
บทที่ 4 
การวเิคราะห์ผลการประเมินแผนพัฒนา 

 
 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 
สรุปผลการประเมินตามวัตถปุระสงคด์ังนี้ 
  1. เพ่ือตดิตามและประเมินผลการบริหารจดัการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ในแต่ละยุทธศาสตด์้วยรปูแบบ CIPP MODEL 
  1.1 ด้านสภาวะแวดล้อมของหน่วยงาน (Context) ประกอบด้วยความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ การตอบสนองปัญหาหรือความต้องการจําเป็นที่แท้จริงของชุมชน
และหน่วยงาน ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบายขององค์กรหรือนโยบายเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
   1.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย ความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การบริหารจัดการ ระบบเครือขา่ย และอาคารสถานที่ 
   1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การดําเนินงานตามแผนหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การนิเทศ การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล 
   1.4 ด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย ผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของโครงการและความ พึง
พอใจต่อโครงการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทํางาน ชุมชน ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางในระยะต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนา 

ตอนที่  1    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 
ตารางที่ 4.1 แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
       เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 
  รายการ                 จํานวน        ร้อยละ 
 
1. เพศ 

 ชาย     83  50.60  
 หญิง     81  49.40   

2.  อายุ 
น้อยกว่า 26 ปี    23  14.00 

 27-30 ปี    12   7.30    
31-35 ปี    22  13.40 
36-40 ปี    27   16.50 
41-45 ปี    13   7.90 
46-50 ปี    24  14.60 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป   43  26.20 

3. ระดับการศกึษา 
 ต่ํากว่าอนุปริญญา   133  81.10 
   อนุปริญญา    12    7.30  

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า   17  10.40    
ปริญญาโท    2   1.20  

4. สถานภาพทางสังคม 
ผู้บริหารทอ้งถิ่น    8    4.90 
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บุคลากรทอ้งถิ่น    7    4.30 
ภาควิชาการ    1    0.60 
ภาคประชาชน    145   88.40 
ภาคเอกชน    3     1.80 

 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.60 ซึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.20 รวมทั้งมีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 81.10 และมีสถานภาพทาง
สังคมซึ่งอยู่ในส่วนภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 88.40  
ตอนที่ 2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ในแตล่ะยุทธศาสต์ด้วยรปูแบบ CIPP MODEL 
ตารางที่ 4.2 แสดงภาพรวมของการประเมินผลการบริหารจัดการแผนพฒันาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล 
                เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 
 

ยุทธศาสตร ์ ระดับความคดิเห็น แปลความหมาย

X SD.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 3.80 .82 มาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ 

3.93 .87 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.95 .86 มาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3.95 .79 มาก 
ยุทธศาสต ร์ที่  5 การพัฒนาด้ านการบ ริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.95 0.79 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดท่ีดี 

3.98 0.77 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.92 .81 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมของการประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินแผนอยู่ใน
ระดับมากทุกยุทธศาสตร์ ( X  = 3.92 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ในรายละเอียดแต่ละด้านของแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ระดับความคิดเห็น รวม แปล
ความหมาย บริบท

แวดล้อม 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวน
การ 

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

4.00 3.81 3.98 3.44 3.80 มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคงและความสงบ 

4.00 3.82 3.98 3.94 3.93 มาก

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ 

3.99 3.81 3.97 3.93 3.92 มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

3.99 3.85 3.96 4.00 3.95 มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ 3.98 3.85 3.97 4.00 3.94 มาก
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

3.99 3.86 3.96 4.13 3.98 มาก

รวมเฉลี่ย 3.99 3.83 3.97 3.90 3.92 มาก
 
  จากตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ในรายละเอียดแต่ละด้านของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ด้าน
บริบทแวดล้อมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 3.99) โดยเรียงตามลําดับของรายละเอียดแต่ละด้าน 
คือ ด้านกระบวนการดําเนินการ ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยนําเข้า ( X  = 3.97), ( X  = 3.90 ) และ ( X = 3.83 
) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสงัคม ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านบริบทของหนว่ยงาน 4.00 .76 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย

3.96 .80 มาก 
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ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.95 .80 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.94 .79 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.91 .79 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

4.02 .80 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.99 .78 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

4.01 .85 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

4.06 .80 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.10 .48 มาก 

 

 

ตารางที่ 4.4 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสงัคม ระดับความคดิเห็น ความหมาย 
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X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.07 .76 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.81 .92 มาก 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

3.96 .88 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.95 .84 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ 

3.93 .87 มาก 

4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

3.96 .93 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  

3.71 .93 มาก 

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.90 .93 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.73 .87 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.80 .85 มาก 

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.43 1.20 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.75 .96 มาก 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสงัคม ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.98 .87 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 3.92 .96 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

4.04 .83 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.98 .93 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 4.02 .80 มาก 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.05 .84 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.13 .85 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

4.07 .86 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.98 .93 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.02 .84 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

3.88 .93 มาก 

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.88 .83 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.86 .89 มาก 

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.94 .91 มาก 
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14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

3.98 .86 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.4 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสงัคม ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านผลผลิตของโครงการ 3.44 .76 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.74 .89 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

3.94 .84 มาก 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.93 .89 มาก 

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

3.90 .86 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3.92 .88 มาก 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.05 .86 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.07 .88 มาก 

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.96 .94 มาก 
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รวมเฉลี่ย 3.80 .82 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม ในภาพรวม พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80) 

  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคมมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.10), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง” ( X  = 4.07) และ 
“วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 4.06) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 3.96), “คณะทํางานในการดําเนินโครงการมี
ความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 3.96) และ “ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 3.95) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การประชาสัมพันธ์
โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.13),  “การดําเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนดไว้” ( X  = 4.07), “จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.05) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.07), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.05) และ “การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียง
พางคําของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ( X  = 3.96) 
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง

และความสงบ 
ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านบริบทของหนว่ยงาน 4.00 .82 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

3.95 .80 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.93 .78 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 4.01 1.03 มาก 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.93 .78 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

4.02 .80 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.01 .77 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

4.02 .85 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

4.06 .83 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.09 .80 มาก 

 

 

ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง
และความสงบ 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.05 .78 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.82 .92 มาก 
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1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

3.98 .88 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.95 .86 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ 

3.97 .88 มาก 

4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

4.00 .89 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  

3.73 .94 มาก 

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.88 .93 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.73 .86 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.79 .84 มาก 

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.42 1.19 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.75 .97 มาก 

ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.98 .88 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 3.92 .97 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

4.02 .84 มาก 

 

ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง ระดับความคดิเห็น ความหมาย 
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และความสงบ X SD.
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.97 .93 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 4.03 .81 มาก 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.04 .84 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.13 .88 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

4.08 .85 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.99 .92 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.02 .85 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

3.90 .92 มาก 

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.91 .84 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.85 .90 มาก 

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.91 .93 มาก 

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

3.97 .86 มาก 

ด้านผลผลิตของโครงการ 3.94 .87 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.74 .91 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

3.95 .84 มาก 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ

3.93 .89 มาก 
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วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
 

ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง
และความสงบ 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

3.93 .83 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3.94 .87 มาก 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.03 .89 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.07 .86 มาก 

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.99 .92 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 .87 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตาํบล
เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 

  หากพิจารณาในรายละเอียดแตล่ะด้านของยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความ
สงบ มีรายละเอียดดังนี ้

  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.09), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 
4.06) และ “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง” ( X  = 4.05) 



66 
 

 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 4.00), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 3.98) และ 
“คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินโครงการมีจํานวนเพียงพอ” ( X  = 3.97) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การประชาสัมพันธ์
โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.13),  “การดําเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนดไว้” ( X  = 4.08), “จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.04)  
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.07), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.03) และ “การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียง
พางคําของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ( X  = 3.99)  
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ตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    
                ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านบริบทของหนว่ยงาน 3.99 .80 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

3.93 .84 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.90 .82 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.93 .80 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.93 .78 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 3.99 .80 มาก 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  
6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.01 .77 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

4.01 .85 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

4.06 .82 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.08 .79 มาก 

 

 

ตารางที่ 4.6 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.06 .77 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.18 .91 มาก 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

3.97 .86 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.95 .84 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี 3.93 .86 มาก 
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จํานวนเพียงพอ 
4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

3.98 .91 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  

3.73 .93 มาก 

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.89 .92 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.76 .85 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.80 .84 มาก 

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.41 1.18 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.77 .96 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.6 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.97 .87 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 3.92 .95 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

4.02 .83 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ 3.97 .93 มาก 
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ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 
4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 4.04 .79 มาก 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.04 .84 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.13 .85 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

4.08 .85 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.98 .93 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.99 .85 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

3.88 .91 มาก 

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.91 .82 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.84 .92 มาก 

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.91 .90 มาก 

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

3.99 .85 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.6 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.



71 
 

ด้านผลผลิตของโครงการ 3.93 .88 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.73 .89 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

3.92 .85 มาก 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.93 .89 มาก 

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

3.91 .85 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3.93 .86 มาก 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.03 .88 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.04 .88 มาก 

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.98 .94 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.92 .86 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.08), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 
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4.06) และ “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง” ( X  = 4.06) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 3.98), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 3.97) และ 
“ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  
= 3.95) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การประชาสัมพันธ์
โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.13),  “การดําเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนดไว้” ( X  = 4.08), “จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.04) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.04), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.03) และ “การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียง
พางคําของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ( X  = 3.98) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    
                ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านบริบทของหนว่ยงาน 3.99 .76 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

3.97 .76 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.91 .77 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.93 .73 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.91 .82 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

4.05 .70 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

3.95 .82 มาก 
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ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

3.97 .78 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

4.07 .80 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.05 .73 มาก 

 

 

ตารางที่ 4.7 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.11 .70 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.85 .84 มาก 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

4.01 .79 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.02 .82 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ 

4.02 .77 มาก 

4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

4.10 .78 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม 3.74 .90 มาก 
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ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  
6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.90 .84 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.77 .79 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.76 .83 มาก 

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.50 1.08 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.76 .89 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.7 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.96 .80 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 4.00 .79 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

4.01 .79 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.90 .87 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 3.93 .81 มาก 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
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5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.99 .79 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.01 .82 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

4.00 .78 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.96 .81 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.01 .82 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

3.89 .85 มาก 

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.95 .76 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.90 .79 มาก 

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.98 .80 มาก 

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

4.00 .79 มาก 

 

 

 

ตารางที่ 4.7 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านผลผลิตของโครงการ 4.00 .79 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.87 .74 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ 4.04 .75 มาก 
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โครงการ ฯ 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.98 .83 มาก 

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

4.01 .78 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3.99 .81 มาก 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.04 .82 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.10 .76 มาก 

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.99 .89 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 .79 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวม 
พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาใน
ชุมชนได้จริง” ( X  = 4.11), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สอดคล้องกับตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 4.07) และ “วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.06) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 4.10), “คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนิน
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โครงการมีจํานวนเพียงพอ” ( X  = 4.02) และ “ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.02) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การประชาสัมพันธ์
โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.01),  “มีการกํากับ ติดตาม 
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” ( X  = 4.01), “การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
ของโครงการที่กําหนดไว้” ( X  = 4.00) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.10), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.04) และ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญ
ของโครงการ ฯ” ( X  = 4.04) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    
                ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านบริบทของหนว่ยงาน 3.98 .76 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

3.96 .79 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.93 .76 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.95 .71 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.91 .80 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

4.05 .72 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.93 .82 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

3.96 .79 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง

4.04 .81 มาก 
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ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.05 .73 มาก 

 

 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.09 .71 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.85 .85 มาก 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

3.99 .80 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.01 .82 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ 

4.02 .77 มาก 

4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

4.08 .78 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  

3.73 .91 มาก 

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.89 .85 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.76 .80 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ 3.77 .82 มาก 
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ปฏิบัติงาน 
9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.51 1.08 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.77 .90 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.97 .97 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 4.01 .75 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

4.01 .78 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.91 .85 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 3.95 .77 มาก 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.00 .75 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.02 .81 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

3.99 .78 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.95 .82 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.01 .81 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ 3.91 .83 มาก 
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ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 
11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.94 .78 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.91 .79 มาก 

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.99 .79 มาก 

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

4.02 .75 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านผลผลิตของโครงการ 4.00 .79 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.85 .76 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

4.04 .74 มาก 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.97 .84 มาก 

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

4.02 .76 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

4.00 .80 มาก 



83 
 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.05 .82 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.09 .79 มาก 

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.00 .87 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.94 .79 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล
เ วียงพางคํ า  ประ จํา ปี งบประมาณ  2557 ของยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้ านการบริหารจั ดการ                
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ                
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาใน
ชุมชนได้จริง” ( X  = 4.09), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.05) และ 
“วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 4.04) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 4.08), “คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนิน
โครงการมีจํานวนเพียงพอ” ( X  = 4.02) และ “ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.01) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ “การปฏิบัติงานของ
คณะทํางานและเทศบาลมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ” ( X  = 4.02),  “การ
ประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างท่ัวถึง” ( X  = 4.02), “มีการ
กํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” ( X  = 4.01) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.09), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
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เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.05) และ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญ
ของโครงการ ฯ” ( X  = 3.96)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล 
            เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง 
                    การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ

การบริหารจัดการที่ดี 
ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
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ด้านบริบทของหนว่ยงาน 3.99 .76 มาก 
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

4.00 .76 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.93 .76 มาก 

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.95 .70 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย 

3.93 .80 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หลักของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

4.04 .71 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.94 .81 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

3.98 .79 มาก 

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

4.05 .82 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมและความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

4.05 .73 มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ่)  

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

4.08 .74 มาก 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3.86 .74 มาก 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน  

3.99 .79 มาก 

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.02 .82 มาก 

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ 

4.02 .75 มาก 

4. คณะทํางานในการดําเนินโครงการมีความรู้และมี
ความสามารถเหมาะสม 

4.09 .77 มาก 

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  

3.74 .91 มาก 

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน 

3.92 .82 มาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

3.79 .78 มาก 

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.79 .82 มาก 

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกท่ัวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.52 .08 มาก 

10 .  มี ร ะบบ เครื อข่ า ยความ ร่ วมมื อ เ พ่ื อส นับสนุ น
กระบวนการทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.78 .90 มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ่)  

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 3.96 .80 มาก 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชดัเจน 3.99 .79 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน  

3.99 .79 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

3.89 .86 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 3.93 .79 มาก 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

4.00 .75 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

4.00 .82 มาก 

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนด
ไว้ 

3.99 .79 มาก 

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 3.95 .82 มาก 
9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.05 .79 มาก 

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

3.88 .89 มาก 

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

3.93 .76 มาก 

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 

3.92 .79 มาก 
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13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3.99 .79 มาก 

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยาย
ผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

4.00 .79 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.9 (ตอ่)  

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

ระดับความคดิเห็น ความหมาย 

X SD.
ด้านผลผลิตของโครงการ 4.13 .79 มาก 
1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

3.90 .74 มาก 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

4.04 .75 มาก 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.99 .83 มาก 

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

4.02 .76 มาก 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3.98 .81 มาก 

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในโครงการฯ 

4.05 .82 มาก 

7. การสร้างการยอมรับและพัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

4.08 .79 มาก 
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8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.99 .89 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.98 .77 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการท่ีดี มีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาใน
ชุมชนได้จริง” ( X  = 4.08), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สอดคล้องกับตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 4.05) และ “วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.05) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 4.09), “คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนิน
โครงการมีจํานวนเพียงพอ” ( X  = 4.02) และ “ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.02) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “มีการกํากับ ติดตาม 
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” ( X  = 4.05),  “การประชาสัมพันธ์โครงการ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.00), “จัดกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.00) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.08), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.05) และ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญ
ของโครงการ ฯ” ( X  = 3.96)  
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ของยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
ดี ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
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  หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการท่ีดี มีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านบริบทแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาใน
ชุมชนได้จริง” ( X  = 4.08), “วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สอดคล้องกับตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง” ( X  = 4.05) และ “วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน” ( X  = 4.05) 
 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “คณะทํางานในการ
ดําเนินโครงการมีความรู้และมีความสามารถเหมาะสม” ( X  = 4.09), “คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนิน
โครงการมีจํานวนเพียงพอ” ( X  = 4.02) และ “ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.02) 
 ด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “มีการกํากับ ติดตาม 
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” ( X  = 4.05),  “การประชาสัมพันธ์โครงการ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการกระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง” ( X  = 4.00), “จัดกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน” ( X  = 4.00) 
 ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “การสร้างการยอมรับและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ( X  = 4.08), “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจในโครงการฯ” ( X  = 4.05) และ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญ
ของโครงการ ฯ” ( X  = 3.96)  
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ตารางที่ 4.10 แสดงความพึงพอใจในภาพรวมตอ่แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557 

 
รายการ 

ภาครัฐและท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย 

X  ระดับ
ความพึงพอใจ 

X  ระดับ
ความพึงพอใจ

1. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.34 ปานกลาง 3.74 มาก 
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ในด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
การบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่า
ทั้งในด้านการบริหารคน บริหารงาน บริหาร
งบประมาณและบริหารเวลา 

3.35 ปานกลาง 3.74 มาก 

3. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์เป็นแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมและ
สนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

3.34 ปานกลาง 3.74 มาก 

4. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญและ
จําเป็นต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

3.34 ปานกลาง 3.81 มาก 

5. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ทําให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยต่าง ๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

3.34 ปานกลาง 3.73 มาก 

 

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

 
รายการ 

ภาครัฐและท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย 

X ระดับ X  ระดับ
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ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
6. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาระงาน
ในหน้าที่ ท่ี รับผิดชอบและการพัฒนาผลงาน
วิชาการของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.35 ปานกลาง 3.73 มาก 

7. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ช่วยส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.34 ปานกลาง 3.74 มาก 

8. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรและประชาชนในท้องถิ่น 

3.34 ปานกลาง 3.77 มาก 

9. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ทําให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
สร้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น 

3.36 ปานกลาง 3.72 มาก 

10. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ทําให้บุคลากรและชุมชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การทํางานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 

3.39 ปานกลาง 3.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.34 ปานกลาง 3.74 มาก 
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  จากตารางที่ 4.10 แสดงความพึงพอใจในภาพรวมต่อแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปี
งบประมาณ 2557 ในภาพรวม พบว่าภาครัฐและท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.34) สําหรับภาคภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.74) 

  หากพิจารณาในรายข้อของความพึงพอใจของภาครัฐและท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเวียงพางคําอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  

 สําหรับความพึงพอใจของภาคภาคีเครือข่าย พบว่า มีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพาง
คําอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

 
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางในระยะตอ่ไป 
  จากการลงพ้ืนที่เพื่อการแลกเปลี่ยนประชุมชนทุกภาคส่วนในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านที่อยู่เขต
ปกครองของเทศบาลตําบล ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 
    1) ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมลง
มือปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกําหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 1 โครงการใน
ระยะเริ่มต้นและขยายผลออกไปในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการดําเนินการ แต่จะช่วย
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 
    2) ปรับรูปแบบการดาเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนให้เป็นโครงการเชิงป้องกัน 
โดยมอบหมายให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดาเนินการเอง โดยมีเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง เช่น โรงเรียนระดับต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมและดึงผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ครอบครัวและตํารวจให้เข้า
มาร่วมมือและเป็นแนวร่วมการพัฒนาระดับพื้นที่ให้มากข้ึน 
    3) ในการดําเนินโครงการ ควรออกแบบกิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น การกําหนดเช่นนี้จะทําให้
กิจกรรมในโครงการมุ่งไปที่การทําให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรเพิ่มการวัดผลการดําเนินโครงการที่
ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจในกระบวนการโครงการให้มากขึ้น 
    4) ทุกกองงานควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
โครงการที่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้
มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรแค่เพียงงบประมาณมาช่วยเหลือเท่านั้น 
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    5) ควรคัดเลือกบางโครงการที่มีความเป็นไปได้ขึ้นมาเป็นต้นแบบของการวัดผลลัพธ์ที่
เน้นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือประโยชน์ท่ีคนในชุมชนจะนําไปใช้ในวิถีชีวิตอย่างย่ังยืนและศึกษาปัจจัยที่
มีผลให้โครงการนั้นสามารถวัดสิ่งดังกล่าวได้เพื่อขยายผลไปยังโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงได้ต่อไป 
    6) ควรมีแบบฟอร์มสรุปการดาเนินงานรายโครงการที่มีการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็นนี้เปน็
อย่างน้อย คือ 1) สิ่งที่พัฒนาในปีนี้และแตกต่างจากปีที่ผ่านมา 2) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินโครงการใน
ปีต่อไป 
    7) ในการจัดทําแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นําชุมชนหรือ
ผู้นําในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ทราบปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง อันจะนํามาสู่การกําหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน 
และสังคม 
    8) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการทุก       
6 เดือน ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้า
ของการดําเนินโครงการต่าง ๆ 


