
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๒ 
 

 

 

ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 -2560) ซึ่งเป็น
แผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสุเทพ แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559), (พ.ศ. 2558-2560), (พ.ศ. 2559-2561) และ (พ.ศ. 2560-
2562) เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ 
เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 10,046,900.00 4,301,700.00 8.86 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
470,000.00 437,934.00 0.90 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

14,940,000.00 11,244,107.45 23.17 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4,066,000.00 3,810,625.50 7.85 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

12,160,180.00 11,799,857.63 24.32 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2,872,000.00 1,774,152.60 3.66 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

3,973,000.00 3,778,192.86 7.79 

รวม 48,528,080.00 37,146,570.04 76.55 
 

สรุปผลการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 14,108,600.00 9,673,060.00 16.76 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
590,000.00 489,362.00 0.85 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

15,210,000.00 12,168,457.50 21.08 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3,850,000.00 3,244,624.00 5.62 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

13,282,600.00 12,312,476.91 21.33 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1,123,500.00 743,081.00 1.29 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

9,548,460.00 5,231,376.80 9.06 

รวม 57,713,160.00 43,862,438.21 76.00 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๔ 
 

 

 

สรุปผลการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 14,109,100.00 4,962,581.63 8.70 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
777,480.00 616,761.90 1.08 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

15,143,200.00 13,980,159.00 24.51 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4,008,000.00 3,407,390.00 5.97 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

14,803,000.00 12,559,008.66 22.02 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4,288,500.00 3,453,652.00 6.06 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

3,906,450.00 5,184,028.81 9.09 

รวม 57,035,730.00 44,163,582.00 77.43 
 

สรุปผลการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 16,259,700.00   
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
646,535.00   

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

14,625,000.00   

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3,869,000.00   

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

32,226,200.00   

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6,679,770.00   

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

5,229,550.00   

รวม 79,535,755.00   
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีข้อมูล เน่ืองจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลต าบลสุเทพ จัดท าในช่วงเดือนตุลาคม 2559 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายคณะ

ผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

และในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะ
ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือวางแผนพัฒนาในอนาคต
ได้เป็นอย่างด ี
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๖ 
 

 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 29 17 13.08 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
11 8 6.15 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

10 6 4.62 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 7 5.38 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

45 34 26.15 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 8 6.15 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

16 12 9.23 

รวม 130 92 70.77 

 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๗ 
 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 24 14 9.86 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
15 9 6.34 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

12 4 2.82 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 4 2.82 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

56 34 23.94 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 8 5.63 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

19 15 10.56 

รวม 142 84 59.15 

 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๘ 
 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 78 44 16.30 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
10 10 3.70 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

15 10 3.70 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

28 27 10.00 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

84 75 27.78 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

25 14 5.19 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

30 25 9.26 

รวม 270 205 75.93 
 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๓๙ 
 

 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในภาพรวม 

ประเด็น (X ) S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 

กิจกรรม 
3.84 0.912 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.75 0.911 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

3.74 0.941 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

3.70 0.974 มาก 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

3.57 1.023 มาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.54 0.962 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
3.65 0.965 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.69 0.961 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

3.75 0.935 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.815 มาก 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.69, S.D.=0.815) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/

กิจกรรม ( X =3.84, S.D.=0.912) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ( X =3.75, S.D.=0.935) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

( X =3.75, S.D.=0.911) ตามล าดับ 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๔๐ 
 

 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 6.36 1.652 พอใจ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

6.29 1.562 พอใจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

6.35 1.547 พอใจ 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.74 1.647 พอใจ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 

6.69 1.506 พอใจ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.47 1.600 พอใจ 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

6.61 1.624 พอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลสุเทพ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๔๑ 
 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ X  SE 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กิจกรรม 
3.78 0.134 0.941 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

3.59 0.123 0.864 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

3.67 0.114 0.801 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

3.69 0.124 0.871 มาก 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.47 0.131 0.915 มาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.61 0.108 0.759 มาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

3.63 0.136 0.951 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

3.65 0.135 0.948 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.82 0.126 0.882 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.106 0.745 มาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

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

สูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =3.82 , 

SD=0.745) รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( X =3.78, 

SD=0.941) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X =3.69, 
SD=0.871) ตามล าดับ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสเุทพ ๔๒ 
 

 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ( X ) SD ความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 7.12 1.819 พอใจ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

6.86 2.035 พอใจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

6.93 1.989 พอใจ 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.30 1.672 พอใจ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส
ในสังคม 

7.05 1.852 พอใจ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.78 1.745 พอใจ 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม 

7.02 1.651 พอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลสุเทพ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในภาพรวม 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น X  SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.94 0.952 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.74 1.060 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.78 0.960 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

3.65 0.989 มาก 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.63 1.031 มาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.73 1.043 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
3.83 1.025 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.94 0.962 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.04 1.136 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.864 มาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.81, SD=0.864)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X =4.04, 

SD=1.136) รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ( X =3.94, 

SD=0.962) และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( X =3.94, SD=0.952) 
ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนน 

( X ) 
SD ความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 7.12 1.739 พอใจ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่ความยั่งยืน 
6.97 1.779 พอใจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

7.11 1.818 พอใจ 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.54 1.574 พอใจ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส
ในสังคม 

7.37 1.636 พอใจ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7.16 1.820 พอใจ 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม 

7.28 1.848 พอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลสุเทพ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ในปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลสุเทพได้ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยแยก
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลการพัฒนาได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 
 เทศบาลต าบลสุเทพได้ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอันประกอบด้วยการวาง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นการเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณ 

2. ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความย่ังยืน 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้จัดท าโครงการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และพ่ึงพาตนเอง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ลดมลพิษที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ให้เกิด
ความสมดุล ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสูง ดังนั้น การที่จะสามารถอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยจิตส านึกและความร่วมมือของประชาชนในการรักษา
สภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยการส่งเสริมให้มี
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

4. ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ
ชุมชนโดยให้ประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมในเชิงองค์รวม ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีของท้องถิ่น 
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เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านม้งดอยปุย การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีลอย
กระทง แห่เทียนพรรษา ประเพณีเดินขึ้นดอย เป็นต้น 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
เทศบาลต าบลสุเทพได้จัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้

ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาลและภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
สงเคราะห์ดูแล ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยยึดหลักศาสนา วัฒนธรรม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล ที่น าไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  

6. ยุทธศาสตร์ที่  6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 เทศบาลต าบลสุ เทพ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภัย การจัดต ารวจอาสาในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับความ
เจริญเติบโตของท้องถิ่นมากข้ึน ให้การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปสู่การปฏิบัติ และสร้างจิตส านึกการท างานเป็นทีม พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีจิตบริการสู่
ความเป็นเลิศตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ผลกระทบ 
1. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสาเหตุการด าเนินงานด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ที่อาจส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างเป็น
บางครั้ง 

2. การก่อสร้างถนนที่เพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ท าให้การระบายน้ าได้ช้า เกิดน้ าท่วมขังในบาง
จุด ท าให้เทศบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาในต าบลที่รวดเร็วท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามา
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากข้ึน ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัย ขยะ ประชากรแฝง เป็นต้น 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -
2560 
3.1 การประชาสัมพันธ์ยังคงเป็นจุดอ่อน จึงต้องมุ่งเน้นและให้ความส าคัญการประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาล เป็นหัวใจหลักของการแสดงผลงานเชิงประจักษ์และเชิงคุณค่า
ปรากฏแก่สาธารณะ ต้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะการจัดท าวารสารประจ ารายเดือนหรือรายไตรมาส เป็น
โอกาสที่ดีต่อองค์กร ควรจัดคณะท างานด้านนี้ เพ่ือให้วารสารออกสู่สายตาประชาชนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ จึงต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ระดมความคิดเห็น การวางแผนงาน การติดตามประเมินผล และการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล  โดย
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เทศบาลเกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
อยู่ในพ้ืนที่ โดยประสานงานกับผู้น ากลุ่มองค์กรต่างๆ  ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม 
อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการและเอกชนต่างๆ 

3.3 มุ่งเน้นและให้ความส าคัญการติดตามและประเมินผลโครงการของแต่ละกอง  โดยเฉพาะการ
ประเมินผลรายโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จเชิงคุณภาพ  โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จโครงการที่สามารถวัดได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพปัญหา ความจ าเป็นต้อง
จัดท าโครงการที่ระบุไว้ หลังสิ้นสุดโครงการท าให้ทราบถึงความส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข เพ่ือ
น าไปพิจารณาด าเนินการต่อเนื่อง หรือน าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มีการพัฒนาขึ้น หรือยุติโครงการ  ซึ่งมีผล
ให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ตามมา และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งจะด าเนินการส ารวจทุกปี 

3.4 ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เทศบาลฯ ต้องมีข้อมูล สถิติ ที่บ่งบอกถึงสภาพ
ปัญหาซึ่งได้รับการวิเคราะห์แล้ว น าเสนอให้แก่เวทีประชาคม เพ่ือน าไปเชื่อมโยง ค้นหา วิ เคราะห์ ความ
ต้องการตามบริบทของชุมชน  สามารถแก้ปัญหาตามสภาพความจริงได้ 

3.5 เทศบาลควรให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมก ากับแผนงานให้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันความล่าช้า และเร่งรัดเมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ  ซึ่งส่งผลให้การประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการได้เห็นผลชัดเจน 

3.6 โครงการที่มีลักษณะที่เป็นการตอบสนองนโยบายจากระดับต่างๆ ซึ่งอาจมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
ใหม่ ไม่มีประสบการณ์   ควรประสานหารือจากหน่วยงานภายนอกซึ่งจะต้องใช้เทคนิค หรือบุคคล
ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านมาให้ค าปรึกษา เพ่ือการพัฒนางาน เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ด้านกีฬา กิจกรรมป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
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3.7 ใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลต าบลสุเทพ ใช้ผังเมืองรวม ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 36ก วันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งมีนโยบาย
และมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับ และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา  และ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละท้องถิ่น  

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม 
เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเอเชียใต้  

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยสงวนรักษา  แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ให้สมบูรณ์และยั่งยืน  

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ อุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ และการค้าต่างประเทศ  

(๕) ด ารงรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างจ ากัดและพัฒนาให้เป็นการเกษตร ที่
ปราศจากมลพิษ มีความหลากหลาย และมีการบริหารจัดการสมัยใหม่  

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษให้ เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 


