
ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลสุเทพ ได้ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศภายในต าบลสุเทพและภายนอกต าบลสุเทพ 
และการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการประชุม ประชาคม โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis  มีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength : S) 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
- มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 
- มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน 
- มีวิถีชีวิตที่หลากหลาย ของคนเมืองและชนเผ่า 
- การคมนาคมในต าบลและการติดต่อภายนอกสะดวก ทั่วถึง 
- มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 
- มีสถานที่ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ประชากรมีความรู้ วุฒิการศึกษาสูงและหลากหลายอาชีพ 
- เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาล

ในหลายรูปแบบ 
 
จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
2. ผู้น าชุมขนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
3. ขาดการรวบรวมข้อมูลของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน 
4. การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน 
5. มีประชากรแฝงในพ้ืนที่จ านวนมาก 
6. ปริมาณขยะจ านวนมาก ขาดการคัดแยกขยะ 
7. พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคหลายหน่วยงานส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
8. การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ท่ัวถึง 



๑๐ 
 

9. การให้บริการทางด้านสาธารณสุขยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
10. ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความแตกต่างกัน 
11. การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมืองท าให้ความส าคัญของประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ

ต่างๆ ลดลง 
12. ประชาชนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในต าบลจ านวนมาก ท าให้สัมพันธภาพในชุมชนไม่ค่อยแน่น

แฟ้น 
13. ยังไม่มีการจัดท าผังแม่บททางกายภาพอย่างเป็นระบบท าให้ยากต่อการพัฒนาในเชิงองค์รวม 

 
โอกาส (Opportunity : O) 

1. เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ มีผลท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
2. มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย 
3. มีพ้ืนที่ติดต่อ อปท. ต่างๆ โดยรอบ สามารถประสานงาน แผนงาน/โครงการร่วมกัน 
4. ภาครัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
5. การเปิดประชาคม AEC ซึ่งมีการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้าน

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
6. สื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเด็กต่างด้าวเข้ารับบริการทางการศึกษามากกว่าคนในพ้ืนที่ 
2. ระเบียบราชการ หรือข้อกฎหมายของประเทศท่ีล้าหลัง 
3. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้กับเทศบาลไม่เพียงพอ 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาจากสภาพแวดล้อมและภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้พืชผลบางชนิดมีผลผลิตต่ า หรือเกิดความเสียหาย 
5. มีการแข่งขันทางการเมืองระดับชาติ ภาคการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพ นักการเมืองขาด

จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
7. คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 



๑๑ 
 

ต าบลสุเทพเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์รวมทางด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม พิธีกรรมต่างๆ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น ม้ง ลีซู ที่รู้จักของคนไทยและต่างชาติ เป็นที่ตั้งของพระต าหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ สนามบินนานาชาติ ภาครัฐสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคม AEC ท าให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ อีกทั้งมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ส าคัญๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ฯลฯ ท าให้เราสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น (เทศบาลต าบลสุเทพเป็นทางผ่านของ
แหล่งท่องเที่ยว) มีสถาบันการศึกษานานาชาติตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงท าให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่ง
ส่งเสริมอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกายภาพชุมชนมีป่าไม้ใกล้เมืองมีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการเทศบาลสุเทพมีการบริหารที่เป็นระบบ มีบุคลากรโดดเด่น ทรัพยากร
บุคลากรที่หลากหลายและเข้มแข็ง คณะผู้บริหารมีความสามารถมีนโยบายที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สะดวกรวดเร็ว มีการส่งเสริมการศึกษาให้แก่คนในชุมชนทุกระดับ มีการ
ควบคุมดูแลปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรม กระทั่ง ได้รับรางวัลการบริหารและการจัดการที่ดี 
นอกจากนี้ ในพ้ืนที่มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่เป็นมาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
และมีบุคลากรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมากที่สามารถช่วยพัฒนา มีสื่อมวลชนจาก
ภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาประชากรแฝงจ านวนมาก ยาเสพติด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เทศบาลสุเทพมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบกว้างทั้งชุมชนบนที่สูง และชุมชนเมืองที่มี
ประชาชนหนาแน่น สถานประกอบการในพ้ืนที่จ านวนมาก เช่น หอพัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง อาคาร
สูง และปัญหาประชากรแฝงที่จ านวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหา
การจราจร ถนนคับแคบเพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอต่างๆ ท าให้รถติด ปัญหาหมอกควัน ขยะ            
น้ าเสีย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน ไฟกิ่งไฟส่องสว่างและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคยังไม่
ทั่วถึง ขาดรถสุขาเคลื่อนที่ ขาดเครื่องจักรกลในการพัฒนาพ้ืนที่ อีกทั้ง ส านักงานเทศบาลคับแคบส าหรับ
การให้บริการประชาชน ที่จอดรถไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชนยังมีน้อย คนในชุมชน ผู้น าชุมชน มีความแตกต่างด้านความคิดส่งผลให้ขาด
ความสามัคคี เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขาดการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ พ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ในการพฒันา การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอ และยังเผชิญกับข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
การกระจายอ านาจที่ไม่ชัดเจน ขาดความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าในชุมชน ปัญหาค่าครองชีพของคนในพ้ืนที่ 
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาของคนในพ้ืนที่  



๑๒ 
 

ประกอบกับจ านวนประชากร และนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างอาคาร ตึกสูง บดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ อาชญากรรม การปล่อยน้ าเสีย สิ่งปฏิกูลในที่
สาธารณะท าให้เกิดปัญหามลภาวะ การแข่งขันทางการเมืองและการเมืองเข้ามาแทรกแซงท าให้การ
บริหารงานของเทศบาลไม่ราบรื่น ระเบียบราชการ ข้อกฎหมายหลักที่ล้าหลัง ยากต่อการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 

สามป ี 
ของปี 2558 

จ านวนโครงการที่น ามา
ด าเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือเงินนอก

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบล          
สุเทพ 

24 14 58.33 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

15 9 60.00 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

12 4 33.33 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

8 4 50.00 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

56 34 60.71 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 8 100.00 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

19 15 78.95 

รวม 142 84 59.15 



๑๓ 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบล           

สุเทพ 
12 
(30) 

8.46 1 
(4) 

0.70 1 
(7) 

0.70 10 
(2) 

7.04  
(4) 

 24 
(47) 

16.90 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

9 6.34     6 4.23   15 10.57 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

4 2.82     8 5.64   12 8.46 

๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 2.82     4 2.82   8 5.64 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

34 23.93     22 15.49   56 39.42 

๖. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 4.94   1 0.70     8 5.64 

๗. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ด้วยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

14 9.86   1 0.70 4 2.82   19 13.38 

รวม 84 59.16 1 0.70 3 2.10 54 38.04 - - 142 100.00 
หมายเหต ุ *ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการหลกั จ านวน 24 โครงการ ได้ปฏิบัติ 13 โครงการ (ซ่ึงใน 13 โครงการ ตามเทศบัญญัติประกอบดว้ยโครงการย่อย จ านวน 47 โครงการ)



 
 

๑๔ 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 9,673,060.00 19.25 6,381,082.66 12.70 16,054,142.66 31.95 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
489,362.00 0.97  

 
489,362.00 0.97 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

12,168,457.50 24.21  
 

12,168,457.50 24.21 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3,244,624.00 6.46  
 

3,244,624.00 6.46 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

12,312,476.91 24.50  
 

12,312,476.91 24.50 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

743,081.00 1.48 8,490.00 0.02 751,571.00 1.50 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

5,231,376.80 10.41  
 

5,231,376.80 10.41 

รวม 43,862,438.21 87.28 6,389,572.66 12.72 50,252,010.87 100.00 
 



 
 

๑๕ 
 

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

/   12,681,600.00 12,219,500.00 

2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

/   2,098,400.00 2,058,400.00 

3. โครงการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคน
พิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยสุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานี
อนามัย ครั้งที่ 2) 

 / 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง) 

 300,000.00 289,000.00 
 

4. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพ สถานีอนามัยสุเทพ ทต.สุเทพ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานีอนามัย ครั้งที่ 2) 

 / 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง) 

 8,100,000.00 8,080,000.00 



 
 

๑๖ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย/ท า

สัญญา 
5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

(สถ.ศพด.2) ทต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 1 หลัง จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  / 
(พ้ืนที่ก่อสร้างยัง
ไม่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง) 

1,800,000.00 - 

รวม 2 2 1 24,980,000.00 22,646,900.00 
 



 
 

๑๗ 
 

5. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย/ท าสัญญา 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 1 บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 128 
ถึงบ้านเลขที่ 51/8 หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

/   417,000.00 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 172 เมตร บริเวณสามแยกหน้าวัดอุโมงค์เริ่มต้นหน้าร้านซ่อม
มอเตอร์ไซด์ สิ้นสุดบริเวณห้วยอุโมงค์ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 

/   410,000.00 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ความยาวรวม 121 เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 39/10            
หมู่ที่ 15 บ้านทรายค า 

/   275,000.00 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 30 เมตร บริเวณล าห้วยโป่งน้อยหลังอาคารอเนกประสงค์          
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

/   333,000.00 

5. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ วงเงินท าสัญญา 
3,417,850 บาท 

/   898,082.66 

 



 
 

๑๘ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย/ท าสัญญา 
6. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 

542 เมตร พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน ถึงบริเวณทางข้ึนสุสานบ้านอุโมงค์ 

/   1,455,000.00 

7. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 256 เมตร พร้อมบ่อพักและถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ 
พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร บริเวณบ้านเลขท่ี 51/1 
ถึงบริเวณปากซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

/   632,000.00 

8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก และถนนทับ
หลังท่อ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 5 เมตร บริเวณหน้า
วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย เชื่อมหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

/   400,000.00 



 
 

๑๙ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย/ท าสัญญา 
9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมบ่อพัก และก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 82 
เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณเชื่อมรางระบายน้ าเดิม ถึงบ้าน
วิวัฒน์อนันต์ เลขท่ี 191 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ 

/   436,000.00 

10.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง จ านวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
บริเวณรางระบายน้ าเดิม ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 68 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบริเวณเชื่อมท่อลอดเหลี่ยม ถึงบ้านเลขท่ี 
25/2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมบอ่พักไม่น้อยกว่า 
114 เมตร ช่วงที่ 3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบริเวณ
บ้านเลขท่ี 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 42/1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 63 เมตร 

/   1,125,000.00 

รวม 10 - - 6,381,082.66 
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6. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในภาพรวม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 เป็น
เพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, SD=0.745) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ( X =3.82, SD=0.745) รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กิจกรรม ( X =3.78, SD=0.941) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ

โครงการ/กิจกรรม ( X =3.69, SD=0.871) ตามล าดับ 
 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 7.12 1.819 พอใจ 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
6.86 2.035 พอใจ 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

6.93 1.989 พอใจ 

๔. การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.30 1.672 พอใจ 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 

7.05 1.852 พอใจ 

๖. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.78 1.745 พอใจ 

๗. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

7.02 1.651 พอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ 



 ๒๑ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลสุเทพ 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

อย่างยั่งยืน 
๖) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
๗) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

 เมื่อพิจารณาความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพ
จากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความส าเร็จ 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 หรือใกล้ 5 แสดงว่า ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

 หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่า ผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสุเทพในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
พบว่า 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
๗) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 

 
 



 ๒๒ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
ในปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลสุเทพได้ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยแยก

ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 
 เทศบาลต าบลสุเทพได้ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอันประกอบด้วยการวาง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นการเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณ 

2. ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้จัดท าโครงการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และพ่ึงพาตนเอง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ลดมลพิษที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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 โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

4. ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ
ชุมชนโดยให้ประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมในเชิงองค์รวม ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณี
ของท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านม้งดอยปุย การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีปีใหม่เมือง 
ประเพณีลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ประเพณีเดินขึ้นดอย เป็นต้น 



 ๒๓ 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
เทศบาลต าบลสุเทพได้จัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย

ให้ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาลและภาครัฐอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
สงเคราะห์ดูแล ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยยึดหลักศาสนา วัฒนธรรม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล ที่น าไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  

6. ยุทธศาสตร์ที่  6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 เทศบาลต าบลสุเทพ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภัย การจัดต ารวจอาสาในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับความ
เจริญเติบโตของท้องถิ่นมากขึ้น ให้การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม 

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


