสอบถาม (เพศ-อายุ-สถานภาพการสมรส) 

 

 
  ภาพท่ี 4-3 เพศของผูEตอบแบบสอบถาม 

 

 

 
 ภาพท่ี 4-4 อายุของผูEตอบแบบสอบถาม 
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  ภาพท่ี 4-5 สถานะภาพการสมรสของผูEตอบแบบสอบถาม 

 

 เนื่องจากทางคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯ ตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางเพศที่นับเปZนเรื่องสำคัญและเปZนที่ยอมรับมากขึ้นในปeจจุบัน ในการสำรวจความคิดเห็นครั้งน้ี จึงไดEมีการ

เป�ดโอกาสใหEผูEตอบแบบสอบถามสามารถไม6ระบุตัวตนเรื่องเพศไดEนอกเหนือจากที่กำหนดว6าตEองระบุเปZนชาย

หรือหญิง แบบที่เคยเขEาใจกันในอดีต เพ่ือใหEทางเทศบาลนครนครปฐมไดEรับความคิดเห็นที่หลากหลายและ

สามารถทำนโยบายที่สอดคลEองกับความตEองการทั้งที่เปZนของคนโดยรวมและของคนเฉพาะกลุ6มไดEอย6างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นพบว6าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี

ค6อนขEางจะมีสัดส6วนของเพศหญิงสูงกว6าเพศชาย กล6าวคือเปZนผูEชายรEอยละ 34 เปZนผูEหญิงรEอยละ65และมี

ประชาชนท่ีไม6ประสงคPท่ีจะระบุเพศ รEอยละ 1 

 ผูEตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6คือรEอยละ 89.5 จะเปZนคนในช6วงวัยคือช6วงวัยทำงานคือมีอายุอยู6

ระหว6าง 21-60 ปn  หากจำแนกโดยละเอียดจะพบว6าช6วงวัยท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือช6วงอายุ 21-30 ปn 

คิดเปZนรEอยละ 44.4 จึงอาจพิจารณาไดEว6าขEอมูลท่ีไดEจากแบบสอบถามค6อนขEางจะมีความน6าเช่ือถือดี เพราะ

เปZนขEอมูลท่ีมาจากช6วงวัยทำงานท่ีน6าจะมีวิจารณญาณในการตอบคำถามไดEดีกว6าช6วงวัยอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผูEท่ีอยู6

ในช6วงวัยรุ6นและวัยชรามีสัดส6วนพอๆ กันคือรEอยละ 5  

 ขณะท่ีเม่ือพิจารณาสถานภาพการสมรสของผูEตอบแบบสอบถามสัดส6วนของประชาชนท่ีโสดกับมี

คู6สมรสมีพอ ๆ กัน คือประชาชนท่ีตอบว6าโสดมีรEอยละ 51 และประชาชนท่ีตอบว6าสมรสมีรEอยละ 45 
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§ ขDอมูลภูมิหลังส\วนบุคคลของผูDตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายไดD) 

 

 
 ภาพท่ี 4-6 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูEตอบแบบสอบถาม 

 

 

 
 ภาพท่ี 4-7 อาชีพของผูEตอบแบบสอบถาม 
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  ภาพท่ี 4-8 รายไดEของผูEตอบแบบสอบถาม 

 

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของประชาชนกลุ6มตัวอย6างในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม พบว6า 

ประชาชนส6วนใหญ6มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปZนรEอยละ 66 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท6าคิดเปZนรEอยละ 21 ขณะที่ประชาชนกลุ6มที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและสูงกว6า

ปริญญาตรีน้ันพบค6อนขEางนEอยมาก คือ มีเพียงแค6รEอยละ 3.5 และ 2.5 เท6าน้ัน   

 ในส6วนของกลุ6มอาชีพของผูEตอบแบบสอบถาม. พบว6า ผูEที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค6อนขEางจะ

มีการกระจายตัวของอาชีพ โดยกลุ6มอาชีพกิจการส6วนตัวเปZนผูEตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือประมาณรEอยละ 

35 รองลงมาคือเรียนหนังสือและรับจEางท่ีรEอยละ 20 และรEอยละ 17 ตามลำดับ 

  ในส6วนของรายไดEของประชาชนกลุ6มตัวอย6างที่มาตอบแบบสอบถาม. พบว6ารายไดEของผูEที่ตอบ

แบบสอบถามค6อนขEางนEอย  กล6าวคือผูEตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6ถึงรEอยละ 60 รายไดEต่ำกว6าเดือนละ 

15,000 บาท รองลงมาคือรายไดEอยู6ระหว6าง 15,000 – 30,000 บาทมีรEอยละ 35 และมีเพียงรEอยละ 5 เท6าน้ัน

ที่ตอบว6ามีรายไดEมากกว6าเดือนละ 30,000 บาท  อย6างไรก็ตามมีขEอสังเกตว6าผูEตอบแบบสอบถามจำนวนหน่ึง

อาจไม6ไดEตอบคำถามเรื่องรายไดEตรงตามความเปZนจริงเนื่องจากผูEตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกลุ6มที่เปZนผูE

ประกอบอาชีพส6วนตัวมีความกังวลเร่ืองภาษี 

หัวขDอท่ีสอง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต\อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร9ของเทศบาล

นครนครปฐม 

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการ

ทำงานฯ กำหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยแยกเปZน 5 ระดับ ตั้งแต6 1-5 โดยท่ีความพอใจ

มากท่ีสุดมีค6าเท6ากับ 5 และ ความพอใจนEอยท่ีสุดมีค6าเท6ากับ 1  
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 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต6อการดำเนินงานตามยุทธศาสตรPการพัฒนาดEาน

ต6าง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวมแลEว พบว6าสามารถสรุปผลระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ประชาชน ไดEดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร9การพัฒนา ปg 2564 ปg 2565 การแปลผล 

ดEานท่ี 1 : การพัฒนาดEานสังคมและชุมชน 3.26 3.81 ดี 

Ø ดEานท่ี 2 : การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬาและศาสนาประเพณี 

Ø ศิลปวัฒนธรรม และการท6องเท่ียว 
3.38 3.99 ดี 

Ø ดEานท่ี 3 : การพัฒนาดEานบริการสาธารณะ 2.1 3.17 ปานกลาง 

Ø ดEานท่ี 4 : การพัฒนาดEานสาธารณสุขและส่ิงแวดลEอม 3.23 3.83 ดี 

ดEานท่ี 5 : การพัฒนาดEานเศรษฐกิจ 3.18 3.80 ดี 

Ø ดEานท่ี 6 : การพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกร 3.1 3.84 ดี 

เฉล่ียทุกดDาน 3.04 3.74 ดี 

 ตารางท่ี 4-4 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต6อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรP 

 

 
 ภาพท่ี 4-9 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต6อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรP  

  จากตารางที่ 4-4 และภาพที่ 4-9 พบว6า  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อ

ผลการทำงานตามยุทธศาสตรPการพัฒนาดEานต6าง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวมจะเห็นไดEว6ากลุ6ม

ผูEตอบแบบสอบถามมีใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมเฉลี่ยเท6ากับ 3.74 

คะแนน ซึ่งถือว6าอยู6ในระดับดี  โดยเฉพาะอย6างยิ่งเปZนค6าระดับคะแนนที่สูงกว6าระดับคะแนนที่ไดEเมื่อเทียบกับ
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เมื่อปn พ.ศ. 2564 ในทุกดEาน แสดงใหEเห็นว6าในปn พ.ศ.2565 นี้ประชาชนเห็นว6าเทศบาลนครนครปฐมปฏิบัติ

หนEาท่ีไดEดีข้ึนกว6าปnท่ีผ6านมา 

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว6างยุทธศาสตรPดEานต6าง ๆ ท้ัง 6 ดEานจะพบว6า ยุทธศาสตรPที่ไดEรับ

คะแนนสูงสุด คือ ยุทธศาสตรPด Eานที ่ 2 : การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และการท6องเที่ยว ยุทธศาสตรPดังกล6าวนี้มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท6ากับ 3.99 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงยุทธศาสตรPท่ี 2 น้ีก็เปZนยุทธศาสตรPท่ีเทศบาลนครนครปฐมไดEรับคะแนน

สุงสุดในปnท่ีผ6านมาดEวยเช6นกัน   

  อย6างไรก็ตามก็มีผลการทำงานตามยุทธศาสตรPท่ีตEองไดEรับการปรับปรุงแกEไขอย6างเร6งด6วน คือ 

ยุทธศาสตรPดEานท่ี 3 : การพัฒนาดEานการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียของ

ประชาชนนEอยท่ีสุดเท6ากับ 3.17 คะแนน  ถึงแมEว6าจะเปZนระดับคะแนนท่ีสูงข้ึนกว6าเม่ือปnท่ีผ6านมา แต6ก็ยังถือว6า

เปZนระดับคะแนนต่ำท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนการทำงานดEานอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
   

 เม่ือพิจารณาในรายยุทธศาสตรPท้ังหมด 6 ยุทธศาสตรPจะไดEผลการศึกษาต6อดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร9ท่ี 1 การพัฒนาดDานสังคมและชุมชน ปg 2564 ปg 2565 

การส6งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร 3.30 3.90 

การส6งเสริมความเขEมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 3.28 3.90 

การพัฒนาและส6งเสริมงานดEานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหP 3.33 3.93 

การส6งเสริม สนับสนุน ปmองกันและแกEไขปeญหายาเสพติดอย6างจริงจังและต6อเน่ือง 2.96 3.73 

การส6งเสริมและสนับสนุนการจัดทำขEอมูลพ้ืนฐานและจัดทำแผนแม6บทชุมชน

พ่ึงตนเอง 
3.50 3.69 

การรักษาความสงบเรียบรEอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยPสิน 3.19 3.70 

           ตารางท่ี 4-5 คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 1 

 

  จากตารางที่ 4-5 จะพบว6าผูEตอบแบบสอบถามใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรPดEานที่ 1 การพัฒนาสังคมและชุมชนในระดับดีและระดับปานกลาง โดยประเด็นเรื่องการส6งเสริม

คุณธรรม ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ประเด็นเรื่องการส6งเสริมความเขEมแข็งของสถาบันครอบครัวและ

ชุมชน และประเด็นเรื่องการพัฒนาและส6งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะหPไดEคะแนนอยู6ในระดับดี ในขณะท่ี 

ประเด็นเรื่องการไขปeญหายาเสพติด การทำแผนแม6บทชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรEอยไดEคะแนนนEอย

กว6าจึงอยู6ในระดับปานกลาง  ซึ่งประเด็นนี้สอดคลEองกับการทำกลุ6มสนทนาที่ผูEนำชุมชนระบุว6ายังมีปeญหายา

เสพติดอยู6ในชุมชน 
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ยุทธศาสตร9ท่ี 2 การพัฒนาดDานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม และการท\องเท่ียว  
ปg 2564 ปg 2565 

การพัฒนาและส6งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3.60 4.02 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย6างต6อเน่ือง 3.48 3.92 

การสรEางความร6วมมือและเครือข6ายในการพัฒนาการศึกษา 3.33 3.94 

การส6งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิปeญญา

ทEองถ่ิน 
3.45 4.09 

การส6งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3.43 3.93 

การพัฒนาและส6งเสริมการท6องเท่ียว 2.83 3.92 

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและวันสำคัญ

ทางศาสนา 
3.50 4.10 

          ตารางท่ี 4-6 คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 2 
 

  จากตารางที่ 4-6 จะพบว6ากลุ6มผูEตอบแบบสอบถามใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรPที ่ 2 การพัฒนาดEานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

ท6องเที่ยว  ในระดับดีท้ังหมดทุกประเด็น  และเปZนระดับคะแนนที่สูงกว6าเมื่อปnที่ผ6านมาในทุกประเด็นดEวย

เช6นกัน  ซึ่งผลคะแนนในขEอนี้สอดคลEองกับขEอมูลที่ไดEรับจากการทำกลุ6มสนทนาซึ่งผูEนำชุมชนหลายคนเอ6ยชม

ว6าเทศบาลทำเร่ืองการศึกษาไดEเปZนอย6างดี   
 

 

ยุทธศาสตร9ดDานท่ี 3 การพัฒนาดDานการบริการสาธารณะ ปg 2564 ปg 2565 

การพัฒนาระบบโครงสรEางพ้ืนฐานใหEมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 2.80 3.08 

การพัฒนาระบบปmองกันน้ำท6วมและระบบบำบัดน้ำเสียใหEมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.32 2.97 

การพัฒนาระบบประปาใหEมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ  2.93 3.45 

          ตารางท่ี 4-7   คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 3 

 

  จากตารางที่ 4-7 พบว6ากลุ6มผูEตอบแบบสอบถามใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรPดEานท่ี 3 การพัฒนาดEานการบริการสาธารณะในภาพรวมในระดับปานกลาง  แต6หากพิจารณาในแต6

ละเรื่องก็จะพบว6าการพัฒนาระบบประปาใหEมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอไดEคะแนน 3.45 ซ่ึง

ถือเปZนคะแนนในระดับดี อย6างไรก็ตามก็ยังถือว6าเปZนระดับคะแนนที่ยังไม6ดีนัก และถึงแมEว6าคะแนนในทุก

ประเด็นจะสูงขึ้นกว6าปnที่ผ6านมา แต6ก็ยังคงถือว6าค6อนขEางต่ำเมื่อเทียบกับคะแนนในยุทธศาสตรตPอื่น ๆ  ซ่ึง
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คะแนนจากแบบสอบถามน้ีสอดคลEองกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมทEายแบบสอบถามและขEอมูลท่ีไดEจากการทำกลุ6ม

สนทนา  ซึ่งผูEนำชุมชนหลายคนเห็นว6าปeญหาโครงสรEางพื้นฐาน ปeญหาน้ำท6วมและปeญหาน้ำประปายังคงเปZน

ปeญหาเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนมาอย6างยาวนานและเทศบาลก็ยังไม6สามารถแกEปeญหาไดEอย6างเปZนท่ีน6าพอใจนัก 
 

 

ยุทธศาสตร9ดDานท่ี 4 การพัฒนาดDานสาธารณสุขและส่ิงแวดลDอม ปg 2564 ปg 2565 

การส6งเสริมและสนับสนุนใหEประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 3.36 3.85 

การพัฒนาระบบการเฝmาระวัง ปmองกัน และควบคุมโรค 3.50 3.92 

การส6งเสริมการรักษามาตรฐานอาหารและบริการใหEถูกสุขลักษณะ 3.58 3.89 

การพัฒนาระบบการเฝmาระวังสุขาภิบาลตลาด 3.10 3.79 

การส6งเสริม สนับสนุน และจัดการปeญหาส่ิงแวดลEอม 3.09 3.72 

การปลูกฝeงจิตสำนึกดEานส่ิงแวดลEอมใหEกับประชาชน เยาวชน และนักเรียน 

ในสถานศึกษา 
3.06 3.79 

การส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและความสะอาด

ของพ้ืนท่ี 
2.80 3.82 

          ตารางท่ี 4-8   คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 4 

 

  จากตารางที ่ 4-8 พบว6าผู EตอบแบบสอบถามใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรPดEานที่ 4 การพัฒนาดEานสาธารณสุขและสิ่งแวดลEอมในระดับดีในทุกประเด็น  โดยฉพาะอย6างย่ิง

ประเด็นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเปZนประเด็นที่ไดEคะแนนเพิ่มขึ้นจากปnที่ผ6านมาเปZนอย6างมาก  ซึ่งคะแนน

จากแบบสอบถามนี้สอดคลEองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมทEายแบบสอบถามและขEอมูลที่ไดEจากการทำกลุ6มสนทนา 

ซึ่งผูEนำชุมชนหลายคนมีความเห็นสอดคลEองกันว6าในปn 2565 นี้เทศบาลสามารถแกEไขปeญหาเกี่ยวกับการ

จัดการขยะไปไดEดีพอสมควร 
 

 

ยุทธศาสตร9ดDานท่ี 5 การพัฒนาดDานเศรษฐกิจ ปg 2564 ปg 2565 

การพัฒนาและส6งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดEใหEประชาชน 3.23 3.78 

การส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.13 3.82 

          ตารางท่ี 4-9  คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 5 

 

 จากตารางที่ 4-9 พบว6ากลุ6มผูEตอบแบบสอบถามใหEคะแนนในยุทธศาสตรPดEานที่ 5 นี้ในระดับดี

และเม่ือดูในรายประเด็นย6อยก็จะพบว6าแต6ละประเด็นไดEคะแนนในระดับใกลEเคียงกันดEวย 
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ยุทธศาสตร9ดDานท่ี 6 การพัฒนาดDานการบริหารและพัฒนาองค9กร ปg 2564 ปg 2565 

การส6งเสริมการมีส6วนร6วมของประชาชนในการบริหารจัดการทEองงถ่ิน 3.29 3.96 

การพัฒนาการบริหารงานใหEเกิดประสิทธิภาพ โปร6งใส เปZนธรรม ประหยัด 2.92 3.74 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยใหEมีการอบรมอย6างต6อเน่ือง 3.03 3.78 

การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชE อาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 3.87 

การปรับปรุงและพัฒนารายไดEอย6างท่ัวถึง ถูกตEองและเปZนธรรม 3.10 3.96 

          ตารางท่ี 4-10  คะแนนความพึงพอใจต6อการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรPดEานท่ี 6 

 

  จากตารางที่ 4-10 พบว6ากลุ6มผูEตอบแบบสอบถามใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรPดEานที่ 6 การพัฒนาดEานการบริหารและพัฒนาองคPกรในระดับดี  และเปZนระดับคะแนนที่ดีขึ้นเม่ือ

เทียบกับปnที่ผ6านมาในทุกประเด็น  ซึ่งคะแนนในส6วนนี้สอดลEองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ี

ประชาชนมีต6อการใหEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งผลการศึกษาดังกล6าวจะไดEกล6าวถึงในส6วน

ต6อไป 

  

 หัวขDอท่ีสาม ความคิดเห็นของผูDนำ/ตัวแทนชุมชนจากการทำกลุ\มสนทนา  

  คณะทำงานไดEจัดใหEมีการสนทนากลุ6มเพื่อรับฟeงขEอมูลและความคิดเห็นจากผูEนำหรือตัวแทนของ

ชุมชนต6าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน

เทศบาลนครนครปฐม โดยมีผูEแทนชุมชนเขEาร6วมสนทนากลุ6มจำนวน 35 คน โดยมีรายละเอียดของการสนทนา

กลุ6ม ดังน้ี 

  ประเด็นเร่ืองสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  ขEอมูลท่ีไดEรับจากการทำกลุ6มสนทนาในประเด็นเร่ืองสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสามารถแบ6งออกเปZน

ประเด็นย6อยไดE 3 เร่ืองคือเร่ืองน้ำประปา เร่ืองถนนและทางเทEา และเร่ืองขยะ 

  สำหรับเรื่องน้ำประปาพบว6าในปnพ.ศ. 2565 มีปeญหาน้ำประปาหยุดไหลต6อเนื่องยาวนานหลาย

วัน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลลำพยา  และมีปeญหาน้ำประปาไหลอ6อนในหลายพื้นที่  อย6างไรก็ตามในภาพรวม

ผูEนำชุมชนเห็นว6าการใหEบริการน้ำประปาของเทศบาลมีคุณภาพดีข้ึนกว6าเม่ือปnก6อนพอสมควร 

  สำหรับเร่ืองถนนและทางเทEา ในภาพรวมพบว6าถนนเปZนหลุมเปZนบ6อในหลายพ้ืนท่ี  ซ่ึงผูEนำชุมชน

เห็นว6าอาจเกิดจากการท่ีเปZนถนนเก6าบEาง หรือมีการก6อสรEางต6าง ๆ แลEวกลบไม6เรียบรEอยบEาง  ซ่ึงผูEนำชุมชนคิด

ว6าการที่ถนนเปZนหลุมเปZนบ6ออาจส6งผลใหEเกิดอุบัติเหตุกับผูEขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนตP  

นอกจากน้ียังมีกรณีที่มีการยกตัวอย6างเปZนรูปธรรมเกี่ยวกับปeญหาการใชEถนน ไดEแก6  การสรEางสะพานกลับรถ

ตามจุดต6าง ๆ รวมถึงการสรEางสะพานขEามทางรถไฟบริเวณชุมชนร6มโพธิ์ทองซึ่งมีการตีเสEนจราจรที่สับสนจน

เปZนเหตุใหEเกิดอุบัติเหตุข้ึนหลายคร้ัง 



 

 

51 

 

  สำหรับเรื่องการจัดการขยะ  ผูEนำชุมชนบางส6วนเห็นว6าเทศบาลจัดการเรื่องขยะไดEดีขึ้นกว6าเดิม

มาก แต6ก็ยังมีบางส6วนเห็นว6าการจัดการขยะยังมีปeญหาอยู6โดยเฉพาะอย6างยิ่งปeญหาถังขยะไม6เพียงพอและ

ปeญหารถขยะปล6อยน้ำเสียลงบนพ้ืนผิวจราจรยังคงเปZนปeญหาท่ีมีมาต้ังแต6เม่ือปnก6อน 

  ประเด็นเร่ืองการจัดการตลาดและการส\งเสริมอาชีพ 

  ในเรื่องของการจัดการตลาดสามารถแบ6งออกเปZนสองเรื่องใหญ6 ๆ คือตลาดที่เปZนอาคารสถานท่ี

แน6นอน เป�ดขายเปZนประจำทุกวัน และตลาดนัด 

  เรื่องตลาดที่เปZนอาคารสถานที่แน6นอนมีตลาดที่สำคัญคือตลาดบน-ตลาดล6าง  ผูEนำชุมชนท้ังใน

พื้นที่และผูEนำชุมขนที่อยู6นอกพื้นที่แต6มาใชEบริการที่ตลาดใหEความเห็นสอดคลEองกันว6าสถานที่จอดรถมีไม6

เพียงพอ  ทำใหEเกิดการจอดรถแบบไม6เปZนระเบียบ กีดขวางทางจราจรทำใหEการจราจรติดขัด   

  เรื่องตลาดนัดตามจุดบริเวณต6าง ๆ ของเทศบาล  ผูEนำชุมชนค6อนขEางจะมีความพึงพอใจต6อการ

จัดตลาดนัดในบริเวณต6าง ๆ  รวมท้ังในส6วนของถนนคนเดินวันเสารPอาทิตยPท่ีกลับมาเป�ดบริการไดEหลังการแพร6

ระบาดของโควิด 19 อย6างไรก็ตามผูEนำชุมขนเห็นว6าบรรยากาศโดยรวมยังไม6คึกคักเท6าในอดีต 

  นอกจากน้ีผูEนำชุมชนเห็นว6าเทศบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับการส6งเสริมการประกอบอาชีพใหE

มากกว6าที่เปZนอยู6  กล6าวคือที่ผ6านมาแมEว6าเทศบาลจะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต6าง ๆ ไม6ว6า

จะเปZนการตัดผมหรือการทำขนม  แต6กลับไม6มีการส6งเสริมดEานการจัดจำหน6ายหรือการหาสถานที่จัดจำหน6าย

ใหE  ทำใหEประชาชนท่ีเขEารับการอบรมแมEจะมีความรูEในการผลิตแต6ก็ไม6สามารถผลิตเพ่ือชายไดEจริง 

  ประเด็นเร่ืองการจัดการน้ำท\วม 

  ปeญหาเรื่องการจัดการน้ำท6วมขังยังคงเปZนปeญหาใหญ6ของประชาชนโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลนคร

นครปฐม  ซึ่งผูEนำชุมชนต6างสะทEอนใหEเห็นว6าตนเองไดEรับการรEองเรียนจากประชาชนในชุมชนของตนอยู6เสมอ

อย6างไรก็ตามก็จะมีความเล็กใหญ6ของปeญหาที่แตกต6างกันไปตามพื้นที่ต6าง ๆ บางพื้นท่ีใหEขEอมูลว6าปnนี้น้ำท6วม

ขังนEอยลงและน้ำระบายไดEเร็วกว6าเดิมมาก   ในขณะที่บางพื้นที่ใหEขEอมูลว6าน้ำท6วมขังมากขึ้นและระบายชEาลง  

ทำใหEมีขEอสังเกตว6าเปZนเพราะมีการสูบน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปปล6อยยังอีกพื้นที่หนึ่งหรือไม6  ซึ่งผูEนำชุมขนตEองการ

ใหEเทศบาลมีการช้ีแจงและออกประกาศใหEประชาขนรับทราบ 

  ประเด็นเร่ืองกิจกรรมสำหรับกลุ\มเฉพาะต\าง ๆ (เด็กและเยาวชน/ ผูDสูงอายุ) 

  ในส6วนของกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนผูEสูงอายุนั้น ผูEนำชุมชนส6วนใหญ6เห็นว6า 

เทศบาลไดEดำเนินการไดEเปZนอย6างดี โดยเฉพาะกรณีของสมาคมผูEสูงอายุที่มีการจัดใหEบริการและจัดกิจกรรม

ต6าง ๆ อย6างสม่ำเสมอ ครบถEวน อย6างไรก็ตามผูEนำชุมชนยังตEองการใหEเทศบาลเพิ่มความหลากหลายของ

กิจกรรมใหEมากข้ึนกว6าเดิมดEวย 

  ขDอเสนอแนะในดDานอ่ืน ๆ 

  - บางพื้นที่พบว6ามีคนติดยาและคนไรEบEานอาศัยอยู6 ทำใหEประชาชนรูEสึกไม6ปลอดภัย เกรงว6าจะ

เกิดเหตุรEายหรืออาชญากรรมข้ึน   จึงเสนอใหEเทศบาลควรมีการกวดขันดูแลในเร่ืองยาเสพติดใหEมากข้ึน 
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  - ในดEานการศึกษาเห็นว6าโรงเรียนเทศบาลเปZนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  แต6น6าจะเพิ่มเติมเรื่อง

ทุนการศึกษาใหEมากขึ้นเพื่อเปZนการแบ6งเบาภาระของผูEปกครอง  โดยเฉพาะในช6วงเวลาที่มีปeญหาเศรษฐกิจ  

ประชาชนมีรายไดEนEอย 

  - ผูEนำชุมชนส6วนหน่ึงเสนอว6าสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงผูEบริหารเทศบาลควรลงพบปะประชาชน

ในพื้นที่ของตนเองอย6างนEอยเดือนละครั้ง เพื่อใหEเกิดความใกลEชิดและไดEรับรูEปeญหาจากประชาชนอย6างแทEจริง 

ไม6ใช6รับฟeงปeญหาจากตัวแทนชุมชนเท6าน้ัน 

  - ผูEนำชุมชนส6วนหนึ่งเสนอว6าเทศบาลและมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎควร

มีความร6วมมือกันในดEานต6าง ๆ ใหEมากข้ึน 

 

 4.4 ความคิดเห็นของประชาชนต\อการใหDบริการของเจDาหนDาท่ี ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

     ผลการศึกษาในส6วนนี้จะกล6าวถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ไปใชEบริการ ณ สำนักงาน

เทศบาลนครนครปฐมในช6วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยทำการสำรวจดEวยแบบสอบถามกับประชาชน 

จำนวน 166 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดEดังน้ี 

 

§ ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม 
  

 
  ภาพท่ี 4-10 เพศของผูEมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

 

  จากจำนวนผูEตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 166 คน แบ6งเปZนเพศชายรEอยละ 36.7 

เพศหญิง รEอยละ 63.3   
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  ภาพท่ี 4-11 อายุของผูEมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

 

  จากจำนวนผูEตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 166 คน ผูEตอบแบบสอบถามที่อยู6ในช6วงอายุ 20-40 ปnมี

สัดส6วนมากที่สุดคือรEอยละ 38 ซึ่งก็น6าจะเปZนเพราะเปZนช6วงวัยทำงานที่จะตEองมาติดต6อกิจธุระทางราชการกับ

สำนักงานเทศบาล  ในขณะที่กลุ6มอายุต่ำกว6า 20 ปnมีสัดส6วนนEอยที่สุด ซึ่งก็น6าจะเปZนเพราะเปZนกลุ6มเด็กและ

เยาวชนจึงยังไม6ค6อยมีกิจธุระท่ีจะตEองมาติดต6อกับสำนักงานเทศบาลมากนัก 

  ในส6วนของความพึงพอใจที่มีต6อการมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมปรากฎผล

การศึกษาในภาพรวมตามตารางท่ี 4-11 

 ตารางท่ี 4-11  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมการมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

  จากตารางท่ี 4-11 พบว6า ประชาชนท่ีมาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมมีความพึง

พอใจเฉล่ีย 4.26 คะแนน ซ่ึงเปZนคะแนนในระดับดีมากและเพ่ิมข้ึนกว6าปnท่ีผ6านมาเล็กนEอย รวมถึงคะแนนในแต6

ละดEานก็ลEวนแต6อยู6ในระดับดีมาก และมีแนวโนEมเพ่ิมสูงข้ึนกว6าปnท่ีผ6านมาดEวย 
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ความพึงพอใจในดDานต\าง ๆ ปg 64 ปg 65 

ดEานการใหEบริการของเจEาหนEาท่ี 4.28 4.29 

ดEานกระบวนการ ข้ันตอนการใหEบริการ 4.25 4.25 

ดEานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.10 4.24 

เฉล่ียภาพรวมทุกดDาน 4.24     4.26 
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  เม่ือพิจารณาในดEานต6าง ๆ โดยละเอียด ยังสามารถประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชE

บริการเปZนประเด็นย6อย ๆ ไดEดังตารางท่ี 4-12 
 

 ตารางท่ี 4-12 คะแนนความพึงพอใจในแต6ละดEานในการใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

 

  เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในรายละเอียดแต6ละดEานพบว6าประชาชนใหEคะแนนความพึง

พอใจในระดับดีมากประมาณคร่ึงหน่ึง  ส6วนอีกคร่ึงหน่ึงใหEคะแนนในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  เรื่องที่ประชาชนใหEคะแนนในระดับดีมาก ไดEแก6 เจEาหนEาที่ใหEบริการดEวยความสุภาพเปZนมิตร

และ เจEาหนEาที่ตอบขEอซักถามเกี่ยวกับงานของตนเองไดE  เจEาหนEาที่ตอบขEอซักถามที่ไม6เกี่ยวกับงานของตนเอง

ไดE การใหEขEอมูลมีรายละเอียดครบถEวนและเขEาใจง6าย  การใหEบริการเปZนไปตามลำดับก6อน – หลังอย6าง

ยุติธรรม  ความพอเพียงและความสะอาดของสุขา และเคร่ืองมือและอุปกรณPในการใหEบริการมีความทันสมัย  ในขณะ

ท่ีเร่ืองอ่ืน ๆ ประชาชนใหEคะแนนความพึงพอใจอยู6ในระดับดี  

  อย6างไรก็ตามมีขEอท่ีน6าสังเกตว6า  หากทำการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในประเด็นต6าง ๆ 

กับปnก6อนหนEาจะพบว6าคะแนนในดEานต6าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นและลดลงผสมปนเปกันในระดับท่ีไม6ต6างกันมากนัก 

ยกเวEนในเร่ืองความสะอาดและความพอเพียงของหEองสุขามีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนสูงมาก 

  จากขEอมูลดังกล6าวสามารถสรุปไดEว6าเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหEบริการแก6ประชาชนที่มา

ติดต6อกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดEเปZนอย6างดีมาอย6างต6อเนื่อง  หากจะมีการปรับปรุงแกEไข

เพิ่มเติมก็อาจทำไดEดEวยการกระชับเวลาในการดำเนินการใหEสั้นลงเพื่อไม6ใหEประชาชนผูEมาใชEบริการตEองใชE

เวลานาน  รวมถึงการจัดการจราจรและการจอดรถภายในพ้ืนท่ีของสำนักงานเทศบาลใหEมีเพียงพอ 

ดDานการใหDบริการของเจDาหนDาท่ี ปg 2564 ปg 2565 
1. เจEาหนEาท่ีใหEบริการดEวยความสุภาพ เปZนมิตร 4.39 4.34 
2. เจEาหนEาท่ีดูแลเอาใจใส6 กระตือรือรEน เต็มใจใหEบริการ 4.33 4.11 
3. เจEาหนEาท่ีตอบขEอซักถามเก่ียวกับงานของตนเองไดE 4.31 4.46 
4. เจEาหนEาท่ีตอบขEอซักถามท่ีไม6เก่ียวกับงานของตนไดE 4.08 4.23 

ดDานกระบวนการ ข้ันตอนการใหDบริการ ปg 2564 ปg 2565 
5. การใหEบริการเปZนระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.20 4.17 
6. ระยเวลาท่ีใชEในการดำเนินการมีความเหมาะสม 4.15 3.90 
7. การใหEขEอมูล / รายละเอียดชัดเจนและเขEาใจง6าย 4.16 4.49 
8. การใหEบริการเปZนไปตามลำดับก6อน – หลังอย6างยุติธรรม 4.28 4.43 
9. แบบฟอรPมเขEาใจง6ายและสะดวกในการกรอกขEอมูล 3.90 4.17 

ดDานส่ิงอำนวยความสะดวก ปg 2564 ปg 2565 
10.  ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.02 3.77 
11. ความเพียงพอของท่ีน่ังรอรับบริการ 4.10 4.15 
12. ความเพียงพอและความสะอาดของสุขา 3.90 4.55 
13.เคร่ืองมือและอุปกรณPในการใหEบริการมีความทันสมัย 4.16 4.48 
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 4.5ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต\อการปฏิบัติงานของผูDบริหารเทศบาลนครนครปฐม  

      การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต6อการนำองคPกรของผูEบริหารเทศบาลนครนครปฐม

ทำการสำรวจบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมทั้งในส6วนที่ทำงานในสำนักงานและนอกสำนักงาน มีกลุ6ม

ตัวอย6างตอบแบบสอบถามจำนวน 95 คน 

§ ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม 

 
 ภาพท่ี 4-12เพศของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขEอมูลจากภาพท่ี 4-12 แสดงใหEเห็นว6าผูEตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6เปZนเพศหญิง 

คิดเปZนรEอยละ 75 ในขณะท่ีเพศชายมีสัดส6วนนEอยกว6าคิดเปZนรEอยละ 25   

 

 

 

  ภาพท่ี 4-13 อายุของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

หญิง ชาย 

เพศ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ตํRากวา่ CH 31 - 40 41 - 50 51 - 60

อายุ



 

 

56 

 

 ขEอมูลจากภาพที่ 4-13 แสดงใหEเห็นว6าผูEตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6มีอายุอยู6ในช6วง 41-50 ปnคิดเปZน

รEอยละ 36.8 ที่เหลือคือผูEที่มีอายุอยู6ในช6วง 31-40 ปnคิดเปZนรEอยละ 33.7 และผูEที่มีอายุต่ำกว6า 30 ปnคิดเปZน

รEอยละ 18.9 ในขณะท่ีผูEทีมีอายุในช6วง 51-60ปnคิดเปZนรEอยละ 10.5 

 

 
  ภาพท่ี 4-14 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรผูEตอบแบบสอบถาม 

  

  ขEอมูลจากภาพที่ 4-14 แสดงใหEเห็นว6าผูEตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6คือประมาณรEอยละ 70 จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ผูEที่จบการศึกษาในระดับสูงกว6าปริญญาตรีมีประมาณรEอยละ 25 และผูEที่จบ

การศึกษาต่ำกว6าปริญญาตรีคิดเปZนรEอยละ 5  

 

§ ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต\อผูDบริหารองค9กร 
  การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต6อผูEบริหารเทศบาลนครนครปฐมแบ6งออกเปZน 5 ดEาน

โดยแต6ละดEานมีคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 

ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต\อผูDบริหารในดDานต\าง ๆ ในภาพรวม คะแนน 

การกำหนดทิศทางการทำงานขององคPกร 3.31 

การส่ือสารและสรEางความเขEาใจทิศทางองคPกรใหEบุคลากรรับรูE 3.61 

การสรEางบรรยากาศและการมีส6วนร6วมในกิจกรรมต6าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคPกร 3.47 

การใหEความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคPกร 3.63 

การเปZนตัวอย6างท่ีดีในการดำเนินงานต6าง ๆ 3.72 

คะแนนความพอใจเฉล่ีย 3.59 

 ตารางท่ี 4-13 ค6าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากรต6อผูEบริหารในดEานต6าง ๆ  
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  ภาพท่ี 4-15 ความพึงพอใจของบุคลากรต6อการปฏิบัติงานของผูEบริหารเทศบาลนครนครปฐม 

 

  จากตารางที่ 4-13 และภาพที่ 4-15 จะเห็นไดEว6าบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใจต6อการ

ปฏิบัติงานของผูEบริหารอยู6ในระดับท่ีดีดEวยคะแนนเฉล่ีย 3.59 โดยบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใจในดEานการ

เปZนตัวอย6างที่ดีในการดำเนินงานต6าง ๆ มากที่สุดดEวยคะแนน 3.72 และมีความพึงพอใจต6อการกำหนดทิศทาง

องคPกรนEอยท่ีสุดคือ 3.31 

   

  ในการประเมินความพึงพอใจต6อการปฏิบัติงานของผูEบริหารทั้ง 5 ดEานนั้น  แต6ละดEานยังแบ6ง

ออกเปZนประเด็นย6อย ๆ อีกดังน้ี 

 

 ดDานท่ี 1 การกำหนดทิศทางองค9กร  

  1.1 การกำหนดทิศทางการทำงานขององคPกรมีความชัดเจนและครอบคลุมเร่ืองวิสัยทัศนP ค6านิยม 

เปmาประสงคP และผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง 

  1.2 การกำหนดทิศทางขององคPกรใหEความสำคัญกับผูEรับบริการและผูEมีส6วนไดEส6วนเสียของ

องคPกร 

  1.3 การกำหนดทิศทางขององคPกรสามารถดำเนินการไดEจริงในทางปฏิบัติ 

  1.4 การระบุผูEรับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององคPกรมีความชัดเจน 

  1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคPกรอย6างเปZนระบบ 
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การกำหนดทิศทางองค9กร คะแนน 

การกำหนดทิศทางการทำงานขององคPกรมีความชัดเจน 3.69 

การกำหนดทิศทางขององคPกรใหEความสำคัญกับผูEรับบริการและผูEมีส6วนไดEเสีย 3.45 

การกำหนดทิศทางขององคPกรสามารถดำเนินการไดEจริงในทางปฏิบัติ 2.43 

การระบุผูEรับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององคPกรมีความชัดเจน 3.18 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคPกรอย6างเปZนระบบ 3.79 

 ตารางท่ี 4-14 ความพึงพอใจต6อการกำหนดทิศทางองคPกร 

 

 
 ภาพท่ี 4-16 ความพึงพอใจของบุคลากรต6อการกำหนดทิศทางองคPกรของผูEบริการ  
 

 จากตารางที่ 4-14 และภาพที่ 4-16 จะเห็นว6าบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใจในการกำหนด

ทิศทางองคPกรในภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง  อย6างไรก็ตาม บุคลากรเห็นว6าในเรื่องของการกำกับติดตาม

และประเมินผลนั้นผูEบริหารเทศบาลทำไดEอยู6ในระดับดี  ในขณะท่ีเรื่องการกำหนดทิศทางองคPกรสามารถ

นำไปใชEไดEจริงในการปฏิบัติน้ันไดEคะแนนความพึงพอใจนEอยท่ีสุดและอยู6ในระดับต่ำกว6าปานกลาง 

 
  ดDานท่ี 2 การส่ือสารและสรDางความเขDาใจทิศทางองค9กรใหDบุคลากรรับรูD 

   2.1 การช้ีแจงวิสัยทัศนP พันธกิจ และเปmาหมายขององคPกรใหEบุคลากรไดEทราบอย6าง

ชัดเจน 

   2.2 การกระตุEนบุคลากรเพื่อใหEเกิดความร6วมมือในการดำเนินการใหEบรรลุผลตาม

ทิศทางท่ีกำหนด 

   2.3 การเป�ดโอกาสใหEบุคลากรไดEสื่อสารโตEตอบแบบ 2 ทิศทาง เพื่อสรEางความ

เขEาใจท่ีถูกตEอง ตรงกัน 
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   2.4 การทบทวนและสรEางความเขEาใจเกี่ยวกับทิศทางขององคPกรใหEกับบุคลากร

ขององคPกร 

   2.5 การส6งเสริมพัฒนาผูEร6วมงานเพื่อใหEสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคPของ

องคPกรไดEอย6างเต็มศักยภาพ 

 

การส่ือสารและสรDางความเขDาใจทิศทางองค9กรใหDบุคลากรรับรูD คะแนน 

การช้ีแจงวิสัยทัศนP พันธกิจ และเปmาหมายขององคPกรใหEบุคลากรไดEทราบ 3.67 

การกระตุEนบุคลากรเพ่ือใหEเกิดความร6วมมือในการดำเนินการทิศทางท่ีกำหนด 3.78 

การเป�ดโอกาสใหEบุคลากรไดEส่ือสารโตEตอบแบบ 2 ทิศทาง 3.52 

การทบทวนและสรEางความเขEาใจเก่ียวกับทิศทางขององคPกร 3.56 

การส6งเสริมพัฒนาผูEร6วมงานเพ่ือใหEสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคP 3.53 

 ตารางท่ี 4-15 การส่ือสารและสรEางความเขEาใจทิศทางองคPกรใหEบุคลากรรับรูE 

 

 
 ภาพท่ี 4-17 การส่ือสารและสรEางความเขEาใจทิศทางองคPกรใหEบุคลากรรับรูE 
  

  ขEอมูลจากตารางที่ 4-15 และภาพที่ 4-17 แสดงใหEเห็นว6าบุคลากรส6วนใหญ6ใหEคะแนนความพึง

พอใจในภาพรวมอยู6ในระดับดี และหากพิจารณาในแต6ละเรื่องก็จะพบว6าทุกเรื่องไดEคะแนนความพึงพอใจอยู6ใน

ระดับดีดEวย โดยมีเรื่องการกระตุEนบุคลากรเพื่อใหEเกิดความร6วมมือในการดำเนินการทิศทางที่กำหนดไดEรับ

คะแนนความพึงพอใจสูงสุดท่ี 3.78 คะแนน 
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  ดDานท่ี 3 การสรDางบรรยากาศและการมีส\วนร\วมของผูDบริหารในกิจกรรมต\าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาองค9กร 

   3.1 การสรEางความผูกพันและความร6วมมือภายในองคPกรผ6านกระบวนการ/การจัด

กิจกรรมการเรียนรูEร6วมกัน 

   3.2 การสรEางแรงจูงใจเพ่ือใหEบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดEตามเปmาหมาย 

   3.3 การมีส6วนร6วมของผูEบริหารในกิจกรรมเพ่ือสรEางความผูกพันในทุกระดับ 

   3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหEแก6บุคลากรฝjายต6าง ๆ 

   3.5 การเป�ดโอกาสใหEบุคลากรมีส6วนร6วมในการพัฒนาองคPกร 

 

การสรDางบรรยากาศและการมีส\วนร\วมของผูDบริหาร คะแนน 

การสรEางความผูกพันและความร6วมมือภายในองคPกร 3.46 

การสรEางแรงจูงใจเพ่ือใหEบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดEตามเปmาหมาย 3.28 

การมีส6วนร6วมของผูEบริหารในกิจกรรมเพ่ือสรEางความผูกพันในทุกระดับ 3.42 

การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหEแก6บุคลากรฝjายต6าง ๆ 3.63 

การเป�ดโอกาสใหEบุคลากรมีส6วนร6วมในการพัฒนาองคPกร 3.53 

 ตารางท่ี 4-16 การสรEางบรรยากาศและการมีส6วนร6วมของผูEบริหาร 

 

 
 ภาพท่ี 4-18  การสรEางบรรยากาศและการมีส6วนร6วมของผูEบริหาร 

 

  ขEอมูลจากตารางที่ 4-16 และภาพท่ี 4-18 แสดงใหEเห็นว6าบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู6ในระดับดี มีเพียงเรื่องการสรEางแรงจูงใจเพื่อใหEบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดEตามเปmาหมายท่ี

กำหนดไวEเท6าน้ันท่ีไดEระดับคะแนนอยู6ในเกณฑPปานกลาง 
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   ดDานท่ี 4 การใหDความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองค9กร 

   4.1 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคPกรท่ีดีมีความเปZนรูปธรรม 

   4.2 นโยบายการกำกับดูแลองคPกรท่ีดีสอดคลEองเช่ือมโยงกับค6านิยม วิสัยทัศนP  

        และวัฒนธรรมองคPกร 

   4.3 การส่ือสารเผยแพร6นโยบายการกำกับดูแลองคPกรท่ีดีภายในองคPกรมีความ 

        ท่ัวถึง 

   4.4 การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนPขององคPกร 

   4.5 การเป�ดเผยและเป�ดโอกาสใหEบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานไดE 

 

การใหDความสำคัญกับธรรมภิบาลในองค9กร คะแนน 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคPการท่ีดีมีความเปZนรูปธรรม 3.60 

สอดคลEองเช่ือมโยงกับค6านิยม วิสัยทัศนP และวัฒนธรรมองคPกร 3.61 

การส่ือสาร เผยแพร6นโยบายการกำกับดูแลองคPกรท่ีดีมีความท่ัวถึง 3.64 

การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนPขององคPกร 3.76 

การเป�ดเผยและเป�ดโอกาสใหEบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานไดE 3.52 

 ตารางท่ี 4-17 การใหEความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคPกร 

 

 
 ภาพท่ี 4-19  การใหEความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคPกร 

  

  ขEอมูลจากตารางที่ 4-17 และภาพที่ 4-19 แสดงใหEเห็นว6าบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใน

ภาพรวมอยู6ในระดับดี และหากพิจารณาในรายประเด็นก็จะพบว6าทุกเรื่องไดEรับคะแนนอยู6ในระดับดีดEวย 

โดยเฉพาะอย6างย่ิงการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนPองคPกรไดEรับคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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  ดDานท่ี 5 การเปVนตัวอย\างท่ีดีในการดำเนินงานต\าง ๆ  

   5.1 การปฏิบัติตัวต6อบุคลากรอย6างเท6าเทียมกัน เปZนธรรม และไม6เลือกปฏิบัติ 

   5.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบองคPกรของผูEบริหาร และสอดคลEองกับค6านิยมและ

        วัฒนธรรมองคPกร 

   5.3 การช้ีนำใหEบุคลากรมีความมุ6งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหEบรรลุวิสัยทัศนP 

   5.4 การบริหารองคPกรใหEมีการพัฒนาอย6างต6อเน่ือง 

   5.5 การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูEบริหาร 
 

การเปVนตัวอย\างท่ีดีในการดำเนินงานต\าง ๆ  คะแนน 

ปฏิบัติอย6างเท6าเทียม ไม6เลือกปฏิบัติ 3.46 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคPกร 3.82 

เปZนตัวอย6างท่ีดีในการปฏิบัติหนEาท่ี 3.72 

บริหารองคPกรใหEมีการพัฒนาอย6างต6อเน่ือง 3.81 

มีคุณธรรม จริยธรรมเปZนท่ีประจักษP 3.81 

 ตารางท่ี 4-18 การเปZนตัวอย6างท่ีดีในการดำเนินงานต6าง ๆ  

 

 
 ภาพท่ี 4-20 การเปZนตัวอย6างท่ีดีในการดำเนินงาน  

  

 ขEอมูลจากตารางที่ 4-18 และภาพที่ 4-20 แสดงใหEเห็นว6าบุคลากรใหEคะแนนความพึงพอใจในการเปZน

ตัวอย6างที่ดีของผูEบริหารในภาพรวมในระดับดี  และเมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นต6าง ๆ ก็จะพบว6าบุคลากร

พอใจกับประเด็นย6อยต6าง ๆ ในระดับท่ีใกลEเคียงกันดEวย 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขDอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทDองถิ่น ประจำปg พ.ศ.

2565 

 ในปnงบประมาณ 2565 เทศบาลนครนครปฐมมีการกำหนดว6าจะทำโครงการจำนวนมากถึง 346 

โครงการ  แต6มีโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพียงแค6   126 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 36.42  ของโครงการ

ที่ตั้งไวEในแผนฯ  และมีโครงการที่ปฏิบัติไดEเสร็จสิ้นภายในปnงบประมาณเพียงแค6 52 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 

15.03 

 ในขณะที่มีการตั้งวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนฯไวEที่ 1,389,658,630 บาท  

แต6มีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อทำโครงการต6าง ๆ ทั้งสิ้นจำนวน  263,611,500.00บาท  คิดเปZนรEอยละ 

18.97 ของวงเง ินงบประมาณที ่ต ั ้ งไว E ในแผนฯ  และม ีการเบ ิกจ 6ายไปใช E ในโครงการท ี ่แล Eวเสร็จ  

167,128,161.97 บาท คิดเปZนรEอยละ 12.03 

 เม่ือแยกตามรายยยุทธศาสตรPจะสามารถสรุปผลไดE ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร9ที ่ 1 การพัฒนาดDานสังคมและชุมชน มีจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด 34 

โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 19 โครงการ ดำเนินโครงการแลEวเสร็จ 10 โครงการคิดเปZนรEอยละ 29.41 

 ยุทธศาสตร9ท่ี 2 การพัฒนาดDานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

และการท\องเท่ียว มีจำนวนโครงการตามแผนท้ังหมด 139 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 45 โครงการ 

ดำเนินการแลEวเสร็จ 24 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 17.27 

 ยุทธศาสตรDที่ 3 การพัฒนาดIานการบริการสาธารณะ มีจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด 66 

โครงการ ขออนุมัติ 21 โครงการ ดำเนินการแลEวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 1.52  

 ยุทธศาสตร9ที่ 4 การพัฒนาดDานสาธารณสุขและสิ่งแวดลDอม มีจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด  

23 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 15 โครงการ ดำเนินการแลEวเสร็จ 8 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 34.78 

 ยุทธศาสตร9ที่ 5 การพัฒนาดDานเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ขออนุมัติ

ดำเนินการ 7 โครงการ ดำเนินการแลEวเสร็จ 5 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 55.56 

 ยุทธศาสตร9ที ่ 6 การพัฒนาดDานการบริหารและพัฒนาองค9กร มีจำนวนโครงการทั้งหมด  

75 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 19 โครงการ ดำเนินการแลEวเสร็จ 4 โครงการ คิดเปZนรEอยละ 5.33 

 จะเห็นไดEว6า โครงการในปn พ.ศ.2565 ที่มีการปฏิบัติงานแลEวเสร็จภายในปnงบประมาณจำนวน 52 

โครงการ เมื่อเปรียบเทียบความมากนEอยของจำนวนโครงการในแต6ละยุทธศาสตรP พบว6า ยุทธศาสตรPที่ 2 การ

พัฒนาดEานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและการท6องเที่ยว มีจำนวนโครงการท่ี

ปฏิบัติงานไดEเสร็จสิ้นภายในปnงบประมาณมากที่สุดถึง 24 โครงการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตรPที่ 1 การพัฒนา
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ดEานสังคมและชุมชน จำนวน 19 โครงการ  ส6วนยุทธศาสตรPที ่มีการดำเนินโครงการใหEแลEวเสร็จตาม

ปnงบประมาณไดEนEอยที่สุดคือยุทธศาสตรPที่ 3 การพัฒนาดEานบริการสาธารณะ มีเพียง 1 โครงการเท6าน้ัน 

เนื่องจากเปZนเพราะโครงการในยุทธศาสตรPที่ 3 เปZนโครงการเก่ียวกับการก6อสรEาง จึงเปZนโครงการระยะยาวท่ี

ไม6สามรารถปฏิบัติใหEเสร็จส้ินภายในปnงบประมาณน้ัน ๆ ไดE 

 ดEานการเบิกจ6ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามดEานยุทธศาสตรP พบว6ามีการเบิกจ6าย

งบประมาณ ปn พ.ศ. 2565 มากที ่สุดในยุทธศาสตรPที ่ 1 การพัฒนาดEานสังคมและชุมขน เปZนจำนวน 

102,827,989.00 บาท คิดเปZนรEอยละ 77.30 ของงบประมาณท่ีเบิกจ6ายท้ังหมด 

 

5.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทDองถ่ิน ประจำปg พ.ศ.2565 

 การประเมินประสิทธิผลของโครงการทั้ง 3 โครงการ พบว6าการกำหนดค6าเปmาหมายของแต6ละ

โครงการ ยังมีความไม6ชัดเจนและไม6ไดEคำนึงถึงความคุEมค6าในการจัดทำโครงการมากเท6าที่ควร กล6าวคือผูEทำ

โครงการมิไดEกำหนดรายละเอียดของผลลัพธPที่เปZนเปmาหมายในการดำเนินโครงการ ทั้งในลักษณะที่เปZนตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่จะสะทEอนใหEเห็นถึงผลลัพธPที่จะเปZนประโยชนPต6อผูEรับบริการอย6างชัดเจน 

แมEว6าโครงการต6าง ๆ เหล6าน้ีอาจส6งผลดีเปZนอย6างมากต6อผูEรับบริการ แต6เมื่อผูEทำโครงการมิไดEกำหนดตัวชี้วัดท่ี

ชัดเจนว6าผูEรับบริการจะไดEประโยชนPอย6างไร จึงไม6สามารถทำการวัดหรือประเมินประสิทธิผลโครงการไดEอย6าง

เต็มท่ีและรอบดEาน  

 ในส6วนของความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต6อการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐมในภาพรวมพบว6าอยู6ในระดับดีเกือบทุกดEาน  มีเพียงดEานการบริการสาธารณะที่อยู6ในระดับปานกลาง 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนความพึงพอใจในปnที่ผ6านมาถือว6าในปnนี้เทศบาลนครนครปฐมไดEรับคะแนนความ

พึงพอใจในระดับท่ีดีข้ึนกว6าเดิมในทุกดEาน 

 อย6างไรก็ตามยุทธศาสตรPดEานที่ไดEคะแนนนEอยที่สุดคือดEานบริการสาธารณะไดEคะแนน 3.17 

คะแนน แต6ก็ถือว6าดีข้ึนกว6าปnท่ีผ6านมา  

 ความคิดเห็นท่ีไดEจากแบบสอบถามส6วนมากค6อนขEางจะสอดคลEองกันท่ีเร่ืองปeญหาน้ำท6วม ปeญหา

น้ำประปา และปeญหาการจราจรบริเวณตลาด 

 ขEอมูลที่ไดEจากการทำกลุ6มสนทนาพบว6าผูEนำชุมชนนำเสนอปeญหาที่สำคัญ ไดEแก6 ปeญหาน้ำท6วม 

ปeญหาความปลอดภัยในการใชEถนน ปeญหาการจัดการตลาด  และปeญหาการจัดการขยะ 

 

5.3 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีต\อการใหDบริการของเจDาหนDาท่ี ณ สำนักงานเทศบาลนคร

นครปฐม 

  ในภาพรวมประชาชนที่มาใชEบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมใหEคะแนนความพึงพอใจ

ในระดับดีมากทุกดEาน เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในรายละเอียดแต6ละดEานพบว6าประชาชนใหEคะแนน

ความพึงพอใจในระดับดีมากในเกือบทุกประเด็น  อย6างไรก็ตามมีบางประเด็นที่ประชาชนใหEคะแนนความพึง
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พอใจอยู6ในระดับดี ไดEแก6 เจEาหนEาที่ดูแลเอาใจใส6 กระตือรือรEน เต็มใจใหEบริการ การใหEบริการเปZนระบบและมี

ขั้นตอนที่เหมาะสม แบบฟอรPมเขEาใจง6ายและสะดวกในการกรอกขEอมูล ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 

ความพอเพียงของที่นั่งรอรับบริการ  ในขณะที่ประเด็นที่ประชาชนใหEคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ ความ

สะอาดและความพอเพียงของหEองสุขา และเร่ืองการใหEขEอมูล / รายละเอียดชัดเจนและเขEาใจง6าย 

  เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของปnที่ผ6านมาก็จะพบว6าในปnนี้เทศบาลไดEรับคะแนน

ความพึงพอใจมากข้ึนเล็กนEอย 

  จากขEอมูลดังกล6าวสามารถสรุปไดEว6าเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหEบริการแก6ประชาชนที่มา

ติดต6อกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดEเปZนอย6างดีมาโดยตลอด  อย6างไรก็ตามมีขEอมูลเพิ่มเติมจาก

ทEายแบบสอบถามว6าควรเพิ่มที่จอดรถใหEมากกว6าที่เปZนอยู6ในปeจจุบันเพราะหาที่จอดรถยาก ซึ่งเปZนประเด็นท่ี

ไดEรับการกล6าวถึงเช6นกันในปnท่ีผ6านมา 

 

5.4 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต\อการปฏิบัติงานของผูDบริหารเทศบาลนครนครปฐม 

    ในภาพรวมความพึงพอใจที่บุคลากรมีต6อผูEบริหารอยู6ในระดับดี โดยมีดEานการเปZนตัวอย6างที่ดี 

(Role Model)ของผูEบริหารในการดำเนินการเรื่องต6าง ๆ ไดEรับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด  อย6างไรก็ตาม

ดEานการกำหนดทิศทางองคPกรไดEคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 

  เม่ือพิจารณาในดEานย6อย ๆ ดEานไดEคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดในแต\ละดDาน มีดังน้ี 

  ดEานขEอที่ 1 การกำหนดทิศทางองคPกร ขEอที่ไดEรับคะแนนสูงสุดคือขEอ การกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคPกรอย6างเปZนระบบ   

  ดEานขEอที่ 2 การสื่อสารและสรEางความเขEาใจทิศทางองคPกรใหEบุคลากรรับรูE  ขEอที่ไดEรับคะแนน

สูงสุดคือขEอการกระตุEนบุคลากรเพ่ือใหEเกิดความร6วมมือในการดำเนินการทิศทางท่ีกำหนด 

  ดEานขEอที่ 3 การสรEางบรรยากาศและการมีส6วนร6วมของผูEบริหารในกิจกรรมต6าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาองคPกร  การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหEแก6บุคลากรฝjายต6าง ๆ 

  ดEานขEอที่ 4 การใหEความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคPกร  ขEอที่ไดEรับคะแนนสูงคือขEอการ

บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนPขององคPกร 

 ดEานขEอที่ 5 การเปZนตัวอย6างที่ดีในการดำเนินงานต6าง ๆ ขEอที่ไดEรับคะแนนสูงคือขEอปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององคPกร 

  ในขณะท่ีดEานท่ีไดEคะแนนความพึงพอใจนDอยท่ีสุดในแต\ละดDาน มีดังน้ี 

 ดEานที่ 1 การกำหนดทิศทางองคPกร ขEอที่ไดEรับคะแนนนEอยคือขEอการกำหนดทิศทางขององคPกร

สามารถดำเนินการไดEจริงในทางปฏิบัติ  

  ดEานที่ 2 การสื่อสารและสรEางความเขEาใจทิศทางองคPกรใหEบุคลากรรับรูE   ขEอที่ไดEรับคะแนนนEอย

ท่ีสุดคือขEอเป�ดโอกาสใหEบุคลากรไดEส่ือสาร 2 ทิศทาง 

  ดEานที่ 3 การสรEางบรรยากาศและการมีส6วนร6วมของผูEบริหารในกิจกรรมต6าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาองคPกร ขEอท่ีไดEคะแนนนEอยคือขEอการสรEางแรงจูงใจเพ่ือใหEบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดEตามเปmาหมาย 
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   ดEานที่ 4 การใหEความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคPกร  ขEอที่ไดEคะแนนนEอยคือขEอการเป�ดเผยและ

เป�ดโอกาสใหEบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานไดE 

     ดEานที่ 5 การเปZนตัวอย6างที่ดีในการดำเนินงานต6าง ๆ ขEอที่ไดEคะแนนนEอยคือขEอการปฏิบัติอย6าง

เท6าเทียม ไม6เลือกปฏิบัติ 

  ขEอมูลจากการสำรวจแสดงใหEเห็นว6าบุคลากรในองคPกรเห็นว6าผูEบริหารองคPกรเปZนผูEที่มีความมุ6งม่ัน

ในการทำงานเพื่อสรEางประโยชนPใหEกับองคPกรและผูEมีส6วนไดEเสีย  ผูEบริหารเปZนผูEที่เปZนตัวอย6างที่ดีใหEกับคนใน

องคPกร และผูEบริหารสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคPกรไดE อย6างไรก็ตามมีขEอเสนอแนะต6อผูEบริหาร

องคPกรว6าควรเพิ่มเติมความชัดเจนในเรื่องของการกำหนดเปmาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่เปZนรูปธรรม

เพื่อใหEบุคลากรสามรถปฏิบัติตามไดEง6าย รวมถึงผูEบริหารองคPกรควรเป�ดโอกาสใหEบุคลากรไดEมีส6วนร6วมในการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทำงานต6าง ๆ ของผูEบริหารไดEเพ่ือสรEางบรรยากาศท่ีดีในการทำงานร6วมกัน 
 

5.6 ขDอสังเกตและขDอเสนอแนะจากคณะทำงาน 

 จากการลงเก็บขEอมูลและการไดEรับฟeงขEอเสนอแนะต6าง ๆ จากผูEนำชุมชนและขEอมูลที่ไดEจากแบบ

สำรวจประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม  คณะผูEจัดทำรายงานนี้มีขEอสังเกตและขEอเสนอแนะต6อเทศบาล

นครนครปฐม ดังต6อไปน้ี 

 ขDอสังเกตท่ีมีการวางแผนปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครปฐม 

 ในปn พ.ศ. 2565 พบว6าเทศบาลนครนครปฐมมีการวางแผนที่จะดำเนินโครงการตามยุทธศาสตรP

ต6าง ๆ หลายโครงการ โดยมีโครงการท่ีกำหนดไวEในแผนค6อนขEางมากเม่ือเทียบกับปnท่ีผ6าน ๆ มา  อย6างไรก็ตาม

ในการลงมือปฏิบัติจริงพบว6าเทศบาลนครนครปฐมไม6สามารถปฏิบัติโครงการต6าง ๆ ไดEตามแผนที่ตั้งไวEจนครบ  

แมEว6าโครงการท่ีมีความสำคัญและโครงการท่ีตEองใชEงบประมาณมากจะสามารถถูกนำไปปฏิบัติไดEก็ตาม  

 ขDอสังเกตท่ีมีต\อการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครปฐม 

 1.ประชาชนส6วนหนึ่งไม6รู Eจักและไม6ค6อยรับรูEขEอมูลข6าวสารการดำเนินงานในดEานต6าง ๆ ของ

เทศบาล  โดยเฉพาะประชาชนที่ไม6ไดEเปZนคนดั้งเดิมในพื้นท่ีหรือเปZนคนดั้งเดิมในพื้นที่แต6ออกไปดำเนินชีวิตใน

ดEานการศึกษาหรือไปทำงานนอกพื้นที่เปZนเวลานาน  คนกลุ6มนี้จะไม6ค6อยรูEจักหรือไม6ค6อยรับรูEเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลมากนัก 

 2.ประชาชนดั้งเดิมในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองมีความคาดหวังกับการดำเนินงานในดEานต6าง ๆ 

ของเทศบาลค6อนขEางมาก โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวขEองกับชีวิตประจำวันของพวกเขา ตัวอย6างเช6น การจัดการ

เร่ืองขยะ การใหEบริการน้ำประปา การดูแลรักษาถนนและคลอง  รวมถึงการใหEบริการดEานสุขภาพอนามัย 

 3.ประชาชนในภาพรวมยังไม6ค6อยมีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับบทบาทหนEาที่และขอบเขตอำนาจ

ของการบริหารงานส6วนทEองถิ่น ซึ่งมีหลายงานที่ทับซEอนกับการบริหารงานส6วนกลางและส6วนภูมิภาค เช6น 

หน6วยงานตำรวจ หน6วยงานทางหลวง เปZนตEน 
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 ขDอเสนอแนะเพ่ือการนำไปดำเนินการของเทศบาลนครนครปฐม 

 1. เทศบาลควรกำหนดจำนวนโครงการต6าง ๆ ในแผนตามความเหมาะสมเพ่ือใหEสามารถปฏิบัติ

ไดEจริงและครบถEวนตามแผนท่ีวางไวE 

 2. เทศบาลควรทำการประชาสัมพันธPการดำเนินงานต6าง ๆ ของเทศบาลใหEประชาชนไดEรับทราบ

อย6างสม่ำเสมอผ6านช6องทางที่หลากหลายเหมาะกับคนกลุ6มต6าง ๆ เช6น กลุ6มผู Eสูงอายุที ่อยู 6บEานสามารถ

ประชาสัมพันธPผ6านผูEนำชุมชนและเสียงตามสาย กลุ6มวัยรุ6นและวัยทำงานสามารถประชาสัมพันธPผ6านเว็ปไซตP

ของเทศบาลและแผ6นพับประชาสัมพันธPที่แจกไปกับบิลค6าน้ำ เพื่อใหEการรับทราบขEอมูลของประชาชนนำไปสู6

การมีส6วนร6วมของประชาชนในลำดับถัดไป 

 นอกจากการประชาสัมพันธPแลEวเทศบาลควรสรEางการมีส6วนร6วมใหEเกิดขึ ้นอย6างกวEางขวาง  

อย6างไรก็ตามคณะทำงานตระหนักดีว6าการส6งเสริมใหEเกิดการมีส6วนร6วมของประชาชนในวงกวEางน้ันค6อนขEางจะ

ทำไดEยากลำบากเพราะโดยธรรมชาติของประชาชนที่เปZนคนชั้นกลางในเขตเมืองมักจะมีวิถีชีวิตที่ไม6ค6อยไดE

สัมผัสใกลEชิดกับพื้นที่  จึงอาจส6งผลใหEประชาชนกลุ6มนี้มีการใหEความสนใจต6อโครงการต6าง ๆ ของเทศบาลใน

ระดับที่ไม6มากนักยกเวEนแต6ในกรณีที่ประชาชนประสบปeญหาความเดือดรEอนหรือมีความไม6พอใจจากการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล  ประชาชนกลุ6มนี้ก็จะมีการแสดงออกถึงความไม6พอใจของตน  ดังนั้นเทศบาลอาจ

เริ่มตEนจากการสรEางการมีส6วนร6วมในระดับพื้นฐานเช6นการเป�ดโอกาสและสนับสนุนใหEประชาชนไดEแสดงความ

คิดเห็นต6อการปฏิบัติงานของเทศบาลอย6างสม่ำเสมอ  และมีการนำขEอมูลที่ไดEรับจากประชาชนไปพิจารณา

และแจEงกลับไปยังประชาชน 

 3. การทำงานของเทศบาลหลายกรณีตEองประสานและขอความร6วมมือกับหน6วยงานต6าง ๆ เช6น 

ตำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน ฯลฯ ทำใหEเทศบาลไม6สามารถควบคุมหรือสั่งการกิจกรรม

เหล6านี้ไดEอย6างเบ็ดเสร็จดEวยตนเอง เทศบาลจึงควรชี้แจงและแจEงสาเหตุดังกล6าวใหEประชาชนรับทราบเพื่อใหE

ประชาชนรับรูEและเขEาใจถึงขEอจำกัดในการทำงานของเทศบาล 

 4. เทศบาลควรมีช6องทางในการรับฟeงขEอเสนอแนะจากประชาชน รวมถึงช6องทางการประเมินผล

การใหEบริการของเจEาหนEาที่ฝjายต6าง ๆ อย6างสม่ำเสมอเพื่อนำไปปรับปรุงการใหEบริการ และเปZนการทำใหE

ประชาชนเห็นว6าเทศบาลมีความเอาใจใส6ต6อขEอรEองเรียนของประชาชน 

 5. เทศบาลควรใหEความสำคัญเปZนพิเศษกับการปฏิบัติงานที่จะส6งผลกระทบต6อวิถีชีวิตของ

ประชาชนโดยตรงและเปZนวงกวEาง ซึ่งเทศบาลนครนครปฐมก็ทำไดEดีในระดับหนึ่งแลEวไม6ว6าจะเปZนโครงการ

ส6งเสริมการออกกำลังกาย โครงการเกี่ยวกับการปmองกันและควบคุมโรค อย6างไรก็ตามงานของเทศบาลท่ี

ประชาชนในภาพรวมยังคิดว6าเทศบาลนครนครปฐมยังบกพร6องอยู6คือการจัดการดEานน้ำท6วมและน้ำประปา

รวมถึงการจัดการดEานขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปมักจะคาดหวังว6างานเหล6านี้เปZนงานพื้นฐานท่ี

เทศบาลจะตEองทำไดEเปZนอย6างดี  นอกจากนี้เรื่องที่ประชาชนมีการเรียกรEองมากขึ้นคือเรื่องของการส6งเสริม

อาชีพ ซ่ึงไม6ใช6แค6เพียงการจัดอบรม แต6ยังรวมถึงการจัดหาช6องทางการจัดจำหน6ายดEวย 
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