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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถาม 
แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน          

แต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 107 41.00 
หญิง 154 59.00 
รวม 261 100.00 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน           
คิดเป็นร้อยละ 59.00 เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 1.90 
20 – 30 ปี 26 10.00 
31 – 40 ปี 28 10.70 
41 – 50 ปี 47 18.00 
51 – 60 ปี 89 34.10 

มากกว่า 60 ปี 66 25.30 
รวม 261 100.00 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.10 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 85 32.60 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 83 31.80 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 7.70 

ปริญญาตรี 53 20.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 13 5.00 

อ่ืนๆ 7 2.70 
รวม 261 100.00 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.80 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 25 9.60 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 14 5.40 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 87 33.30 

รับจ้าง 85 32.60 
นักเรียน นักศึกษา 7 2.70 

เกษตรกร 3 1.10 
พระภิกษุ 6 2.30 

ข้าราชการบ านาญ 11 4.20 
แม่บ้าน 14 5.40 

ลูกจ้างประจ า 9 3.40 
รวม 261 100.00 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 และ
รับราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตามล าดับ 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

----------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน  

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2558 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 24 14 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
15 9 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

12 4 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 4 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 

56 34 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 8 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

19 15 

รวม 142 84 
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ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น X  SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.78 0.941 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.59 0.864 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.67 0.801 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

3.69 0.871 มาก 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.47 0.915 มาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.61 0.759 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
3.63 0.951 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.65 0.948 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.82 0.882 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.745 มาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, SD=0.745)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3 ล าดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =3.82, SD=0.745) 

รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( X =3.78, SD=0.941) และมี

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X =3.69, SD=0.871) ตามล าดับ 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 

1)  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

7.04 2.130 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

7.00 2.061 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.98 2.025 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

7.18 1.752 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.92 2.090 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.06 1.875 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.29 2.140 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.47 1.838 พอใจ 

ภาพรวม 7.12 1.819 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 7.12 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.47, SD=1.838) รองลงมาคือ       

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ( X =7.29, SD=2.140) 

และมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( X =7.18, SD=1.752) 
ตามล าดับ 
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2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การให้บริการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน และสิ่งก่อสร้าง 

ครั้ง/เดือน 50 60 +10 

2. จ านวนการก่อสร้างที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ถนน อาคาร ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แห่ง 15 28 +13 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

6.92 2.171 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.71 2.082 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.60 2.524 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

6.83 2.096 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.58 2.499 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.88 1.941 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.21 2.041 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.15 2.031 พอใจ 

ภาพรวม 6.86 2.035 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 6.86 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.47, SD=1.838) รองลงมาคือ       

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( X =7.29, SD=2.140) 

และมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( X =7.18, SD=1.752) 
ตามล าดับ 
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2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

กลุ่ม 3 4 +1 

2. จ านวนงบประมาณท่ีเทศบาลและ
รัฐบาลให้การสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

บาท 200,000 310,000 +110,000 

3. จ านวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในต าบล 

ศูนย ์ 1 2 +1 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

6.79 2.395 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.91 1.976 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.83 2.258 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

7.02 1.870 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.64 2.269 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.02 1.916 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.09 2.093 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.11 2.169 พอใจ 

ภาพรวม 6.93 1.989 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 6.93 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.11, SD=2.169) รองลงมาคือ       

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( X =7.09, SD=2.093) 

และการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( X =7.02, SD=1.916) กับมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( X =7.02, SD=1.870) ตามล าดับ 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะ ครั้ง/เดือน 30 7 -23 
2. จ านวนปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ กิโลกรัม/ปี 850 3,630 +2,780 
3. จ านวนการขยายพันธุ์กล้าไม้ (พืชผัก

สวนครัว) 
ต้น/ปี 600 1,200 +600 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

7.54 2.126 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

7.52 1.683 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

7.13 2.006 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

7.17 1.664 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.76 2.242 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.41 1.745 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.26 1.692 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.61 1.705 พอใจ 

ภาพรวม 7.30 1.672 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 7.30 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.61, SD=1.705) รองลงมาคือ       

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( X =7.54, S.D.=2.126) และมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X =7.52, S.D.=1.683) ตามล าดับ 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนงบประมาณท่ีให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดใน
เขตพ้ืนที่ 

บาท 700,000 740,000 +40,000 

2. จ านวนโครงการที่ด าเนินการเพ่ือ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 9 10 +1 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

7.24 2.013 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.91 1.918 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.96 2.075 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

7.07 1.793 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.76 2.172 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.98 1.855 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.15 1.966 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.30 2.074 พอใจ 

ภาพรวม 7.05 1.852 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 7.05 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.30, SD=2.074) รองลงมาคือ       

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( X =7.24, SD=2.103) และผลการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( X =7.15, SD=1.966) ตามล าดับ 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คน 1,496 1,591 +95 
2. ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คน 20 20 0 
3. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คน 199 219 +20 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

6.78 1.919 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.80 1.939 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.83 1.841 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

6.61 1.983 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.67 1.789 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.76 1.702 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
6.87 1.746 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.93 1.959 พอใจ 

ภาพรวม 6.78 1.745 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 6.78 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =6.93, SD=1.959) รองลงมาคือ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( X =6.87, SD=1.746) 

และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( X =6.83, SD=1.841)  
ตามล าดับ 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวน อปพร. ที่ได้รับการอบรม
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย 

คน 41 55 +14 

2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุสาธารณภัย เช่น วาตภัย 
อุทกภัย ดินถล่ม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ 

ครัวเรือน 34 23 -11 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น X  SD ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

7.07 1.665 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

7.00 1.591 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

7.02 1.666 พอใจ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

7.02 1.706 พอใจ 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6.72 1.809 พอใจ 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.11 1.728 พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7.00 1.861 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.26 1.867 พอใจ 

ภาพรวม 7.02 1.651 พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7 ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ย 7.02 คะแนน อยู่ในระดับพอใจ สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสุเทพประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ 

ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =7.26, SD=1.867) รองลงมาคือ       

การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( X =7.11, SD=1.728) และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( X =7.07, SD=1.665) ตามล าดับ 
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2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพของเทศบาล 

คน 125 145 +20 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 88.00 93.72 5.72 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
****************************************************************** 

ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพ
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นใน
ภาพรวม และจากการจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ 
- ไม่ทั่วถึง หรือขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ควรจะมีการติดตาม

ประเมินผล สรุปผลโครงการ แล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ 
- ประชาชนไม่ได้รับรู้ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
- ควรประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ควรมีความรวดเร็ว และล่วงหน้าก่อนมีการจัด

กิจกรรม บางครั้งการประชาสัมพันธ์มีความล่าช้าหรือกะทันหัน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ 
- เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่เอกสารของเทศบาลให้มากขึ้น 

2) อยากให้ทางเทศบาลจัดการแถลงนโยบายและเสนอผลงาน เหมือนคณะรัฐบาล
แห่งชาติ  ตั้งแต่เข้ามาบริหารงาน  เป็นไปตามที่หาเสียงหรือไม่ และเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการหรือ
ความเดือดร้อน 

3) ขอให้จัดท าโครงการที่มีคุณค่า มีคุณภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

4) ขอจัดระเบียบป้ายตามถนน ซอยต่าง ๆ เพราะไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่เหมาะสมกับ
เป็นต าบลท่องเที่ยวของจังหวัด 

5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพราะต าบลสุเทพมีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวที่ดี           
มีคุณค่า และเป็นที่รู้จักในระดับประเทศอยู่แล้ว   

6) การจัดการประชุมครั้งนี้  มีเวลาน้อยเกินไป คนร่วมประชุมน้อย บรรยายซ้ าเนื้อหา   
และควรจัดในวันหยุดเพ่ือจะให้ประชาชนมารับฟังกันเพิ่มมากขึ้น 

7) ขอสนับสนุนการสร้างอาคารสาธารณสุข และขอให้จัดมีที่จอดรถให้สะดวก 
8) สนับสนุนการจัดทีมหมอครอบครัว เยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ

ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 
9) ควรพิจารณาปัญหาที่ส าคัญเป็นอันดับแรกและรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มใน

หมู่บ้านเพื่อพัฒนาได้อย่างทั่วถึง  
10) ควรมีงบสนับสนุนของกลุ่มแม่บ้าน อีกทั้งจัดท าโครงการปั่นจักยานเพ่ือออกก าลังกาย

ทุกวันอาทิตย์ให้เป็นโครงการถาวรเพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและเป็นการผูกมิตรกับทุกหมู่บ้าน   
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11) มีการประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้านว่ามีแหล่งท่องเที่ยวและมีสถานที่ส าคัญอะไรบ้าง 
และมีจดหมายข่าวฉบับรายปีแสดงถึงผลงานของเทศบาลและแผนงานที่จะท าต่อไป 

12) ควรมีแผนงานวัฒนธรรมประจ าปีทุกหมู่บ้านและมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  
13) ควรตรวจสอบผลงานการจ้างเหมาทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีการ

ติดตามและประเมินโครงการก่อนและหลังสิ้นสุดโครงการและควรรายงานผลงานให้ตัวแทนชุมชนรับทราบ
ในเรื่องของการท างานของเทศบาลโดยมีประเด็นเฉพาะเรื่องตามที่พิจารณาไว้ในแผนว่าได้ผลอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของประชาชน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 
1) ควบคุมการก่อสร้างตึกอาคารจากบุคคลต่างถิ่นท่ีเข้ามาท าธุรกิจในชุมชน และควบคุม

การใช้น้ าประปาอย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้คอนโด/หอพักกักตุนน้ าไว้ใช้เองท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลน
น้ าโดยเฉพาะหน้าแล้งชาวบ้านเดือดร้อนมาก  

2) ควรเพิ่มไฟฟ้าหน้าโรงเรียนโป่งน้อยให้สว่างโดยเฉพาะสี่แยกให้เพ่ิมหลอดไฟมากข้ึน 
3) ขอให้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ผู้รับเหมาก็ละเลยการคุมคนงาน ท าให้งานไม่มี

มาตรฐาน 
4) ขอให้ดูแลการขุดรางระบายน้ า มีทรายทับถม ก่อตัวปิดกั้นทางเดินน้ า ควรมีการออก

ส ารวจ ดูแล และด าเนินการขุดลอกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

1) สืบค้นหาทุนสังคมในต าบลให้เป็น แหล่งเรียนรู้ และ ขยายแหล่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษให้มากขึ้น 

2) หมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ควรส่งเสริมและเปิดให้เป็นแหล่งซื้อ - ขาย  
3) ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้ต่อยอดโดยอุดหนุนหรือจัดซื้อจัดวาง อาจหมุนเวียน ตาม

หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้รับโอกาส เท่าเทียมกัน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น การแปรรูปและ
แรงงานฝีมือต่าง 

4) ควรมีวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  
5) ควรมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านที่ไม่มีการท าการเกษตร มีการท าป้าย

โฆษณาเชิญชวนติดไว้ทุกหมู่บ้านในเรื่องของสวัสดิการชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอ
โครงการและเสนอแนะความต้องการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

1) อยากให้มีการรณรงค์คัดแยกขยะ  การก าจัดขยะแบบเป็นระบบ ส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะ อาจเริ่มจากการอบรมดูงาน  เพื่อลดปริมาณขยะท่ีมีเพ่ิมข้ึนทุกวัน 

2) ควรเข้มงวดการเผาขยะอย่างเคร่งครัดอย่างทั่วถึงแม้แต่ในหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลที่มีบ้านพักคนงาน 

3) อยากให้ส่งเสริมพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) อยากให้จัดโครงการธรรมะสัญจรให้ต่อเนื่องเดือนละครั้ง  ที่ผ่านมาจัดแค่วันเดียว ใน
วัดนั้นๆ ไม่ได้ประโยชน์มากนัก และนิมนต์พระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง  สวดมนต์  นั่งสมาธิ อาจบริหารร่างกาย
ด้วย จะดีเป็นอย่างยิ่ง 

2) รายงานผลการด าเนินของเทศบาลควรมีอ้างอิงกับนโยบายเพ่ือแสดงถึงความคืบหน้า 
ควรสอบถามในหมู่บ้านที่มีโครงการหรือกิจกรรมว่ามีการปฏิบัติอย่างไร และควรมีโรงเรียนสอนผู้สูงอายุใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
1) ควรวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่ก าลังเป็นปัญหาใน

ชุมชนอีกท้ังควรพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยสมทบทุนเพิ่มเติมให้มากข้ึน 
2) พิจารณาสมาชิก อสม.ที่มีเงินเดือนประจ าแต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือดูแลชาวบ้าน  และ

สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ให้มากขึ้น 
3) ให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชน ให้รวมกลุ่มเพื่อประโยชน์กับสังคม 
4) เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายงานประชาชนมากขึ้น โดยให้มีการประชุมความคิด 

วางแผนงานด้วยตนเอง โดยมีเทศบาล ให้การสนับสนุนส่งเสริม  
5) โครงการ สปสช. ก าหนดให้ส่งโครงการล่าช้าทุกโครงการ จะต้องมีการแก้ไขซึ่งบาง

โครงการเป็นโครงการต่อเนื่องก็ต้องแก้ไข กว่าจะได้รับโครงการเกือบจะสิ้นปีงบประมาณเหลือเวลาในการ
ท ากิจกรรมน้อยมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1) เพ่ิมความเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบในชุมชน หน่วยรับผิดชอบควรตรวจตราตาม
ซอกซอยแต่ละหมูบ่้านและต้นไม้ที่มีความเสี่ยงจะโค่นล้ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่
เหมาะสม 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนให้เข้าร่วมประชุมวางแผนมากขึ้น ให้มองเห็นความส าคัญ 
เพ่ือให้ได้ปัญหาที่ควรแก้ไข 

2) ขอให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น และเพ่ิมการให้บริการที่เป็น
มิตร อัธยาศัยดี มีมารยาทที่ดี ต้อนรับประชาชนด้วยความเป็นมิตร 

3) ควรปรับปรุงพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้ถั่วถึงมากกว่าเดิมในทุกเรื่องและรถประกาศให้
ประกาศทุกซอกซอยในหมู่บ้าน และรายงานผลการท างานของเทศบาลให้ชาวบ้านได้รับทราบ 

ส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1) การด าเนินโครงการทุกโครงการควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการ และ
สรุปผลการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ละโครงการ  

2) ควรด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  ซึ่งไม่มีการพัฒนาวิธีคิดหากลวิธีการ
ด าเนินงาน จึงท าให้ไม่เป็นตามแผนงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 

3) แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหลายโครงการไม่ได้ด าเนินการหรือบาง
โครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน จึงท าให้งานล่าช้า นอกจากนี้มีข้อพึงสังเกตคือ มีโครงการซ้ าใน
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา บางโครงการไม่ได้ด าเนินการ  น่าจะมีปรับการจัดท าแผนตามสภาพปัญหาด้าน
สุขภาพ ซึ่งสามารถน าแผนสุขภาพชุมชนที่ผ่านเวทีประชาคมมาแล้ว หรือข้อมูลสถิติสาธารณสุขของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ และสอดคล้องตามแผนพัฒนา 3 ปี มาเป็นแนวการแก้ไขปัญหา 

4) การด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานล่าช้า ควรควบคุมก ากับการวางแผน
ปฏิบัติงานที่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน นอกจากนี้ก่อนด าเนินการงานใดๆ การขออนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งรัดด้วย 

5) งานสาธารณสุขมูลฐานควรได้รับการพัฒนาด้านการประสานความร่วมมือในการ
วางแผนงานสาธารณสุขร่วมกัน  เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ตามบทบาทของผู้สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้มี
การขับเคลื่อนงานตามแผน พัฒนาให้ อสม.เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานโดยอาศัยวิชาชีพของบุคลากร
สาธารณสุขของเทศบาล เป็นผู้ควบคุมก ากับแนวทางการพัฒนางาน 

6) กิจกรรมงานของกลุ่มสตรีควรได้รับการพัฒนาปรับตามสภาพปัญหาที่ควรได้รับการ
ส่งเสริม เช่น ด้านรายได้  การมีภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม มิใช่พัฒนาศักยภาพหรือการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถรายบุคคลด้านเดียว   สังเกตจากแผนงานยังด าเนินงานในลักษณะงานแนวเดิมจากปีที่ผ่านมา  
กิจกรรมจัดในช่วงเวลาสั้นๆ (หนึ่งวันต่อกิจกรรม) ไม่ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งปี  ควรพิจารณาให้การใช้จ่าย
งบให้คุ้มทุน ซึ่งการตั้งงบไว้สูงในแต่ละปี ควรจัดกิจกรรมที่ให้กลุ่มได้รับประโยชน์มากที่สุด 

7) ควรส่งเสริมภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมแก่ผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมการพบปะกลุ่ม  
การช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตร่วมกับเทศบาล เช่น การเยี่ยมบ้านและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
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8) แผนงาน/โครงการของโครงสร้างพ้ืนฐานที่นอกเหนือจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แต่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี  ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนที่จะขออนุมัติจากสภาฯ ควรจัด
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันบ่งบอกถึงความ
ต้องการของประชาชนที่แท้จริง  

9) ควรมีการควบคมุก ากับแผนงานการด าเนินงานประจ าปี ให้ด าเนินงานตามระยะเวลา
ก าหนดไว้เพ่ือลดความล่าช้า 

10) ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือประชุมประชาชนตามโอกาสในการท างานของ
กลุ่มองค์กรชุมชนที่เทศบาลเป็นผู้เริ่มหรือร่วมด าเนินการ เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก  
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่ม อสม. 
และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

11) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ควรก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและประเมินผลแผน เป็นปฏิทินประจ าปี เพ่ือให้มีเวลาในการทบทวน รายงาน เนื่องจาก
เทศบาลมีภารกิจมาก จะช่วยให้สามารถวางแผนและมีช่วงเวลาในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน 


