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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมินผล
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (อดีตชื่อเทศบาลเมืองสาโรงใต้) ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล
สาโรงใต้ขึ้นเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 2 ก ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ในปี 2543 ได้รับการยกระดับ เป็นเทศบาลชั้น 2 ข และได้รับการเปลี่ยนแปลง
เป็ นเทศบาลตาบลขนาดใหญ่ เมื่ อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เมื่อวั นที่ 20 เดือนสิ งหาคม 2552
กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลสาโรงใต้ เป็นเทศบาลเมืองสาโรง
ใต้ และได้เ ปลี่ ย นชื่ อ จากเทศบาลเมื อ งส าโรงใต้ เป็ น เทศบาลเมือ งปู่ เจ้ า สมิง พราย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมีที่ทาการเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 202/1 หมู่ที่ 8 ถนนปู่
เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้
ดาเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายฉบับ ส่งผลให้
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิง พรายมีอานาจและหน้าที่ใ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้ องถิ่ นของตนเองที่ ส าคัญ ได้แ ก่ การจัด ทาแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นของตนเอง การพั ฒนา
โครงสร้า งพื้ นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการศึก ษา การสาธารณสุข อนามัย และ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ
ของประชาชน การสัง คมสงเคราะห์และการคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อม
โทรม รวมทั้งการส่งเสริมการประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เป็ นต้น ทั้งนี้ก ารปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ก ารต รวจส อบ กา รประ เ มิ น ผล การปฏิ บั ติ ง า น แล ะ การเปิ ดเผย ข้ อ มู ล ข่ าวส า ร
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เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2555-2557) โดยยึดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาจังหวัด เป็นแนวทางในการจัดทาแผนฯ รวมทั้งการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และใช้ แ ผนดั ง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงาน ประสานงาน และติ ด ตาม
ประเมินผล ซึ่งจะทาให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มาตรา 6,9 และ45) ยังได้กาหนดว่าส่วน
ราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระ เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุม้ ค่าในภารกิจ สาหรับทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) เพื่อ
ทราบความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยคู่มื อการติดตามและประเมินผลการจัดทา และแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิ บัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น อย่ างต่อเนื่อง และให้ส่ง ผลการประเมินไปยั งหน่วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation Unit) ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของจังหวัด และทาหน้าที่เป็น
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ว่า องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละแห่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร
สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้เพียงใดการดาเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์
ต่อการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้บรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต
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คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทางานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่น
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกี ย รติ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2555 เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และผล
การดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เป็นอย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นในระยะ
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้เพียงใด
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ต่อการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
3.เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พรายในระยะต่อไป
1.3 ระยะเวลำดำเนินกำร
เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555 (รวมระยะเวลา 4 เดือน)
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ทราบความพอเพีย งของปั จจัย นาเข้า (Input) ที่ใ ช้ใ นการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
2.ทราบความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานในแต่ละรายยุทธศาสตร์
3.ทราบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการบริหารงานของเทศบาล
4.ได้ข้ อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานและการบริหารจัดการแผนยุ ทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพในระยะต่อไป
5.มีการพัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผลภายในของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
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1.5 คณะผู้ประเมินผล
ที่ปรึกษำโครงกำร
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
หัวหน้ำโครงกำร
ดร.ภุชงค์ เสนานุช
นักวิจัย
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

อธิการบดี
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D. Social Policy)
University of Sydney, Australia

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Doctor of Public Health)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D. Sports Physiotherapy)
Auckland University of Technology, New Zealand
ดร.วิรัตน์ ทองรอด
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (บริหารเภสัชกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พวงชมพู โจนส์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D. Marketing)
Victoria University, Australia
อาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวชรีน่า ปะดุกา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
2.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ซึ่งใน
การต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ทรงเปลี่ยนฐานะนครเขื่อนขันธ์เป็น จังหวัดพระ
ประแดง และในสมั ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) ทรงเปลี่ย นฐานะจาก จังหวัดพระ
ประแดง เป็นอาเภอพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สุขาภิบาลพระประแดงได้แบ่งพื้นที่ออกมาจัดตั้ง
เป็นสุขาภิบาลสาโรงใต้ จนในที่สุดสุขาภิบาลสาโรงใต้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลสาโรงใต้
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตาบลสาโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2540 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 มีนาคม 2540 ในปี 2543 ได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลชั้ น 2 ข และได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น
เทศบาลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 กระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลสาโรงใต้ เป็นเทศบาลเมืองสาโรงใต้ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
จากเทศบาลเมืองสาโรงใต้ เป็นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2553 โดยมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 202/1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 8 ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระ
ประแดง สมุทรปราการ โดยมีพื้นที่อยู่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งหมดจานวน 25.50 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อเขต อบต.ทรงคนอง อบต.บางกระสอบ อบต.บางน้าผึ้ง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้
ติดต่อกับเขต อบต.บางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกั บ เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาจากสอง
ส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิม และผู้คนที่อพยพเข้ามาอาศัย เพื่อประกอบอาชีพ
โดยส่วนใหญ่จะทางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขายหรือ ประกอบอาชีพอิสระ เทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพรายแบ่งเขตการปกครอง 5 ตาบล 61 ชุมชน ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนชุมชนและครัวเรือนแยกตามตาบล
ตาบล
ตาบลสาโรง
ตาบลสาโรงกลาง
ตาบลสาโรงใต้
ตาบลบางหัวเสือ
ตาบลบางหญ้าแพรก
รวมทั้งสิ้น

จานวนหมู่บ้าน
7
10
11
14
19
61

จานวนครัวเรือน
6,942
6,161
7,412
3,827
8,887
33,229

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
2.2.1วิสัยทัศน์
“เทศบาลน่าอยู่ เคียงคู่ วัฒนธรรม มุ่งสู่ความทันสมัย อุตสาหกรรมไร้มลพิษ ทุกชีวิตอุดมปัญญา
ชาวประชามีส่วนร่วม”
2.2.2 พันธกิจ
1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
2 การจั ด ระบบผั ง เมื อ งรวม และระบบสาธารณู ป โภคที่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชน และรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 การจัดการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6 ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม
7 ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
9 การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
10 เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
11 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ภาพที่ 2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
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2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
2.3.1 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กับการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ
2.3.2 เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
2.3.4 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารเทศบาล
2.3.5 เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและท้องถิ่น
2.3.6 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประสานการพัฒนาที่สอดคล้องกับอาเภอและจังหวัด การจัดระบบ
ผังเมืองรวม และระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัว
ของสนามบินสุวรรณภูมิ
2.4

การบริหารงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
การบริ ห ารงานของเทศบาลประกอบ ไปด้ ว ยสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี แ ละ รอง
นายกเทศมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง ทาหน้าที่ใ นการบริหารเทศบาล และส่วนราชการต่างๆ ที่มี
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และลู ก จ้ า งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ท าให้ ก ารด าเนิ น กิ จ การของเทศบาลเป็ น ไปด้ ว ยดี
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารด้านนโยบาย
โดยมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ฝ่ายปฏิบัติงานประจา มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่าย
ปฏิบัติตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนโดยเทศบาลเมืองปู่
เจ้าสมิงพรายมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 ส่วนดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 255-2557)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป
8)
1.ฝ่ายอานวยการ (6)
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานควบคุมเทศพาณิชย์
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.ฝ่ายปกครอง (7)
-งานทะเบียนราษฎร์และ
บัตรประชาชน
-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-งานรักษาความลับ
3.ฝ่ายบิหารงานทั่วไป (6)
-งานธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานเลขานุการผู้บริหาร

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)

กองวิชาการและแผน
กองวิชาการและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (7)
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานวิจัยและประเมินผล
-งานจัดทางบประมาณ
2.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (6)
-งานธุรการ
-งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
-งานบริการข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ
3.ฝ่ายนิติกร (7)
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ดาเนินการ
ทางวินัย
-งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่อง
งบประมาณประจาปี
-งานนิติกรรมสัญญาและเร่งรัด
หนี้สิน
-งานส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
1.ฝ่ายบริหารการสาธารณสุข
-งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-งานศูนย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-งานวิชาการและแผนงาน
2.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ (6)
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรค
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานป้องกันสารเสพติด
-งานสัตวแพทย์
3.ฝ่ายช่างสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (7)
-งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
-งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
4.ฝ่ายบริการแพทย์ (7)
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-งานเภสัชกรรม
-งานทันตกรรม
-งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
5.งานบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานการเงินและบัญชี

สานักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 9)

กองช่าง
(นักบริหารงาน 8)

1.ส่วนบริหารการคลัง (8)
1.1ฝ่ายบริหารงานการคลัง (8)
-งานการเงินและบัญชี
-งานสถิติการคลัง
1.2ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานควบคุมทะเบียนพัสดุ
2.ส่วนพัฒนารายได้ (8)
2.1ฝ่ายพัฒนารายได้ (8)
-งานพัฒนารายได้
-งานผลประโยชน์
-งานเร่งรัดรายได้
2.2ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (6)
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานบริการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (6)
-งานธุรการ

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 8)
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา (7)
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
-งานโรงเรียน
-งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
-งานกิจการนักเรียน
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
2.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6)
-งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
-งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางศึกษา
-งานกิจการศาสนา
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
-งานแผนงานและโครงการ
-งานธุรการ
-งานธุรการ
-งานงบประมาณ
-งานระบบสารสนเทศ

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (7)
-งานวิศวกรรม
-งานผังเมือง
-งานสถาปัตยกรรม
2.ฝ่ายการโยธา (7)
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานจัดสถานที่และการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ
3.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล (6)
-งานควบคุมและตรวจสอบบาบัด
น้าเสีย
-งานควบคุมสถานีสูบน้าและ
ป้องกันน้าท่วม
4.งานธุรการ (6)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
8)
1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน (6)
-งานพัฒนาชุมชน
-งานชุมชนเมืองมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-งานวิชาการและแผนงาน
2.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
-งานกิจการสตรีและคนชรา
3.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (7)
-งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
-งานธุรการ
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2.4.1 สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
2.4.1.1 ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การจัดทาทะเบียน
ประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง พัฒนา
บุคลากร พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ สวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่นๆ และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
2.4.1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการขอเลขหมายประจาบ้าน รับแจ้งรื้อถอน
บ้าน รับแจ้งย้ายปลายทางจากสานักทะเบียนต้นทาง-ปลายทาง รับแจ้งเกิด-แจ้งตาย รวมถึงแจ้งเกิดเกิน
กาหนด รับแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก ขอตรวจคัดและรับรองสาเนารายการทะเบียนราษฎร์ แจ้งเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบ้าน ขอมีบัตรประจาตัวประชาชน รับแจ้งบัตรหมดอายุการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น
อุทกภัย วาตภัย ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และ
ระงับสาธารณภัยต่างๆ จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนเกี่ยวกับ
วิทยุสื่อสาร ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.4.1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลงานสารบรรณของเทศบาล จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ การประชุมสภาเทศบาล เกี่ยวกับ
สาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สาคัญของราชการ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
จัดเตรียมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.4.2 กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
2.4.2.1 ฝ่ายแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ รวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่
จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
และแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ -รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต ประสานงาน
กับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงาน
ใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผนงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
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2.4.2.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของราชการ รักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์ จัดทา
คาสั่งและประกาศของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน คุมวันลาพักผ่อนประจาปี การลาอื่นๆ
สวัสดิการของกองหรือฝ่ายเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาลจังหวัดและ
รัฐบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เสนอแนะฝ่าย
บริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับ
นโยบายประเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ สารนิเทศ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2.3 ฝ่ายนิติกร มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ดาเนินการทางวินัย เกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย สอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ วินัย พนัก งานเทศบาล และร้องทุก ข์หรื ออุทธรณ์ เปรีย บเที ย บการละเมิ ดเทศบั ญญัติ งานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือตามได้รับมอบหมาย
2.4.3 สานักการคลัง ประกอบด้วย
2.4.3.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมและจัดทา
ทะเบียนงบประมาณรายจ่าย จัดทาเช็ค จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย จัดทา
บัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทการซื้อ การจ้าง การซ่อมและบารุงรักษา จัดทาทะเบียนพัสดุ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ จาหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.4.3.2 ฝ่ายแผนที่ภาษี มีหน้าที่คัดเลือกข้อมูลที่ดิน ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน จัดทา
รายงานเสนองานทะเบียนและทรัพย์สิน จัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
คัดลอกข้อมูลที่ดิน
2.4.3.3 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม จัดหารายได้อื่นๆประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร จัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษีตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีพิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนาเสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีจัดเก็บและรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ ดิน ภาษี
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บารุงท้องที่ และภาษีป้าย พิจารณาอุทธรณ์ภาษี เก็บรักษา และนาส่งเงินประจาวัน เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบ
พิมพ์ต่างๆ แจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน หรือคาร้องภายในกาหนด
2.4.4 กองช่าง ประกอบด้วย
2.4.4.1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่การก่อสร้างและซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า เขื่อนและรั้วติดตั้งอื่นๆ วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ควบคุม ดูแล สั่งงาน และจ่ายงาน
แก่ลูกจ้างในงานสาธารณูปโภค สารวจประมาณการ เขียนแบบก่อสร้าง ตรวจการก่อสร้างงานจ้างเหมาของ
เทศบาลที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของงาน
ด้านโยธา ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ บารุงรักษาต้นไม้ เรือนเพาะชา สวนหย่อม
สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานสวนสาธารณะ ดูแล ตกแต่งอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ประดับไฟฟ้างาน
ประเพณี ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้สถานที่ในเขตเทศบาล ประมาณการเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะใน
การติดตั้งซ่อมแซม ตกแต่งสถานที่ในงานพิธี งานประเพณี งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.4.4.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ออกแบบและคานวณโครงการก่อสร้าง ประมาณ
ราคาต่างๆ จัดทาการสารวจ วางโครงการ ทาแบบโครงการ ให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบแบบแผนการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสาโรงใต้ ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิศวกรรม ออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
ซ่อมแซมของเทศบาล ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างในสาขาสถาปัตยกรรม ตรวจสอบแบบแปลนการ
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสาโรงใต้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาผังเมือง
รวม ผังเมืองเฉพาะ พัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด สารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ควบคุมแนวเขตถนน
ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้า ตรวจสอบโครงการพัฒนาผัง
เมือง วิเคราะห์ วิจัยงานผังเมืองและสิ่งแวดล้อม การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.4.4.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลงาน สถานที่ และการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักวิชาการสุขาภิบาลควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกาจัด ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย รับเรื่องราวคาร้อง ขออนุญาตซ่อมท่อเชื่อม น้าเสีย น้าทิ้ง ตรวจสอบ
เอกสาร สารวจทาผังแนวท่อ ควบคุมและป้องกันน้าท่วมภายในเขตเทศบาลงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.4.4.4 งานธุรการ มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างตามงบประมาณเพื่อจัด
จ้าง พร้อมรวบรวมเก็บรักษาแบบก่อสร้าง ติดตามประสานงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา แขวงการทาง จัดทา
ทะเบียนออกเลขที่แบบก่อสร้างโครงการตามงบประมาณต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน เปลี่ยนการใช้อาคาร และ
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ใบรับรองการใช้อาคาร เก็บเอกสารงานขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นระบบ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
2.4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
2.4.5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนงานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขท้องถิ่น จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ด้าน
สาธารณสุข ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน จัดทาระเบียบรายงาน ทาความ
สะอาดถนน ตรอกซอก ซอย และที่สาธารณะ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกู ลและมูลฝอย เพื่อ
นาไปกาจัด ลอกท่อระบายน้าสาธารณะ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนและยาคุมกาเนิดแก่สุนัข
และแมว ป้องกันโรคติดเชื้อ อันตราย หรือเหตุราคาญจากสัตว์
2.4.5.2 ฝ่า ยบริการส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล อนุญาต/ออกหนังสือรับรองแก่สถานที่จาหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ตรวจแนะนาร้านอาหาร/แผงลอย ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและ
แก้ไขเหตุราคาญ สุขาภิบาลโรงงาน การอาชีวอนามัย การฌาปนกิจ บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ออก
หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน บริการอนามัยโรงเรียน
บริการวางแผนครอบครัว โภชนาการ โดยการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี สุขภาพจิต และการ
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมแมลงและพาหะนาโรค ป้องกันและติดสาร
เสพติด ป้องกันโรคติดต่อที่สาคัญ
2.4.6 กองการศึกษา ประกอบด้วย
2.4.6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่วางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.4.6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบ และ
ตามอั ธ ยาศั ย ฝึ ก อบรมและส่ ง เสริ ม อาชี พ เครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษา กิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชน กี ฬ าและ
นันทนาการ ศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.4.7 กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
ฝ่า ยส่ ง เสริ ม และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ห น้ า ที่ ส ารวจและจั ด ตั้ง คณะกรรมการชุ ม ชนเพื่ อ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จัด
ระเบียบชุมชน ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปบริการพื้นฐานแก่ชุมชน
ดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล สงเคราะห์
เด็กและเยาวชนกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน
พิการทางร่างกาย สมอง ปัญญา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมวัย ประสานความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
สงเคราะห์คนชรา คนพิการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนิน ชีวิต ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คาปรึกษา
แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.4.8 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สถานธนานุบาลตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหา
ความเดือดร้อนด้านการเงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่าและผ่อนชาระเงินต้นได้ นอกจากนี้ทรัพย์สินที่
ประชาชนนามาจานาไว้ยังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและปลอดภัย ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันและเวลา
ราชการ
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2.5 บุคลากร
2.5.1 คณะผู้บริหาร
1.นายศิริ
กุลเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
2.นายสมศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3.นายสรรเกียรติ กุลเจริญ
นายกเทศมนตรี
4.นายรุ่งโรจน์ เทศดนตรี
รองนายกเทศมนตรี
5.นางจุฑาพา
เม่นมิ่ง
รองนายกเทศมนตรี
6.ร้อยตารวจตรีสัมพันธ์ พฤกษ์สิทธิกุล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
2.5.2 สภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 18 คน ดังนี้
1.นางฉลองรัฐ เล็กมณี
ประธานสภาเทศบาล (เขต 3)
2.นายสมยศ
ศรีโสภาเจริญรัตน์
รองประธานสภาเทศบาล (เขต 3)
3.นายพินิจ
น้อยแรม
เลขานุการสภาเทศบาล (เขต 3)
4.นางพัก
กุลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
5.นายสมเกียรติ เพ็งกลัด
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
6.นายสมยศ
ศุภธนากรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
7.นายสาราญ
เดชรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
8.นายบุญธรรม มุกดาสนิท
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
9.นายอลงกต
เรืองศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
10.นายวันชัย
จันทร์สิน
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
11.นายสมาน
ภู่พยอม
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
12.นายสยาม
นาคเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
13.นางเพ็ญศรี กันภัย
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
14. นายบุญส่ง นาครักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
15.นายพีระ
เผือกวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
16. นายสราพันธ์ จินดาเจี่ย
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
17. นางวราภา เพ็ชรมีศรี กุลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
18.นายปุริม
เม่นมิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
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2.5.3 หัวหน้าส่วนงาน
1.นายอภิชัจ ฉายงาม
2.นางบุญศรี วิไลจิตต์
3.นายเชิดเกียรติ ทาทอง
4.นายสุรศักดิ์ อัยราคม
5.นายอนุชิต แสนประดิษฐ์
6.นางมาลี
จรดล
7.นายสาราญ สุดถนอม
8.นายสุวัฒน์ อ่อนส้มกิจ
9.นางนิภา
ดอกพิกุล
10.นางสาวเรวดี ดาเพ็ง
11.น.ส.นวนจันทร์ พันธ์หงษ์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาผู้อานวยกองสวัสดิการสังคม

2.5.4 จานวนบุคลากรทั้งหมด
จานวนบุคลากร
พนักงาน
เทศบาล
16

ลูกจ้าง
ประจา
19

กองวิชาการและแผนงาน

8

1

12

2

สานักการคลัง

10

9

15

3

กองช่าง

13

9

31

19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

11

20

30

93

กองการศึกษา

24

-

41

1

กองสวัสดิการสังคม

8

-

7

4

90

58

177

162

หน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล

รวม
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2555

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทัว่ ไป
41
40

487
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2.6

งบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
งบประมาณการรายรับประจาปี 2555
หมวด
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
รวม

รายรับประมาณปี 2555
78,657,721.60
13,572,963.95
12,570,904.05
932,386.53
1,468,236.50
127,281.32
379,533,826.31
74,130,899.00
560,994,219.26

งบประมาณการรายจ่ายประจาปี 2555
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
งบกลาง
รวม

รายจ่ายประจาปี 2555
68,955,135.68
85,758,963.36
318,829,046.02
3,118,139.00
29,812,430.00
14,693,786.00
521,167,500.06
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2.7

สถิติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายเทศบาลย้อนหลัง 9 ปี (2546-2555)
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555

รายรับจริง (บาท)
261,829,911.90
335,298,416.63
398,483,976.15
426,004,943.54
442,910,646.57
466,740,505.88
434,597,534.95
500,674,509.77
442,458,020.09
560,994,219.26

รายจ่ายจริง (บาท)
210,590,626.93
299,030,206.83
300,306,140.27
300,761,533.35
424,273,425.30
411,832,123.89
374,097,793.96
429,676,111.96
406,997,299.11
521,167,500.06
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บทที่ 3
วิธีการประเมินผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลครั้ ง นี้ จ ะใช้ ก รอบที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกั บ คู่ มื อการติดตามประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งจะดาเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (2555
- 2557) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านและโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี 2555
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) ที่สาคัญจะมุ่งเน้นพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลภายในเทศบาล
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึงระบบและกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผลภายใน เพื่อที่จะสามารถดาเนินการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต
3.1 รูปแบบการประเมิน
การติดตามประเมิ นผลครั้ง นี้ใ ช้รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ ย วข้องกั บ
โครงการ และด้วยข้อจากัดด้านเวลาและพื้นที่ที่กว้าง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ขั้นตอนการทาความเข้าใจร่วมกันถึง แนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างทีมประเมินผล
ภายนอกและทีมประเมินผลภายในของเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายในเทศบาลได้เห็นความสาคัญ และทราบ
แนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้
2. ขั้นการประเมินผลการดาเนินงาน เป็นขั้นการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม และแต่ละรายยุทธศาสตร์ โดยเน้นที่ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงาน
ที่ จะน าไปสู่ การบรรลุ ผลตามวัตถุป ระสงค์ ของแผนยุ ทธศาสตร์ ผลการเปลี่ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้น กั บ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล โดยทีม
ติดตามและประเมินผลจะทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาล รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
ได้และส่วนเสียจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
3. บทเรียนสาคัญที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แล้วนาสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2555 -2557)
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
รายงานการติดตามประเมินผลภายใน
2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล ปลัด รอง
ปลัด ผู้อานวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายยุทธศาสตร์ (จานวน 35 คน)
3. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้แทนกลุ่มอสม.จาก 61
ชุมชน และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดประชุมวันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีจาก 5 ตาบล จานวนผู้เข้าร่วม 28 คน
กลุ่มที่ 2 จัดประชุมวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-15.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนตัวแทนทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน เช่น ผู้แทนโรงเรียน/สถานี
อนามัย/ตารวจ/ผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 3 จัดประชุมวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้นาชุมชนจากตาบลสาโรง สาโรงกลางและบางหัวเสือ จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน
กลุ่มที่ 4 จัดประชุมวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-15.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้นาชุมชนจากตาบลสาโรงใต้และบางหญ้าแพรก จานวนผู้เข้าร่วม 21 คน
กลุ่มที่ 5 จัดประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนกลุ่มอสม.จากตาบลสาโรง สาโรงกลาง และบางหัวเสือ จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน
กลุ่มที่ 6 จัดประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-15.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น
ตัวแทนกลุ่มอสม.จากตาบลสาโรงใต้และบางหญ้าแพรก จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน
4. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดย
การสุ่มตัวอย่างจาก 61 ชุมชน จานวนร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด คนรวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดการ กระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
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ตารางที่ 1: รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อชุมชน
ร่วมศรัทธาพัฒนา
บุญถนอมพัฒนา
บางวัวพัฒนา
มหาวงษ์พัฒนา
ร่วมรังสรรค์
เปรมฤทัย
กุศลส่งสามัคคี
หมู่ 1 รวมใจพัฒนา
หมู่ 2 พัฒนา
เกิดเอี่ยมพัฒนา
วัดสาโรงเหนือ หมู่ 4
หมู่ 5 สามัคคี
คลองสาโรงหมู่ 6
ชาวมหาวงษ์
คลองสาโรง
ร่วมด้วยช่วยพัฒนา
วัดสาโรงเหนือ หมู่ 10
ศรีสกุลก้าวหน้า
ผูกมิตรพัฒนาก้าวหน้า
เอราวัณ
รวมสุข
คลองขุดพัฒนา
หมู่ 6 สาโรงใต้พัฒนา
พิทักษ์ธรรม หมู่ 7
ศรีสวนส้มพัฒนา
ร่มประดู่
พิทักษ์ธรรม หมู่ 9

หมู่ที่
1,8
2,5
3
4
6,7
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

ตาบล
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงกลาง
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้
สาโรงใต้

จานวน
ครัวเรือน
395
1,188
2,213
1,398
591
558
599
930
579
1,027
449
159
121
869
1,180
646
201
1,300
1,102
245
199
108
305
684
511
540
1,639

กลุ่มตัวอย่าง
(5%)
20
60
110
70
30
28
30
47
30
51
23
8
6
43
60
32
10
65
55
12
10
6
15
34
26
27
82
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ลาดับ
28
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อชุมชน
ร่วมสามัคคี 72 ปี มหาราช
สะพานเขียว
สยามพัฒนา
บ้านสวนน้า
จตุพร
หมู่ 6 หมู่ 7 รวมใจพัฒนา
วัดบางหัวเสือ
ก้าวพัฒนา
เก้า เก้า เก้าพัฒนา
บางฝ้ายหมู่ 11
หมู่12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย
12 บ.บ.น. พัฒนา
4 ส.พัฒนา
ไทยสมุทรร่วมพัฒนา
บุญแจ่มสร้างสรรค์
ท้องคุ้งพัฒนา
ชาวท้องคุ้งสามัคคี
วัดแหลม
ด่วนพัฒนา
วัดกลางสวนสร้างสรรค์
(มอญเดิงฮะโมก)
ปู่เจ้า
ถนอมสุข
รวมใจธรรม
อิสระพัฒนา หมู่ 10
11-12 พร้อมใจสร้างสรรค์
คลองท้ายเมือง
เทพพัฒนา
วัดบางหญ้าแพรก 16

หมู่ที่
10
1,5
2
3
4
6,7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
1,2
3
4
5
6

ตาบล
สาโรงใต้
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหัวเสือ
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก

จานวน
ครัวเรือน
779
204
132
129
299
310
269
421
173
193
322
336
270
592
177
476
1,054
361
295
266

7
8
9
10
11,12
13
14,15
16

บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก

171
180
84
547
1,004
48
813
150

กลุ่มตัวอย่าง
(5%)
40
10
7
6
15
15
13
21
8
10
16
17
14
30
8
24
53
18
15
13
8
9
5
27
50
24
40
8
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ลาดับ
56
57
58
59
60
61

ชื่อชุมชน
ร่วมพัฒนา
ศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18
อยู่เจริญ 19
ประชารวมใจ
หมู่ 21 วัดบางหญ้าแพรก
หมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก
รวม

หมู่ที่
17
18
19
20
21
22

ตาบล
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก

จานวน
ครัวเรือน
817
442
817
361
113
149
33,229

กลุ่มตัวอย่าง
(5%)
40
22
40
18
6
8
1,635

3.3 การวิเคราะห์และนาเสนอผลการประเมิน
3.3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
1.การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูล ที่ไ ด้จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview)
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป วิเคราะห์ข้ อมู ลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้ นที่ สถิติที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.3.2 การนาเสนอผลการประเมิน เป็นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
ใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้ การดาเนิน
เกิดผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ย นแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเน้นการ
วิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมายของการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
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การติดตามประเมินผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถกาหนดกรอบการดาเนินงานได้ ดังนี้
กลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการ

ปัจจัยนาเข้า (Input)
รายยุทธศาสตร์





กระบวนการเตรียมการ
ทรัพยากร
การดาเนินงาน
กระบวนการติดตาม

1. ผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นส่ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต การศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว
1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาล

การปรับปรุงและจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นในระยะต่อไป

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบการติดตามประเมินผล
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ทีมผู้ประเมินส่งข้อเสนอโครงการ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพิจารณา
และอนุมัติโครงการ

ทีมผู้ประเมินผลดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์ผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึก

ดาเนินการจาก

ผู้บริหารเทศบาล

เอกสาร/รายงาน/แผน

จานวน 35 คน

ประชุมกลุ่ม ผู้นา
ชุมชน/อสม/
ผู้สูงอายุ/สตรี/ภาคี
เครือข่าย รวม 160
ทั้งหมด

ประชาชนตอบ
แบบสอบถาม
จานวน 1,635คน

160 คน
ผลการวิเคราะห์
การดาเนินการจาก
แผนปฏิบัตงิ าน

ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

ผลการประชุม
กลุ่มแกนนา

วิเคราะห์ผลโดยรวมและให้ข้อเสนอแนะ
แต่ละยุทธศาสตร์

ภาพที่ 3.2 แสดงกรอบการดาเนินงานโครงการติดตามประเมินผล

ผลการตอบ
แบบสอบถาม
ของประชาชน
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บทที่ 4
ผลการประเมินผล
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลส่วนต่างๆ คือ การเก็บรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document research) ซึ่งได้แก่ แผนการดาเนินงานประจาปี 2555 และรายงานผลการ
ดาเนินงาน การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน การประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) ผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่มสตรี กลุ่มอสม. และผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ า สมิ ง พราย แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การได้ รั บ
ผลประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีประเด็นการนาเสนอดังต่อไปนี้
4.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านในภาพรวม
4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายที่มีต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.3 ความคิดเห็นของผู้นาชุมชน กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.4 ความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.5 ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านในภาพรวม
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านในภาพรวมได้ จากการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
งบประมาณและรายงานผลการดาเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ แผนงาน/โครงการและงบประมาณของเทศบาลเมืองปู่
เจ้าสมิงพรายที่ได้วางแผนไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลการดาเนินงานตามแผนในแต่ละยุ ทธศาสตร์
ในภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดาเนิน งานในแต่ละยุทธศาสตร์และการรายงานผลการดาเนินโครงการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 แผนงาน/โครงการและงบประมาณของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
จากการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ใ นแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ พบว่า มี โครงการที่
กาหนดไว้ทั้งหมด 215 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด 135 โครงการคิดเป็นร้อยละ
62.79 อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.37 ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน 1
โครงการ คิดเป็นร้อยละ0.47 และยกเลิกการดาเนินงานจานวน 18 โครงการคิดเป็นร้อยละ 8.37
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เมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่กาหนดไว้ทั้งหมด 56 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.93 อยู่ระหว่างดาเนินการ 35 โครงการคิดเป็นร้อยละ
62.50 ยกเลิก 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จาก
โครงการที่กาหนดไว้ทั้งหมด 76 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 62 โครงการ (ร้อยละ 81.58)
อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.95 ยกเลิก 11 โครงการคิดเป็นร้อยละ 14.47
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่กาหนดไว้มี ทั้งหมด 6
โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83.33 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
โครงการที่กาหนดไว้ทั้งหมด 5 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ (ร้อยละ 60.00) อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีโครงการที่
กาหนดไว้ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร มีโครงการที่กาหนดไว้ 69 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 44 โครงการคิดเป็นร้อยละ 63.77 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 21 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 30.43 ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.45 ยกเลิกจานวน 1 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 4.35

ตารางที่ 4.1.1 แสดงร้อยละของโครงการที่ดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์จาแนกตามลักษณะ
การดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการพั ฒ นา การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมและบารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า
คูคลอง
รวม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด

ยกเลิก
โครงการ

รวม

62.50
(35)

33.93
(19)

3.57
(2)

100.00
(56)

62.50
(35)

33.93
(19)

3.57
(2)

100.00
(56)
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ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการฝึกอาชีพ พัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- แนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม งานด้ านสวั สดิ การ
และสังคม
- แนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
- แนวทางการพัฒนา ป้องกัน รักษา และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกัน
โรคระบาดต่างๆ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แนวทางการพัฒนาสนับสนุนด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
- แนวทางการพั ฒ นาปลู กฝั ง จิ ต ส านึ ก ในด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
รวม
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพั ฒ นา สร้ างจิ ต สานึ กและความ
ตระหนั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนา บาบัด ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
ยุท ธศาสตร์ ด้า นการจั ดระเบี ยบชุม ชน / สัง คม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง
- แนวทางการพัฒนายกระดับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านป้องกัน
- แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ชุมชน
รวม

0.00
(0)
0.00
(0)
15.15
(5)
0.00
(0)

100.00
(7)
77.78
(7)
72.73
(24)
94.12
(16)

0.00
(0)
22.22
(2)
12.12
(4)
5.88
(1)

10.00
(7)
12.86
(9)
41.14
(33)
24.29
(17)

0.00
(0)
0.00
(0)

66.67
(2)
100.00
(1)

33.33
(1)
0.00
(0)

4.29
(3)
7.42
(1)

7.14
(5)

81.43
(57)

11.43
(8)

100.00
(70)

0.00
(0)

100.00
(3)

0.00
(0)

50.00
(3)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

0.00
(0)
100.00
(2)
83.33
(5)

100.00
(1)
0.00
(0)
16.67
(1)

25.00
(1)
25.00
(2)
100.00
(6)

50.00
(1)
0.00
(0)
20.00

0.00
(0)
100.00
(3)
60.00

50.00
(1)
0.00
(0)
20.00

40.00
(2)
60.00
(3)
100.00
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ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย
กรรมและการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวโดย
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
รวม
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
การบริหาร
- แนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
- แนวทางการพัฒนาระบบแผนงานและระบบข่าว
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพั ฒนาเครื่ องมื อ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนาการสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดการพัฒนาองค์กร
รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

(1)

(3)

(1)

(5)

33.33
(1)
33.33
(1)

66.67
(2)
66.67
(2)

0.00
(0)
0.00
(0)

100.00
(3)
100.00
(3)

0.00
(0)
0.00
(0)
20.00
(2)
36.84
(14)
0.00
(0)
25.81
(16)
28.37
(61)

100.00
(5)
57.14
(4)
80.00
(8)
63.16
(24)
100.00
(2)
69.35
(43)
62.79
(135)

0.00
(0)
42.86
(3)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
1.84
(3)
8.37
(18)

8.06
(5)
11.29
(7)
16.13
(10)
61.29
(38)
3.23
(2)
100.00
(62)
100.00
(215)

1
1
3

49 50 46 70 87 69
916,000

655,308
(งบใช้จริง)

689,000

2,399,657
(งบใช้จริง)

4,500,000
(งบอนุมัติ)
4,158,088
2,800,000
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

870,000
(งบอนุมัติ)
479,304
(งบใช้จริง)

62,203,500

117,086,570.31
(งบใช้จริง)

149,599,720
(งบอนุมัติ)
61,546,741
129,364,990
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

63,285,859
(งบอนุมัติ)
50,577,835.39
(งบใช้จริง)

111,830,800

98,478,000

125,191,000

24,012,656
(งบใช้จริง)

62,889,000
(งบอนุมัติ)
17,565,199
50,641,000
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

66,793,900
(งบอนุมัติ)
13,023,500
(งบใช้จริง)

36,367,500

160,036,440

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

15,050,000
(งบอนุมัติ)
10,637,077.20
1,010,000
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

1,200,000
(งบอนุมัติ)
839,594.90
(งบใช้จริง)

3,920,000

5

82,325,100

11

99,000
(งบใช้จริง)

4

98,907,005.37
(งบใช้จริง)

6

200,000
(งบอนุมัติ)
16,050
200,000
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

3

43,142,300
(งบอนุมัติ)
14,261,743.66
153,829,700
(งบใช้
(งบอนุจมริัตงิ))

4

-

6

202,701,000
(งบอนุมัติ)
74,874,291.26
(งบใช้จริง)

7
5,765,500

5

300,000

5

-

5

33,624,100

13

700,00

83 46 32 43 37 48

19,880,500

ยุทธศาสตร์
ด้านโครง
สร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคม
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมการ
ลงทุนและพาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร

81,417,480

ยุทธศาสตร์ /
แนวทาง
พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 4.1.2 แสดงจานวนโครงการที่ดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ใช้การ
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555
จานวนงบประมาณ

72 69 77 72 70 76
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จากตาราง 4.1.2 จะเห็นได้จานวนโครงการในปี 2555 เพิ่มขึ้น จากปี 2554 เล็กน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบรายยุทธศาสตร์ จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย
กรรมและการท่องเที่ยวมีจานวนโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยุทธศาสตร์อื่นจะเห็นว่า
จานวนโครงการลดลงเล็ก น้อย ยกเว้นยุ ทธศาสตร์ด้านการพั ฒนาการเมืองและการบริหารที่จานวน
โครงการลดลงอย่างมาก
เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจานวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมีจานวนโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
4.1.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์เอกสาร 3 ส่วน คือ
1) แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ. 2555-2557) 2) แผนการดาเนินงานประจาปี
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พ.ศ. 2555 และ 3) รายงานสรุปผลแผนการดาเนินงานประจาปี 2555 ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ประกอบด้วยข้อมูล (1) สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของ
ท้องถิ่น (2) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (3) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
(4) บัญชีโครงการพัฒนา จาแนกตามรายยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ อีกทั้งในแต่
ละโครงการมีการแจกแจงให้เ ห็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (5) การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและวิธีการติดตามประเมินผล
จะเห็นว่า แผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ

พ.ศ. 2555
275,244,600

243,160,196.68
(งบใช้จริง)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

215

275,381,020
(งบอนุมัติ)
108,184,898.86
337,895,690
(งบใช้จมริัตงิ))
(งบอนุ

213

334,850,759
(งบอนุมัติ)
พ.ศ. 2552
139,794,525.55 (งบใช้
จริง)

พ.ศ. 2555

195

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

166

182,887,900

พ.ศ. 2553

173

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552

221

จานวนงบประมาณ

360,512,220

พ.ศ. 2551

รวม

จานวนโครงการที่ดาเนินการ
พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์ /
แนวทาง
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บริหารงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนพัฒนาสามปียังบ่งชี้ถึงการให้ความสาคัญกับการทบทวน ปรับปรุง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ทันสมัย ตามสถานการณ์ของท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และยัง
บ่งชี้ถึงการให้ความสาคัญกับรายละเอียดภายในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวหน้า ทาให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีได้อย่างสอดคล้อง รอบคอบภายใต้การยึด
เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาท้องถิ่น คือ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
แผนการดาเนินงานประจาปี 2555 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลวัตถุประสงค์การจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน2) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน 3) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน 4) บัญชี
โครงการ/กิจกรรมโดยในแต่ละโครงการจะมีการระบุให้เห็นขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการและขั้นหลั ง
ดาเนินการในงานของโครงการนั้น ดัชนีวัดความสาเร็จของกิจกรรม/ทรัพยากร ระยะเวลาดาเนินงาน
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ร้อยละของงาน/กิจกรรมนั้นๆ เมื่อเทียบกับงานทั้งโครงการ
งบประมาณที่ใช้และผู้รับผิดชอบ
จะเห็นว่าแผนการดาเนินงานประจาปีเป็นแผนที่ใช้แสดงกิจกรรมต่างๆ ในแผนงาน โครงการ
แบบGantt Chart ที่ต้องดาเนินการจริงทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กาหนดไว้ภายใต้การจัดวางกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี ใช้บ่งชี้ความสาเร็จและความล้มเหลวของ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน แผนการดาเนินงานประจาปีช่วยให้ทุกฝ่ายทราบรายละเอียด ทราบวันเริ่มต้น
และสิ้นสุดของโครงการ แสดงความสัมพันธ์เชิงอัตราส่วนร้อยระหว่างเนื้องานและงบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินงานใน แต่ละช่วงเวลา มีตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการเพื่อให้ทราบเป้าหมายที่ต้องการและ
มีการกาหนดกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้ในการกากับ
ติดตามงาน รวมทั้ ง ช่ วยให้เห็นประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางานของกองงานต่างๆ ของ
เทศบาล นอกจากนี้ ยังช่วยให้เห็นวิธีการปรับปรุงการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีครั้งต่อไปได้
อย่างชัดเจน
ในรายงานสรุปผลแผนการดาเนินงานประจาปี 2555 มีการติดตามผลการดาเนินงาน 2 ส่วน ส่วน
ที่1ติดตามการดาเนินงานเชิงระยะเวลาและการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์
และส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ครอบคลุมการประเมินตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณแยกตามประเภทเงินที่ใช้ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนิ น โครงการและข้ อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ จะเห็ น ว่ า การสรุ ป ผลแผนการด าเนิ น งานท าให้ ม องเห็ น ทุ ก
รายละเอียดของการทางานและนาไปสู่การปรับปรุงการทางานระดับกองงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับ
วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นระบบ เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
(พ.ศ. 2555-2557) เปรียบเทียบกับรายงานสรุปผลแผนการดาเนินงานประจาปี 2555 เทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพรายในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฎผลดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในยุ ท ธศาสตร์ นี้ จากจ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 56 โครงการ งบประมาณอนุ มั ติ จ านวน
125,261,000บาท โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่ คือ โครงการทาถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า สะพาน
ทางเท้า คสล.สถานีสูบน้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า ลอกท่อระบายน้า ขุดลอกคลอง ทาฝาบ่อพัก สร้าง
และปรับปรุงเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อเปรียบเทียบโครงการในปีนี้กับปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เป็นโครงการที่เน้นบารุงรักษาและ
สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทั่วถึงเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะการอานวยความ
สะดวกในการสั ญจรไปมาให้ แก่ ป ระชาชนในชุม ชน มี ก ารแก้ ไ ข ปรับ ปรุ งโครงสร้ างทางกายภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามีการเตรียมการป้องกัน
น้าท่วมในปีนี้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นการทางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ตามความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน บ่งชี้ถึงการยังคงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของเทศบาลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ตารางที่ 4.1.3แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
การก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
และบารงรักษา
ถนน สะพาน
ทางเดินเท้า คูคลอง

ลักษณะโครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นสน ม.3
ต.สาโรง
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ซอยรวมญาติ ม.3 ต.สาโรง
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นสน ม.3
ต.สาโรง
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้ าและลอกท่ อ ระบายน้ า ซ.ท่ า ทราย ม.7 ต.
สาโรง
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ซ.ปลอดปิยะคุณ ม.9 ต.สาโรงกลาง
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ซ.ปรีดา ม.2 ต.สาโรงใต้
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ซ.ผูกมิตร ต.สาโรงใต้
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ม.บัวงาม ม.6 ต.บางหัวเสือ
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
น้า ม.บัวงาม ม.11 ต.บางหัวเสือ

งบประมาณอนุมัติ
280,000

งบประมาณที่เบิกจ่าย
238,000

1,350,000

1,350,000

400,000

366,000

5,500,000

5,400,000

1,100,000

1,004,000

1,450,000

ไม่มีข้อมูล

1,600,000

ไม่มีข้อมูล

630,000

620,000

600,000

580,000
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10.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้า ซ.เอ็ม เอ็ม ม.3 ต.บางหญ้าแพรก
11.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้า ซ.รร.ณัฏฐเวศน์ ม.13 ต.บางหญ้า
แพรก
12.โครงการก่ อ สร้ า งสะพานทางเท้ า คศล.
พร้อมท่อระบายน้า ซ.ร.ร. ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
ม.15 ต.บางหญ้าแพรก
13.โครงการก่ อ สร้ า งสะพานทางเท้ า คศล.
พร้อมท่อระบายน้า ซ.ร.ร. ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
ม.15 ต.บางหญ้าแพรก
14.โ ค ร ง ก าร ก่ อ ส ร้ าง ถ น น แ อ ส ฟั ลท์ ติ ก
คอนกรีตพร้อมฝาบ่อพักท่อเหล็ก ซ.ม.กุศลส่ง
(สายเมน) ม.4 ต.สาโรง
15.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมท่อระบายน้าในเขตทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์
16.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ม.3
ต.สาโรง
17.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ม.1
ต.บางหัวเสือ
18.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ม.13
ต.บางหัวเสือ
19.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ม.20
ต.บางหญ้าแพรก
20.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ม.20
ต.บางหญ้าแพรก
21.โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ม.20
ต.บางหญ้าแพรก
22.โครงการก่ อ สร้ า งสะพานทางเท้ า คสล.
พร้อมขุดลอกคลอง หมู่ 17,21,22 ต.บางหญ้า
แพรก
23.โครงการก่อ สร้ างสะพานลอยและหลั ง คา
คลุมสะพานลอย
24.โครงการก่อสร้างสถานี สูบน้า พร้อมติ ดตั้ง
เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ 2 ต.สาโรงกลาง

3,000,000

ไม่มีข้อมูล

650,000

645,000

850,000

ไม่มีข้อมูล

1,200,000

1,103,300

2,200,000

1,841,400

15,000,000

ไม่มีข้อมูล

750,000

735,000

200,000

176,000

690,000

652,050

130,000

122,000

40,000

36,700

60,000

53,600

1,329,000

ไม่มีข้อมูล

4,000,000

ไม่มีข้อมูล

2,600,000

ไม่มีข้อมูล
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25.โครงการก่ อ สร้ า งสถานี สู บ น้ า หมู่ 2
ต.สาโรง
26.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คศล. บริเวณ
วัดบางหญ้าแพรก ม.16 ต.บางหญ้าแพรก
27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ 4 (ปุณหังสนาวาส)
28.โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อม
เสริม ปากบ่ อพั ก คสล. และลอกท่ อระบายน้ า
บริเวณถนนเทศบาลสาโรงใต้ 25 (ซ.ผูกมิตร)
ต.สาโรงใต้
29.โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อม
เสริม ปากบ่ อพั ก คสล. และลอกท่ อระบายน้ า
บริเวณถนนเทศบาลสาโรงใต้ 9 (ซ.วัดสวนส้ม)
ต.สาโรงใต้
30.โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อม
เสริม ปากบ่ อพั ก คสล. และลอกท่ อระบายน้ า
บริเวณถนนเทศบาลสาโรงใต้ 6 (ซ.มหาวงษ์)
ต.สาโรง
31.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองบาง
นาเกรง ม.7 ต.สาโรงใต้
32.โครงการปรับปรุงเขื่อน คศล. (กาแพง คศล.
กั้นน้า) บริเวณริมน้าเจ้าพระยา ม.8
ต.บางหัวเสือ
33.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองหลอด
ต.บางหญ้าแพรก
34.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองสาย
ธนู ม.8-ม.2 ต.สาโรงใต้
35.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองท้อง
คุ้ง ม.2 และ ม.3 ต.บางหญ้าแพรก
36.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองบาง
หญ้าแพรกใต้ ต.บางหญ้าแพรก
37.โครงการก่อสร้างเขื่อน คศล. พร้อมขุดลอก
คลองต้นโพธิ์ ม.8 ต.สาโรงใต้
38.โครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ า คศล.
สี่เหลี่ยม บริเวณคลองศีรษะจระเข้ ม.10
ต.บางหัวเสือ

1,800,000

ไม่มีข้อมูล

2,600,000

ไม่มีข้อมูล

72,000

ไม่มีข้อมูล

5,200,000

ไม่มีข้อมูล

3,900,000

3,648,000

7,400,000

ไม่มีข้อมูล

1,200,000

ไม่มีข้อมูล

200,000

ไม่มีข้อมูล

800,000

ไม่มีข้อมูล

16,200,000

ไม่มีข้อมูล

140,000

ไม่มีข้อมูล

2,500,000

2,409,900

4,800,000

ไม่มีข้อมูล

200,000

ไม่มีข้อมูล
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รวม
แนวทางการพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะและแสง
สว่าง
รวม
แนวทางการพัฒนา
ระบบจราจร งาน
วิศวกรรมจราจรให้
มีประสิทธิภาพ

39.โครงการลอกท่อระบายน้า ซ.กลับเจริญ
ม.19 ต.บางหญ้าแพรก
40.โครงการลอกท่อระบายน้า ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
พร้อมขุดลอกคลองหลอด ม.1,2,3 และ ม. 5
ต.บางหญ้าแพรก
41.โครงการก่อสร้างประตูเหล็ก บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ริมคลองตาเผือก ต.สาโรง
42.โครงการขุดลอกคลองบางหญ้าแพรกใต้
หมู่ 16, 17 ต.บางหญ้าแพรก
43.โครงการขุดลอกคลองบางหัวเสือ หมู่ 8
ต.บางหัวเสือ
44.โครงการขุดลอกลากระโดง
สาธารณประโยชน์ข้างบริษทั ยูไนเตดแกรนด์
หมู่ 2,3 ต.บางหญ้าแพรก
45.โครงการขุดลอกคลองบางหญ้าแพรกเหนือ
หมู่ 13 ต.บางหญ้าแพรก
46.โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. และ
ท่ อ ระบายน้ า คสล. สี่ เ หลี่ ย ม พร้ อ มจุ ด ลอก
คลองต้นขนุน ม.11 ต.บางหญ้าแพรก
47.โครงการขุดลอกคลองตาเผือก หมู่ 9
ต.สาโรง
48.โครงการขุดลอกลากระโดง
สาธารณประโยชน์ (คลองผู้ใหญ่ต๋อง) หมู่ 9
ต.สาโรงใต้
49.โครงการขุดลอกคลองตาดา หมู่ 2
ต.สาโรงกลาง
49 โครงการ
1.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมโคม
ไฟฟ้า ในเขตเทศบาล
2.โครงการติดตั้งกังหันลม พร้อมระบบควบคุม
กังหันลมสาหรับผลิตไฟฟ้า
2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

110,000

ไม่มีข้อมูล

1,400,000

1,360,000

1,500,000

1,499,500

390,000

ไม่มีข้อมูล

130,000

ไม่มีข้อมูล

190,000

ไม่มีข้อมูล

180,000

ไม่มีข้อมูล

620,000

ไม่มีข้อมูล

250,000

ไม่มีข้อมูล

60,000

ไม่มีข้อมูล

60,000

ไม่มีข้อมูล

97,511,000
1,350,000

23,840,450
ไม่มีข้อมูล

1,200,000

ไม่มีข้อมูล

2,550,000
500,000

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
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รวม
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทศั น์
และพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้
สวยงามเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของจังหวัด
สมุทรปราการ

รวม

1 โครงการ
1.โครงการก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
ไหล่ทางหน้าปากซอยบุญถนอม ถ.มหาวงษ์
ต.สาโรง
2.โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าและปรับปรุงเกาะ
กลาง ถน นปู่ เจ้ าส มิ ง พรายบ ริ เ วณสี่ แ ยก
รางรถไฟเก่า ต.สาโรงใต้
3.โครงการก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
ถนนบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ
4.โครงการก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
ถนนสาโรงใต้ 13 (ซ.พิทักษ์ธรรม) ม.9
ต.สาโรงใต้
4 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

56 โครงการ

500,000
350,000

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

3,500,000

ไม่มีข้อมูล

16,450,000

ไม่มีข้อมูล

4,500,000

ไม่มีข้อมูล

24,800,000

ไม่มีข้อมูล 4
โครงการ
23,840,450
(ไม่มีขอ้ มูล 36
โครงการ)

125,361,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ในยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี จ านวนโครงการทั้ ง หมด 76โครงการ จ าแนกเป็ น โครงการในแนวการ
สนับสนุนการฝึก พัฒนาทักษะวิชาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 7 โครงการ โครงการในแนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม 7 โครงการ โครงการในแนวทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 32 โครงการและโครงการในแนวการป้องกัน รักษาส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึงการป้องกัน โรคระบาดต่างๆ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 17
โครงการ โครงการในแนวทางการพั ฒนา สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล 3 โครงการ โครงการในแนวทางการพัฒนาปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม
บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย 1 โครงการ โครงการในแนวทางการพัฒนาสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ 1 โครงการและโครงการในแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย 7 โครงการ รวมงบประมาณที่อนุมัติ 62,385,500 บาท
จะเห็นได้ว่า แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีสัดส่วน
จานวนโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ แนวการป้องกัน รักษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึง
การป้องกันโรคระบาดต่างๆ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวการสนับสนุนการฝึก พัฒนา
ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพิ่ ม รายได้ใ ห้ แก่ ป ระชาชนและแนวทางการพั ฒ นาส่งเสริมสนั บสนุน ให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย เมื่อพิจารณาโครงการในแต่ละแนวทางพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้
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แนวการสนับสนุนการฝึก พัฒนาทักษะวิชาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน มีโครงการทั้งหมด 7
โครงการ โดยมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทาของนักเรียน / นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
และโครงการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มสนใจอาชีพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีโครงการ
ริเริ่มใหม่ 5 โครงการ เป็นโครงการที่เน้นการสนับสนุนอาชีพและการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
ทุกโครงการใช้งบประมาณไม่เกินที่ได้รับจัดสรร
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม พบว่ามีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ
เป็นโครงการเกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัยและอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีโครงการริเริ่ มใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ทุกโครงการใช้งบประมาณไม่เกินที่ได้รับจัดสรร
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าในแนวทางนี้ มี
โครงการทั้งหมด 32 โครงการ ปีนี้ยังเป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน การอุดหนุนการศึกษา การอุดหนุนอาหารกลางวัน การให้ทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน การพัฒนา
เด็กเล็ก การส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และประเพณีท้องถิ่น วันสาคัญทางศาสนา
วันเทศบาล การอุดหนุนการศาสนา วันเด็ก วันเยาวชน การสนับสนุนการกีฬาของเด็กและเยาวชน การ
ออกกาลังกายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โครงการริเริ่มใหม่ 8 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้า นการศึก ษา ฝึก อบรมการดับ เพลิง เบื้องต้น ประชุมผู้ ปกครองเด็ก ในศูนย์ พั ฒนาเด็ก เล็ก ส่งเสริม
การศึกษาท้องถิ่น สอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน นันทนาการเพื่อเยาวชนและ
ซ่อมแซมพระอุโบสถ ทุกโครงการใช้งบประมาณไม่เกินที่ได้รับจัดสรร
แนวทางการป้องกัน รักษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ
และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าในแนวทางนี้มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ คือ เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อนามัย
โรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก การป้องกัน ควบคุมเอดส์ การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ไข้เลือดออก พิษสุนัข
บ้า ผู้ติดสารเสพติด โภชนาการเด็ก สุขาภิบาลอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค ตลาด กีฬา นันทนาการและ
ปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีโครงการริเริ่มใหม่ 4 โครงการคือ โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ การอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและจ้างที่ปรึกษาบริหาร
จัดการสถานพยาบาลเทศบาล
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล มี
โครงการทั้งหมด 3 โครงการ เน้นการแก้ไขป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
และชุมชน ทุกโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
เป็นโครงการริเริ่มใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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แนวทางการพัฒนาสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เป็นโครงการ
ริเริ่มใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการดาเนินการสภาวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาล
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย ประกอบด้วย 9
โครงการเป็นโครงการกี ฬ าและแข่ งขั นกี ฬาให้กับหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่และ
ผู้สูง อายุ เกื อบทุ กโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง มีโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการดาเนิน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน
จะเห็นว่าเทศบาลยัง คงให้ความส าคัญกับ การตอบสนองสิทธิและความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการเตรียมการ
รองรับการให้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพแห่งใหม่ เตรียมพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการ
พัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับการสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและ
การศึกษา การสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับองค์กรต่างๆ และทุกกลุ่มในชุมชน เป็นการดึงและพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน สร้างการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการมีส่วนร่วม เป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาประชาชนและชุมชนในระยะยาว มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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ตารางที่ 4.1.4 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา
การสนับสนุน
การฝึก พัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน

รวม

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
1.โครงการส่งเสริม สนับสนุน การมีงานทาของนั กเรียน / 100,000
นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน*
2.โครงการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มสนใจอาชีพ*
100,000
3.โครงการอุ ด หนุ น ส่ ง เสริ ม อาชี พ ปลู กผั ก ไร้ ดิ น ในชุ ม ชน
60,000
(ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา)
4.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ ยงปลาในชุมชน (ชุมชน
60,000
หมู่ 21 วัดบางหญ้าแพรก)
5.โครงการอุดหนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มออม
65,000
ทรัพย์ (เครือข่ายออมทรัพย์สาโรงใต้)
6.โครงการอุดหนุนอาชีพเลี้ยงปลาในชุมชน (ชุมชนวัดบางหัว
30,150
เสือ)
7.โครงการอุดหนุนอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า (ชุมชนก้าวพัฒนา)
85,000
7 โครงการ
500,150

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
100,000
86,800
60,000
60,000
65,000
30,150
85,000
486,950

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
แนวทาง
การพัฒนา
ก า ร พั ฒ น า
ส่ ง เสริ ม งานด้ า น
สวั สดิ กา ร แ ล ะ
สังคม

รวม

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
1.โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้*
9,600,000
2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการยากไร้*
2,700,0000
3.โครงการจ่ายเงินผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยากไร้*
210,000
4.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน*
300,000
5.โครงการสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด 150,000
สมุทรปราการ*
6.โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ*
20,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
190,500
120,429
150,000

7.ค่าใช้ จ่ายในการด าเนิน งานของอาสาสมัค รดู แลผู้สูงอายุ
36,000
(อผส.)
7 โครงการ
13,016,000

36,000

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

20,000

516,929
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ตารางที่ 4.1.4 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
การพัฒนา
การส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
1.โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* 200,000
2.โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก*
3,276,000
3.โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนในศูนย์พัฒนา 1,764,000
เด็กเล็ก*
4.โครงการอุดหนุนการศึกษา (อุดหนุนการจ้างครูอัตราจ้าง, 27,271,000
อาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
อาหารเสริม (นม) นักเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก, จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน) *
5.โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา*
300,000
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา
547,000
7.ฝึกอบรมความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น
50,000
8.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
50,000
9.โครงการอุดหนุนการพัฒนาเด็กเล็ก*
20,000
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (พัฒนาศูนย์เด็ก 532,000
เล็ก กิจกรรมพัฒนาเยาวชน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
11.สอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง
100,000
12.จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
30,000
13.จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน
135,000
14.โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพื่อการเรียนรู้ใน 360,000
ชุมชน*
15.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น* (สงกรานต์, ประเพณีลอย 800,000
กระทง, แห่หงส์ธงตะขาบ, แห่ยอดพระเจดีย์ทราย)
16.โครงการอาหารดีเจดีย์หน้าวัด*
500,000
17.โครงการแห่ยอดพระเจดีย์ทราย*
500,000
18.โครงการจัดงานวันเทศบาล*
90,000
19.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ*
500,000
20.โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ*
60,000
21.ประกวดมารยาทไทย*
60,000
22.งานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน*
300,000
23.โครงการค่ายผู้นาเยาวชน*
120,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

217,100
504,659.80
47,762.95
19,158
20,000
50,000
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
131,855
ไม่มีข้อมูล
485,000
470,916
420,675
41,202
490,950
44,140
28,500
296,899
118,170
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แนวทาง
การพัฒนา

รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
24.โ ค ร ง ก า ร ยุ ว ช น เ ย า ว ช น สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์ 550,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
25.วันปิยมหาราช*
20,000
26.งานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช*
450,000
27.งานแห่องค์ศาลปู่เจ้า*
100,000
28.งานวันเข้าพรรษา*
50,000
29.งานวันแม่แห่งชาติ*
370,000
30.งานทอดกฐิน*
100,000
31.อุดหนุนบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดสาโรงเหนือ
200,000
32.งานประเพณีสงกรานต์*
800,000
32 โครงการ
40,205,000

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
ไม่มีข้อมูล
6,470
386,630
99,746
28,600
362,000
64,795
200,000
748,884
5,284,112.75
(ไม่มีขอ้ มูล 8
โครงการ)
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ตารางที่ 4.1.4 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
การพัฒนา
การป้องกัน รักษา
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน รวมถึงการ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆ
และการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

รวม

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบาย

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
1.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง*
131,350
2.โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 690,000
เขตเทศบาล*
3.โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่*
50,000
4.โครงการอนามัยโรงเรียน*
50,000
5.โครงการอนามัยแม่และเด็ก*
50,000
6.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
70,000
ทางเพศสัมพันธ์*
7.โครงการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต ผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลเมื อ ง 2,100,000
ปู่เจ้าสมิงพราย*
8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก*
150,000
9.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า*
150,000
10.โครงการอุดหนุนการดาเนินงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 200,000
อาเภอพระประแดงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อ H.I.V. *
11.โครงการเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก อายุ 0 – 5 ปี*
150,000
12.โครงการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร*
50,000
13.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค*
40,000
14.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง 1,600,000
ปู่เจ้าสมิงพราย
15.อบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)
30,000
16.ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
100,000
17.จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการสถานพยาบาลเทศบาล
228,000
17 โครงการ
5,839,350

1.โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดสมุทรปราการ*
2.โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอาเภอพระประแดง*

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
121,780
670,000
39,341.67
30,925.98
47,550.80
21,303.75
1,517,318.50
81,156.75
105,000
200,000

38,960.50
19,304.50
26,094.40
1,600,000

200,000

26,762.70
0
ไม่มีข้อมูล
3,875,499.75
(ไม่มีขอ้ มูล 1
โครงการ)
ไม่มีข้อมูล

300,000

300,000
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แนวทาง
การพัฒนา
รัฐบาล
รวม

แนวทางการพัฒนา
ปลูกฝังจิตสานึกในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมบน
พื้นฐานแห่งความเป็น
ไทย
รวม
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนจัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ
รวม
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสถานที่ออก
กาลังกาย

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่าย
3.โครงการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ (ศู น ย์ 600,000
412,788.80
เทศบาล)จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานและข้อมูลยาเสพติด*
3 โครงการ
1,100,000
712,788.80
(ไม่มีขอ้ มูล 1
โครงการ)
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
90,000
39,000

1 โครงการ
1.ดาเนินการสภาวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาล

90,000
50,000

39,000
ไม่มีข้อมูล

1 โครงการ
1.โครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน*
2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล*
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล *

50,000
100,000
135,000
200,000

ไม่มีข้อมูล
96,506
133,501
108,370

80,000
555,000

79,672
ไม่มีข้อมูล

รวม

4.ดาเนินกิจกรรมศูนย์เยาวชน
5.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
(ฟุตซอลเด็ก, เซปัคตะกร้อ, เปตอง, ตะกร้อลอดห่วง)*
6.ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน*
7.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล*
8.โครงการกายบริหารเพื่อสุขภาพ*
9.โครงการอุดหนุนการกีฬา*
9 โครงการ

135,000
135,000
60,000
50,000
1,585,000

รวมทั้งสิ้น

76 โครงการ

62,385,500

81,550
131.178
43,200
ไม่มีข้อมูล
673,977
(ไม่มีขอ้ มูล 1
โครงการ)
11,589,257.30
(ไม่มีขอ้ มูล 12
โครงการ)

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในยุทธศาสตร์นี้มีการดาเนินการตามโครงการในแนวทางทั้งหมด 6 โครงการ ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 1 โครงการ จาแนกเป็ นแนวทางการพั ฒ นาการสร้ างจิต ส านึก และความตระหนัก ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ แนวทางพัฒนาบาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 1 โครงการและแนวทางการพัฒนาเฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติรวม 689,000 บาท ซึ่งแต่ละ
แนวทางพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางพัฒ นาการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัด การทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โครงการปีนี้กาหนดไว้ 3 โครงการ โครงการที่ดาเนินการ คือ โครงการพัฒนาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (เป็นโครงการเดิมของปีที่ผ่านมา) โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมาย(โครงการใหม่) และโครงการอุดหนุนธนาคารขยะตาบลบางหัวเสือ (ชุมชน 12 บ.บ.น.พัฒนา)
(โครงการใหม่)
แนวทางพัฒนาการบาบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 1 โครงการ คือ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยกเลิกการดาเนินการ
แนวทางพัฒนาการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 โครงการ (เป็นโครงการ
เดียวกับปีที่ผ่านมา) คือ โครงการอบรมแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโครงการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ามันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ
ตารางที่ 4.1.5
แสดงการด าเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ ด้ า นการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
ลักษณะโครงการ
การพัฒนา
ก า ร ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม 1.โครงการพัฒนาความสะอาดและความเป็น
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร จั ด ก า ร ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน*
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย
3.โครงการอุดหนุนธนาคารขยะตาบลบางหัว
เสือ (ชุมชน 12 บ.บ.น.พัฒนา)
รวม
3
การบ าบั ด ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 1.โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมในการ
และสิ่งแวด ล้อม
จัดการขยะมูลฝอย
รวม
1

งบประมาณ
อนุมัติ
300,000

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
52,500

30,000
19,000

13,892.50
19,000

349,000
250,000

85,392.50
ไม่มีข้อมูล

250,000

ไม่มีข้อมูล
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การเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและ 1.โครงการอบรมแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมใน
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน*
2.โครงการผลิต ไบโอดี เซลจากน้ามัน ทอด
อาหารที่เสื่อมสภาพ*
รวม
2
รวมทั้งสิ้น
6

70,000

30,768.50

20,000

38,960.50

90,000
689,000

69,729.00
155,121.50
(ไม่มีขอ้ มูล 1
โครงการ)

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6 โครงการ โดย
จาแนกเป็นแนวทางการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน 3 โครงการ งบประมาณอนุมัติจานวน
916,000 บาท มีโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ซึ่งแต่ละแนวทางพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน มี 2 โครงการ คือ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นโครงการเดิมของปีที่ผ่านมา แต่ยกเลิกการ
ดาเนินการ โครงการใหม่ คือ โครงการติดตั้งหัวประปาดับเพลิง
แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน มีทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ โครงการ
เทศกิ จ เพื่ อ ชุ ม ชน (ตรวจตู้ เ ขี ย ว) (โครงการใหม่ ) โครงการตั้ ง จุ ดตรวจสกั ด ร่ ว มกั บ สภ. ส าโรงใต้
(โครงการใหม่) และโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน (โครงการเดิม)
ตารางที่ 4.1.6 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
ลักษณะโครงการ
การพัฒนา
แ น ว ท า ง ก า ร 1.โครงการฝึกอบรมและฟื้นฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน*
พัฒนายกระดับ 2.โครงการติดตั้งหัวประปาดับเพลิง
ขีดความ
สามารถในการ
บริ ห ารจั ด การ
ด้านป้องกัน

งบประมาณ
อนุมัติ
400,000
250,000

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
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รวม

2 โครงการ

แ น ว ท า ง ก า ร 1.โครงการเทศกิจเพื่อชุมชน (ตรวจตู้เขียว)
พั ฒ น า ร ะ บ บ 2.โครงการตั้งจุดตรวจสกัดร่วมกับ สภ. สาโรงใต้
รั ก ษ า ค ว า ม
3.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน*
ป ล อ ด ภั ย ใ น
พื้นที่ชุมชน
รวม
3
รวมทั้งสิ้น
5

650,000
66,000
100,000

ไม่มีข้อมูล 2
โครงการ
56,500
30,450

100,000

69,600

266,000
916,000

156,550
156,550
(ไม่มีขอ้ มูล 2
โครงการ)

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจานวนโครงการรวม 3 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 1
โครงการคือ โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาตาบลบางหัวเสือ และโครงการใหม่ 2
โครงการ คือโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ริมน้าบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ
และโครงการจัดอบรมมัคคุเทศน้อย (ชุมชนวัดบางหัวเสือ ม.8) ต.บางหัวเสือ ได้รับอนุมัติเงินทั้งหมด
3,920,000 บาท
ตารางที่ 4.1.7 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ งบประมาณ
การพัฒนา
อนุมัติ
ที่ใช้จริง
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวโดย 1.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญา 200,000
76,259
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ตาบลบางหัวเสือ*
2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ริมน้าบริเวณ 3,700,000 ไม่มีข้อมูล
ริมเขื่อนหน้าวัดบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ
3.โครงการจัดอบรมมัคคุเทศน้อย (ชุมชนวัดบางหัวเสือ
20,000
9,305
ม.8) ต.บางหัวเสือ
รวม
3
3,920,000
85,564
(ไม่มีขอ้ มูล
1 โครงการ)

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารมีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ ลดลงจากปีที่ผ่านมา
24โครงการ เป็ น โครงการในแนวทางพั ฒ นาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ป ฏิบัติ งานมากที่ สุด 42
โครงการรองลงมาตามลาดับ คือ แนวทางพัฒนาระบบแผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
10 โครงการแนวทางพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 7 โครงการ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 โครงการ แนวทางการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิป ไตย 2 โครงการและแนวทางพั ฒนาการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 2
โครงการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 82,279,100 บาท แนวทางที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ
แนวทางปรับ ปรุง เครื่องมื อ เครื่อ งใช้ และสถานที่ ปฏิบัติงาน รองลงมา คื อ การพั ฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและแนวทางพัฒนาระบบแผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตามลาดับ
จะเห็นได้ว่าเทศบาลยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับแนวทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ของเทศบาลมากขึ้น รวมทั้งเตรียมการเพื่อรองรับการทางานในเทศบาลแห่งใหม่ ซึ่งแต่ละแนวทางพัฒนา
มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่ดาเนินการ
ทั้งสิ้น 5 โครงการ ปีนี้มีโครงการริเริ่มใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ส่วนอีก 4 โครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
โครงการเวทีชาวบ้าน โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและโครงการอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการ (ชุมชนในเขตเทศบาล 60 ชุมชน) ทุกโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ โครงการในแนวทางนี้
ยังคงเน้นพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการบริหารท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง คิดเอง ดาเนินการ
และแก้ไขปัญหาเอง รวมทั้งพยายามยกระดับและการสร้างความสาคัญของการปูพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
ในระดับรากหญ้าให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพลังอานาจในตนเองของคนในท้องถิ่น
และการเทียบเคียงตนเองกับชุมชนอื่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ระยะยาว ทาให้ชุมชนรู้จัก
พิจารณาตนเองและนามาวางแผนชุมชนอย่างมีทิศทางและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการส่ ง เสริ ม การเมื อ งการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตย มี โ ครงการทั้ ง หมด 2
โครงการคือ โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) และโครงการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งใน
ทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาลและทางราชการ
แนวทางพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ มีโครงการที่
ยกเลิก 2 โครงการ โครงการริเริ่มใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและโครงการ
อบรมกฎหมายและระเบี ยบวินัยของพนักงานเทศบาล แนวทางนี้ยั งคงเน้นการสร้างขวัญก าลังใจแก่
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การอบรม การ
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พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน การจัดทาแผน การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า
เทศบาลให้ค วามส าคั ญกั บ การพั ฒนาบุคคลอย่ างเป็นองค์ รวม ครอบคลุ มมิติทางด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่
ดีในการพัฒนาบุคลากรและประชาชนในชุมชน ช่วยสร้างเสริมความก้าวหน้าในการทางานและช่วยการ
สร้า งขวัญก าลัง ใจ นามาสู่ก ารสร้า งพฤติก รรมบริก ารได้เป็นอย่ างดีและช่วยสร้างความรู้สึก ที่ดีข อง
ประชาชนต่อเทศบาลในการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
แนวทางพัฒนาระบบแผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภ าพ มีโครงการทั้งสิ้น 10
โครงการ มีโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล นอกนั้น เป็นโครงการที่ดาเนินการต่ อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แนวทางนี้ยังคงดาเนินโครงการ
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการทางานตามแผน การจัดทาแผนระดับต่างๆ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แผน การจัดทางบประมาณ การจัดทาระบบบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเทศบาลยังคง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งการจัดทาแผนจะ
ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาบนข้อมูลเชิงประจักษ์ของชุมชน มีการกาหนด
แนวทางที่จะใช้ในการประเมินผลและปรั บเปลี่ยนการทางานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการกาหนดกรอบ
เวลาที่ช่วยให้มองเห็นว่าทิศทางที่ชัดเจนของการพัฒนาเทศบาลทั้งในปัจจุบันอนาคต
แนวทางพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติ งาน มีโครงการ
ทั้งสิ้น 42 โครงการ จาแนกเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน 5 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 5 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 4 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 โครงการ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 โครงการ
การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 1 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 1 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 7โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ายาเคมีดับเพลิง 1 โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ
4 โครงการ การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร คสล. 5 โครงการและโครงการเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ
ในแนวทางนี้ยังคงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ยานพาหนะและขนส่ง การเกษตร ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า การ
โฆษณาและเผยแพร่ ดับเพลิงและคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จึงเป็นการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการทางาน
ให้บริการประชาชนและการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน
แนวทางพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา คือ โครงการจัดทาและปรั บปรุงประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติ
เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของเทศบาลและโครงการพ่อแม่ดีเด่น
โครงการในแนวทางนี้ยังคงเป็นโครงการที่ให้ความสาคัญกับการปรับตัวของเทศบาลตามการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก โดยเฉพาะด้านกฎหมายและระเบีย บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างธรรมา
ภิบาล ที่หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีคานึงถึงการแสดงคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม
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ต่ อ กั น ซึ่ ง ทุ ก คนควรมี แ ละควรปฏิ บั ติ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้จ ะช่วยให้เทศบาลและชุมชนมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างศรัทธาและเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในที่สุด
ตารางที่ 4.1.8 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา
การส่ ง เสริ ม การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ลักษณะโครงการ

1.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
2.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน*
3.โครงการเวทีชาวบ้าน*
4.โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน*
5.โครงการอุ ด หนุ น ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
(ชุมชนในเขตเทศบาล 60 ชุมชน)*
รวม
5
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 1.โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
ก า ร เ มื อ ง ก า ร 2.โครงการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตาม
ปกครองในระบบ นโยบายของรัฐบาลและทางราชการ
ประชาธิปไตย
รวม
2

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

งบประมาณ
อนุมัติ
2,000,000

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
1,976,805

120,000
120,000
200,000
1,200,000

61,743
120,000
182,722.50
1,020,000

3,640,000
1,500,000

3,361,270.50
882,586

300,000

ไม่มีข้อมูล

1,800,000

ไม่มีข้อมูล 1
โครงการ
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ตารางที่ 4.1.8 แสดงการด าเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้ านการพั ฒนาการเมือง การ
บริหารและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
ลักษณะโครงการ
การพัฒนา
ก า ร พั ฒ น า 1.โครงการจั ด อบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภายในประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
บุคลากร
เทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาล*
2.โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
3.โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรด้ า นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศึกษาดูงาน*
4.โครงการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี*

รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
2,500,000

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
ไม่มีข้อมูล

1,350,000
200,000

800,962.50
ไม่มขี ้อมูล

528,000

218,000

5.โครงการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท*

720,000

340,000

6.โครงการอบรมกฎหมายและระเบี ย บวิ นั ย ของ
พนักงานเทศบาล
7.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด
7

70,000

61,040.75

500,000
5,868,000

600,000
200,000

ไม่มีข้อมูล
1,420,003.25
(ไม่มีขอ้ มูล 2
โครงการ)
600,000
200,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
1,380,000

10,000
1,376,000

100,000
1,930,000
600,000
200,000

97,423.50
ไม่มีข้อมูล
590,000
175,327

ระบบแผนงานและ 1.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล*
ระบบสารสนเทศให้ 2.โครงการเผยแพร่ ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเทศบาล
3.โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสามปี*
4.โครงการจั ด ท าเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี*
5.โครงการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี 2555*
6.โครงการจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งรั บ ลู ก ข่ า ยระบบ
กระจายเสียงไร้สายในชุมชน*
7.โครงการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน *
8.โครงการจัดทาวารสารราย 3 เดือน*
9.โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล*
10.โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)*

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /4.1-27

รวม

10

5,040,000

การปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์,
ตู้เก็บเอกสาร, เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ เก้าอี้พลาสติค,
โต๊ะพับเอนกประสงค์)*
2.โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง
(รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ รถดัมเปอร์ รถ
ดูดสิ่งโสโครก)*
3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องยนต์รดน้า
เครื่ อ งสู บ น้ า เครื่ อ งตั ด พุ่ ม ไม้ เครื่ อ งตั ด หญ้ า แบบ
สายสะพาย)*
4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องทดสอบหา
ค่ากาลังต้านทานคอนกรีต เครื่องตบดิน)*
5.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่อง
เสียงเคลื่อนที่)*

1,740,000

3,268,750.50
(ไม่มีขอ้ มูล 1
โครงการ)
531,700

17,100,000

87,000

200,000

150,900

75,000

73,500

20,000

20,000

6.โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่
(โทรทัศน์ LCD)

30,000

29,500

7.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
8.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว*

5,000,000
20,000

ไม่มีข้อมูล
20,000

80,000

79,500

2,173,100
500,000
630,000

500,300
385,700
401,850

32,610,000
300,000
99,000
998,000
4,000,000

7,799,999
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

65,571,100

10,079,949
(ไม่มีขอ้ มูล 5
โครงการ)

9.โครงการครุภัณฑ์กีฬา*

รวม

10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์*
11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ายาดับเพลิง*
12.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต๊นท์โครงเหล็ก จ้าง
เหมาบารุงระบบคอมพิวเตอร์)*
13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร คสล.
14.โครงการจัดซื้อเครื่องกว้านบานประตูระบายน้า
15.โครงการจัดซื้อประตูระบายน้าแบบแฟลตเกต
16.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่ม
17.โครงการรื้ อ ถอนและย้ า ยอาคารจอดรถด้ านข้ า ง
สานักงานเทศบาล
17

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 4.1.8 แสดงการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
ลักษณะโครงการ
การพัฒนา
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง 1.โครงการพ่อแม่ดีเด่น*
ธรรมาภิบาลในการ 2.โครงการจั ด ท าและปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมาย
บริหารจัดการ
พระราชบั ญ ญั ติ เทศบั ญ ญั ติ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บของ
เทศบาล*
รวม
2
รวมทั้งสิ้น
69

งบประมาณ
อนุมัติ
350,000
10,000

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
222,180
10,000

360,000
82,279,100

232,180
18,362,153.25
(ไม่มีขอ้ มูล 8
โครงการ)

* โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
4.1.3 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการวิเคราะห์
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะเห็นได้ว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามดัชนี
ชี้วัดที่ตั้งไว้และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ตารางที่ 4.1.9 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการ ลักษณะโครงการ
พัฒนา
ก า ร ส ร้ า ง
บ ารุ ง รั กษา
ถ น น
สะพาน
ทางเดิ น เท้ า
ร ว ม ถึ ง ท่ อ
ร ะ บ า ย น้ า

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ
1.โ ค ร ง ก า ร
/
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. ซอยต้ น
สน ม.3
ต.สาโรง
2.โ ค ร ง ก า ร
/
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น

การบรรลุ
เป้าหมาย
/

ผลผลิตเป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
ไม่มี

/

/

/

ไม่มี
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แนวทางการ ลักษณะโครงการ
พัฒนา
ฯลฯ

คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้ า ซอย
รวมญาติ ม.3
ต.สาโรง
3.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. ซอยต้ น
สน ม.3
ต.สาโรง
4.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. พร้ อ มท่ อ
ระ บ ายน้ าแ ละ
ลอกท่อระบายน้า
ซ.ท่ า ทราย ม.7
ต.สาโรง
5.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้า
ซ.ปลอดปิยะคุณ
ม.9
ต.สาโรงกลาง
6.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้า ม.บั ว
งาม ม.6
ต.บางหัวเสือ
7.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. พร้ อ มท่ อ
ระบายน้า

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิตเป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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แนวทางการ ลักษณะโครงการ
พัฒนา
ม.บั ว งาม ม.11
ต.บางหัวเสือ
8.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คสล. พร้ อ มท่ อ
ร ะ บ า ย น้ า
ซ.รร.ณั ฏ ฐเวศน์
ม.13 ต.บางหญ้า
แพรก
9.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ท า ง เ ท้ า ค ศ ล .
พร้ อมท่ อระบาย
น้ า ซ.ร.ร. ฉั ต ร
ทิ พ ย์ เ ทพวิ ท ยา
ม.15 ต.บางหญ้า
แพรก
10.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรี ต พร้ อ ม
ฝ า บ่ อ พั ก ท่ อ
เหล็ ก ซ.ม.กุศ ล
ส่ง (สายเมน)
ม.4 ต.สาโรง
11.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่ 3 ต. สาโรง
12.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิตเป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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แนวทางการ ลักษณะโครงการ
พัฒนา
1 ต. บางหัวเสือ
13.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่ 13
ต. บางหัวเสือ
14.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่ 20
ต.บางหญ้าแพรก
15.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่ 20
ต.บางหญ้าแพรก
16.โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้ างสะพาน
ทางเท้ า คสล.
หมู่ 20
ต.บางหญ้าแพรก
17. โครงการ
ก่อสร้างฝาบ่อพัก
เหล็กหล่อ พร้อม
เสริ ม ปากบ่ อ พั ก
คสล. และลอก
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า
บ ริ เ ว ณ ถ น น
เทศบาลส าโรง
ใต้ 9 (ซ.วัดสวน
ส้ม) ต.สาโรงใต้

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิตเป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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แนวทางการ ลักษณะโครงการ
พัฒนา

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ
18. โครงการ
/
ก่ อ ส ร้ า ง เ ขื่ อ น
คศล. ริ ม คลอง
บางหญ้ า แพรก
ใต้
ต.บางหญ้าแพรก
19. โครงการ
ก่ อ ส ร้ า ง เ ขื่ อ น
คศล. พร้ อ มขุ ด
ล อ ก ค ล อ ง ต้ น
โพธิ์ ม.8
ต.สาโรงใต้
20. โครงการ
/
ลอกท่อระบายน้า
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
พ ร้ อ ม ขุ ด ล อ ก
คลองหลอด
ม.1,2,3 และ ม. 5
ต.บางหญ้าแพรก
21. โครงการ
/
ก่อสร้างประตู
เหล็ก บริเวณ
อาคาร
อเนกประสงค์ริม
คลองตาเผือก
ต.สาโรง

การบรรลุ
เป้าหมาย
/

ผลผลิตเป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
ไม่มี

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

ไม่มี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการ
ดาเนินงาน
จากโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด แต่ละแนวทางมีผลการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน มีการดาเนินโครงการ 7 โครงการ ทุก
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลผลิต มี 1 โครงการที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
คือ โครงการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มสนใจอาชีพ ทุกโครงการไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทางาน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม มีการดาเนินโครงการ 4 โครงการ
ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ
ทางาน
แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ จากโครงการ
ทั้งหมด 23 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลผลิตและผลลัพธ์ มี 1 โครงการที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา
แนวทางการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จากรายงานผลการดาเนินโครงการพบว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 2 โครงการ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 โครงการ ไม่บรรลุดัชนีผลผลิต 1 โครงการ ไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 3 โครงการ หลาย
โครงการพบปัญหาอุปสรรคในการทางาน ปัญหาที่พบมีทั้งจากจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตาม
วางแผนไว้ กลุ่มเป้าหมายมีข้อจากัดในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการความรู้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรเทศบาล ปัญหาอันเนื่องมาจากสถานที่จัดงานและลักษณะกิจกรรมของโครงการ
แนวทางการสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล มีการ
ดาเนินโครงการ 4 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทางาน
แนวทางการพัฒนาปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย มี
การดาเนินโครงการ 1 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตั้ง
ไว้และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทางาน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย มีการดาเนินโครงการ
8 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ ปัญหาอุปสรรค
ส่วนใหญ่เกิดจากสถานที่จัดกีฬาและวิทยากรในโครงการ
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ตารางที่ 4.1.10 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การ
พัฒนา
การ
ส่งเสริม
อาชีพและ
เพิ่ม
รายได้
ให้แก่
ประชาชน

รวม

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ การบรรลุ ผลผลิตเป็นไป
วัตถุประสง เป้าหมาย ตามดัชนีชี้วัด
ค์โครงการ
ที่ตั้งไว้
1.โครงการส่ ง เสริ ม
/
/
/
สนั บ สนุ น การมี ง าน
ท าของนั ก เรี ย น /
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ร ายได้
ระหว่างเรียน*
2.โครงการสนับสนุน
/
/
/
ใ ห้ ป ร ะ ชาชน กลุ่ ม
สนใจอาชีพ*
3.โครงการอุ ด หนุ น
/
/
/
ส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
ไ ร้ ดิ น ใ น ชุ ม ช น
(ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา)
4.โครงการอุ ด หนุ น
/
/
/
ส่ ง เสริ ม อาชี พ เลี้ ย ง
ปลาในชุมชน (ชุมชน
หมู่ 21 วั ดบางหญ้ า
แพรก)
5.โครงการอุ ด หนุ น
/
/
/
ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรี ย นรู้
ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์
(เครื อ ข่ า ยออมทรั พ ย์
สาโรงใต้)
6. โครงการอุดหนุน /
/
/
อาชี พเลี้ ย งป ลาใ น
ชุมชน (ชุมชนวัดบาง
หัวเสือ)
7. โครงการอุดหนุน /
/
/
อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
(ชุมชนก้าวพัฒนา)
7 โครงการ

ผลลัพธ์เป็นไป
ตามดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
ไม่มี

X

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี
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ตารางที่ 4.1.10 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

การส่งเสริม
งานด้าน
สวัสดิการและ
สังคม

1.โครงการจ่ายเงินผู้
ติ ด เชื้ อ HIV ที่
ยากไร้*
2.โ ค ร ง ก า ร
ส นั บ ส นุ น เ งิ น
อุ ด ห นุ น เ ห ล่ า
ก า ช า ด จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
3.โครงการอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอ*
4. ค่าใช้จ่ายในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
อ า สา สมั ค ร ดู แ ล
ผู้สูงอายุ (อผส.)
4 โครงการ

/

รวม

ผลลัพธ์
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหาอุปสรรคใน
การทางาน

/

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

รอผล

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

ไม่มี

ตารางที่ 4.1.10 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

การส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปะและ

1.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษา

/

x

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ผลลัพธ์
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน

วิทยากรไม่ว่าว่าง
ตามวันที่กาหนด
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แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน

/

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

วัฒนธรรม
กีฬาและ
นันทนาการ

2.ฝึ กอบรมความรู้
ก า ร ดั บ เ พ ลิ ง
เบื้องต้น
3.โครงการพั ฒ นา
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก เพื่ อ
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
4.โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ก
5.โ ค ร ง ก า ร
นิ ท รร ศการ ทาง
การศึกษา
6.จั ด กิ จ ก ร ร ม
นั น ทนาการเพื่ อ
เยาวชน
7.โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย
ผู้นาเยาวชน
8.โครงการจั ดงาน
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น *
(ส ง ก ร า น ต์ ,
ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย
กระทง, แห่หงส์
ธงตะขาบ, แห่ยอด
พระเจดีย์ทราย)
9.โครงการอาหาร
ดีเจดีย์หน้าวัด*
10.โ ค ร ง ก า ร แ ห่
ย อ ด พ ร ะ เ จ ดี ย์
ทราย*

/

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

ไม่มี
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แนวทาง
การพัฒนา

รวม

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน

/

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

11.โ ค ร ง ก า ร จั ด
งานวันเทศบาล*
12.โ ค ร ง ก า ร จั ด
ง า น วั น เ ด็ ก
แห่งชาติ*
13. โครงการจั ด
ง า น วั น เ ย า ว ช น
แห่งชาติ*
14.ป ร ะ ก ว ด
มารยาทไทย*
15.ง า น บ ร ร พ ช า
อุ ป สมบทภาคฤดู
ร้อน)*
16.วันปิยมหาราช*
17.งาน
เทิดพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช*
18.งานแห่องค์ศาล
ปู่เจ้า

/
/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/
/

/
/

/
/

/
/

ไม่มี
ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

19.งานวัน
เข้าพรรษา

/

/

/

/

ไม่มี

20.ง า น วั น แ ม่
แห่งชาติ

/

/

/

/

ไม่มี

21.งานทอดกฐิน*
22.อุ ด หนุ น บู ร ณะ
ซ่ อ ม แ ซ ม พ ร ะ
อุ โ บสถวั ด ส าโรง
เหนือ
23 งานประเพณี
สงกรานต์*

/
/

/
/

/
/

/
/

ไม่มี
ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

23 โครงการ

ไม่มี
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ตารางที่ 4.1.10 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้
/
/

การป้ อ งกั น
รั ก ษ า แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย
ป ร ะ ชาช น
รวมถึ ง การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1.โครงการพั ฒ นา
งานสาธารณสุ ข มู ล
ฐานเขตเมือง*

/

/

2.โครงการอุดหนุน
ก า ร พั ฒ น า ง า น
สาธารณสุข มูล ฐาน
ในเขตเทศบาล*
3.โ ค ร ง ก า ร อ อ ก
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข
เคลื่อนที่*

/

/

x

/

/

/

/

x

4.โครงการอนามั ย
โรงเรียน*

/

/

/

/

5.โครงการอนามั ย
แม่และเด็ก*

/

/

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
มี
อสม.มีจานวน
มาก สถานที่
ไม่เพียงพอ
มี
อสม.ส่ง
โครงการล่าช้า
มี
สถานที่ไม่
เหมาะสม
บุคลากรทาง
การแพทย์ไม่
เพียงพอ
ตรวจสุขภาพ
ล่าช้า
มี
เด็กบางส่วน
ขาดเรียน ทา
ให้ไม่ได้รับ
การตรวจ
สุขภาพ
มี
เข้าชุมชนได้
ยาก พื้นที่
ซับซ้อน
บางครั้งติดต่อ
อสม.ไม่ได้
รถใช้เยี่ยม
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แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

6.โครงการป้ อ งกั น
แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์*
7.โครงการพั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้ สู ง อ ายุ เ ท ศบาล
เ มื อ ง ปู่ เ จ้ า
สมิงพราย*

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้

/

/

/

/

X
สมาชิกบางส่วน
ไม่ได้เข้าร่วม

/

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
บ้านไม่
เพียงพอ
มาดาไม่
เตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับเด็กไว้
ล่วงหน้า ทา
ให้เสียเวลารอ
เอกสารหรือ
ต้องให้ อสม.
นามาให้
ภายหลัง
บางครั้ง ไม่
พบพ่อแม่เด็ก
พบเฉพาะ
ผู้ดูแล ทาให้
ไม่ได้ข้อมูล
ของเด็ก
ไม่มี

มี
สถานที่ไม่
พร้อม บาง
ชุมชนไม่ได้
ยินเสียงตาม
สาย ทาให้
การ
ประชาสัมพัน
ธ์โครงการไม่
ทั่วถึง
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แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้
/
/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน

8.โครงการป้ อ งกั น
X
แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค บางบ้านมีใต้ถุนเป็น
ไข้เลือดออก*
แหล่งน้า ทาให้ยาก
ต่อการควบคุมโรค

/

มี
บางบ้านมีใต้
ถุนเป็นแหล่ง
น้า ทาให้ยาก
ต่อการ
ควบคุมโรค
ไม่มี

9.โครงการป้ อ งกั น
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า*
10.โ ค ร ง ก า ร
อุ ด ห นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ศู น ย์
เ ฉ ลิ ม พร ะ เ กี ย ร ติ
อาเภอพระประแดง
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ แ ละผู้ ติ ด เชื้ อ
H.I.V. *
11.โ ค ร ง ก า ร เ ฝ้ า
ระวังโภชนาการใน
เด็ก อายุ 0 – 5 ปี*

/

/

/

/

/

/

/

X
ผู้ขอรับเงิน
ส่งเอกสาร
ล่าช้า

/

/

/

X
มี
มีผู้รับซื้อ
-มีผู้รับซื้อ
น้ามันทอด น้ามันทอดซ้า
ซ้ารายย่อย
รายย่อย
จานวนมาก จานวนมาก
และให้ราคา และให้ราคา
สูงกว่า
สูงกว่า
เทศบาล ทา เทศบาล ทา
ให้เทศบาล ให้เทศบาลใน
ในการผลิต การผลิตไม่
ไม่เป็นไป
เป็นไปตาม
ตาม
เป้าหมาย
เป้าหมาย
-น้ามันทอด
ซ้าที่ซื้อมีแป้ง
ปนมากและ

มี
ผู้ขอรับเงินส่ง
เอกสารล่าช้า
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แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

12.โครงก ารอบร ม
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหาร*

/

13.
โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค*

/

การบรรลุ
เป้าหมาย

X
ผู้รับการ
อบรมบาง
รายไม่ได้
มาร่วม
/

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้

/

/

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
กลิ่นแรง ทา
ให้ไบโอดีเซล
ที่ผลิตได้
คุณภาพต่า
กลิ่นเหม็น
ไม่เหมาะใน
การเติมรถ
และเปลือง
สารเคมีที่ผลิต
-เป็นโครงการ
ที่อยู่ช่วง
เริ่มต้น ซึ่ง
ต้องใช้เวลา
ทดลองเครื่อง
และซ่อมแซม
สถานที่ตั้ง
เครื่องผลิต
ทาให้ผลิต
ไม่ได้ทุกเดือน
มี
สถานที่อบรม
ไม่เหมาะสม

มี
ผู้ประกอบกา
รไม่ให้ความ
ร่วมมือในการ
ตรวจอาหาร
และไม่เข้า
ร่วมอบรม
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แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

14.โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ า
สมิงพราย
15.อบรม
อาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อย.น้อย)
16.ให้ บ ริ ก ารท าง
การแพทย์ฉุกเฉิน

/

/

/

/

16 โครงการ
การ
1.โครงการอุดหนุน
สนับสนุน เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ด้านการ
แก้ไ ขปั ญ หายาเสพ
ป้องกันและ ติ ด จั ง ห วั ด
แก้ไขปัญหา สมุทรปราการ*
ยาเสพ
2.โครงการอุดหนุน
ติดตาม
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
นโยบาย
แก้ไ ขปั ญ หายาเสพ
รัฐบาล
ติ ด อ า เ ภ อ พ ร ะ
ประแดง*
รวม
2 โครงการ
การพัฒนา 1.โ ค ร ง ก า ร
ปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณธรรม
จิตสานึก
และจริยธรรม

X
-เจ้าหน้าทีผ่ ่านการ
อบรมมาแล้ว
-วัสดุที่ต้องการซื้อ
เกินงบประมาณที่ตงั้
ไว้

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้
/
/

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
ไม่มี

ไม่มี

X
X
X
มี
-เจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไป เจ้าหน้าที่ยัง ขาดเจ้าหน้าที่
ผ่านการ ตามเวลาที่ ขาดความ
ที่มีความรู้
อบรม
กาหนด
เข้าใจ
ความสามารถ
มาแล้ว
ระเบียบ ในการจัดการ
-วัสดุที่
ปฏิบตั ิ
ต้องการซื้อ
เกี่ยวกับศูนย์
เกิน
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

รวม

/

/

/

รอผล

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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แนวทาง
การพัฒนา

ในด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
บนพื้นฐาน
แห่งความ
เป็นไทย
รวม
การพัฒนา
ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

/

/

/

/

2.โครงการแข่ ง ขั น
กีฬาศูน ย์พัฒ นาเด็ ก
เล็กเทศบาล*

/

/

/

/

3.โครงการจั ด การ
แข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
เขตเทศบาล *
4.โครงการด าเนิ น
กิจกรรมลานกีฬา
5.โครงการมหกรรม
กีฬามวลชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด (ฟุต
ซ อ ล เ ด็ ก , เ ซ ปั ค
ต ะ กร้ อ , เ ป ต อ ง ,
ตะกร้อลอดห่วง)*

/

/

/

/

มี
ควรจัด
วิทยากรพิเศษ
เป็นบุคคลที่
เป็นที่รู้จัก
มี
มีการเปลี่ยน
สถานที่จัด
โครงการ
ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

6.ส่ ง เสริ ม กี ฬ าเข้ า
ร่วมแข่งขัน*
7.โครงการแข่ ง ขั น
กี ฬ า นั ก เ รี ย น

/

/

/

/

มี
สถานที่
จัดเป็นสนาม
กีฬาชั่วคราว
ทาให้สถานที่
อาจไม่
เหมาะสม
ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

1 โครงการ
1.โครงการอบรม
กีฬาขั้นพื้นฐาน*

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
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แนวทาง
การพัฒนา

รวม

ลักษณะโครงการ

โ ร ง เ รี ย น ใ น เ ข ต
เทศบาล*
8. โครงการกาย
บริหารเพื่อสุขภาพ*
8 โครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

/

/

ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป็นไป เป็นไปตาม
ตามดัชนีชี้ ดัชนีชี้วัด
วัดที่ตั้งไว้
ที่ต้งั ไว้

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลการดาเนินงาน
พบว่าจากโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด 5 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 2
โครงการและเป็นโครงการริเริ่มใหม่ 3 โครงการ แต่ละแนวทางมีผลการดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
แนวการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
การดาเนินงาน 3 โครงการ มี 2 โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป็นไปตามดัชนีผลผลิต ดัชนี
ผลลัพธ์และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ส่วนอีก 1 โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
เพราะจานวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ชุมชนยังไม่ไห้ความสาคัญมากนักและชุมชนไม่มีพื้นที่ในการคัด
แยกขยะ
แนวทางการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินงาน 2 โครงการ คือ
โครงการอบรมแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันทอดอาหารที่
เสื่อมสภาพ ซึ่งมีปัญหาในการดาเนินงานทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการอบรมแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุ ม ชนมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานที่ จั ด กิ จ กรรม ส่ ว นโครงการผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ ามั น ทอดอาหารที่
เสื่อมสภาพมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมที่ตั้งราคาซื้อน้ามันใช้แล้วไม่สามารถแข่งขันกับตลาด
ภายนอกได้ วัตถุดิบ ที่ ได้ม าใช้ ใ นโครงการไม่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นโครงการที่อยู่ ใ นระยะเริ่มต้นที่
เทศบาลขาดความถนัดในการดาเนินการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ
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ตารางที่ 4.1.11
แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ ด้ านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ผล
ปัญหาอุปสรรค
ลัพธ์เป็นไป ในการทางาน
ตามดัชนีชี้
วัดที่ตั้งไว้
/
จากสภาพชุมชน
ที่มีความเป็น
เมือง ทาให้
ประชาชนไม่มี
เวลาว่างเข้าร่วม
กิจกรรม อีกทั้ง
ชุมชนไม่มีพื้นที่
ในการคัดแยก
ขยะ การรณรงค์
ไม่ได้ผล
ชุมชนมองว่า
เงินที่สนับสนุน
น้อยเกินไป
/
ไม่มี

ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก และ
ความตระหนั ก
ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

1.โครงการพั ฒ นา
ความสะอาดและ
ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยในชุมชน*

/

X
มีชุมชน
ขอรับการ
สนับสนุน
เพียง 18
ชุมชน

2.โครงการอบรม
ความรู้ด้านกฎหมาย

/

/

/

3.โครงการอุดหนุน
ธนาคารขยะต าบล
บางหัวเสือ (ชุมชน
12 บ.บ.น.พัฒนา)
รวม
3 โครงการ
ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง 1.โครงการอบรม
ทรัพยากรธรรม แ ก น น า ด้ า น
ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน*

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

มี
สถานที่ไม่
เหมาะสม
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2.โครงการผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ามัน
ทอดอาหารที่
เสื่อมสภาพ*

รวม
รวมทั้งสิ้น

X
เทศบาลใช้
น้ามันกับ
เครื่องพ่นยุง
และรถกะบะ
เท่านั้น

X
X
X
มี
อยู่ในช่วง -อยู่ในช่วง มีผู้ซื้อราย -มีผู้ซื้อรายย่อย
เริ่มต้น เริ่มต้น ต้อง ย่อยจานวน
จานวนมาก
ต้องมีการ
มีการ
มาก และ และให้ราคาสูง
ทดลอง
ทดลอง
ให้ราคาสูง
กว่าเทศบาล
เครื่อง เครื่อง ปรับ กว่าเทศบาล -น้ามันปนเปื้อน
ปรับจูน
จูนเครือ่ ง
แป้งมาก
เครื่อง
ซ่อมแซม
คุณภาพทีผ่ ลิต
ซ่อมแซม ที่ตั้งเครือ่ ง
ได้ต่าและมีกลิ่น
ที่ตั้งเครื่อง ทาให้ไม่
เหม็น
ทาให้ไม่
สามารถ
-อยู่ในช่วง
สามารถ ผลิตได้ทุก
เริ่มต้น ต้องมี
ผลิตได้ทุก
เดือน
การทดลอง
เดือน
-น้ามันที่
เครื่อง ปรับจูน
ผลิตได้น้อย
เครื่อง
และคุณภาพ
ซ่อมแซมที่ตั้ง
ต่า
เครื่อง ทาให้ไม่
สามารถผลิตได้
ทุกเดือน

2 โครงการ
5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์นี้มีโครงการดาเนินการทั้งหมด 3 โครงการ จาก 5 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทุก โครงการ และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน แต่ละแนวทางมีผลการดาเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วยโครงการเทศกิจเพื่อ
ชุมชน (ตรวจตู้เขียว) โครงการตั้งจุดตรวจสกัดร่วมกับ สภ. สาโรงใต้ ทั้ง 2 โครงการนี้เป็นโครงการ
ริเริ่มใหม่ และโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 4.1.12 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา

แนวทางการ
พั ฒ นาระบบ
รั กษ าค วา ม
ปลอดภั ย ใน
พื้นที่ชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะโครงการ ก า ร บ ร ร ลุ ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล ผ ลิ ต ผลลัพธ์ เป็นไป ปั ญ ห า
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้าหมาย
เป็ น ไปตาม ตามดัชนีชี้วัด อุ ป สรรคใน
โครงการ
ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ตั้งไว้
การทางาน
ที่ตั้งไว้
1. โครงการ
/
/
/
/
ไม่มี
เ ท ศ กิ จ เ พื่ อ
ชุม ชน (ตรวจตู้
เขียว)
2.โครงการตั้งจุด
/
/
/
/
ไม่มี
ต ร ว จ ส กั ด
ร่ ว ม กั บ ส ภ .
สาโรงใต้
3.โครงการรักษา
/
/
/
/
ไม่มี
ความสงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย ใ น
ชุมชน/หมู่บ้าน*
3 โครงการ
3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมี 1 แนวทางพัฒนาและมีการ
ดาเนินงาน 2 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 1 โครงการและโครงการริเริ่มใหม่ 1
โครงการดังนี้
แนวทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวโดยสอดคล้ องกับวัฒนธรรม โครงการที่ดาเนินการ คือ
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาตาบลบางหัวเสือ โครงการนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เพราะขาดการท าสปอร์ ต โฆษณาทางวิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ แ ละไม่ บ รรลุ ดั ช นี ผ ลผลิ ต เพราะขาดการ
ประชาสัมพันธ์ อีกโครงการ คือ โครงการจัดอบรมมัคคุเทศน้อย (ชุมชนวัดบางหัวเสือ ม.8) ต.บางหัวเสือ
บรรลุวั ต ถุป ระสงค์ เป้ า หมาย ดั ช นี ชี้ วัด ผลผลิ ต ดั ช นี ชี้วั ด ผลลั พ ท์แ ละไม่ มี ปัญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน
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ตารางที่ 4.1.13
แสดงการด าเนิ น งานในแต่ ล ะโครงการของยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นส่ ง เสริ ม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ส นั บ ส นุ น
แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
โ ด ย
สอ ด คล้ อ ง
กั
บ
วัฒนธรรม

1.โค รง การ สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ภู มิ ปั ญ ญาต าบล
บางหัวเสือ*

/

2.โ ค ร ง ก าร จั ด
อบรมมั ค คุ เ ทศ
น้อ ย (ชุ ม ชนวั ด
บางหัวเสือ ม.8)
ต.บางหัวเสือ
2 โครงการ

/

X
ไม่ได้ทา
สปอร์ต
โฆษณาทาง
วิทยุหรือ
โทรทัศน์
/

รวม

ผลผลิตเป็นไป
ผลลัพธ์
ตามดัชนีชี้วัด เป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้
ดัชนีชี้วัดที่ตั้ง
ไว้
X
/
ยังไม่พร้อม
ประชาสัมพันธ์

/

/

ปัญหา
อุปสรรคใน
การทางาน
ไม่มี

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์นี้มีโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด 33 โครงการ จาก 64 โครงการ เป็นโครงการใน
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 โครงการ แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 5 โครงการ แนวทางระบบแผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 8
โครงการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 12 โครงการ แนว
ทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 2 โครงการแนวทางการส่งเสริมการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย 1 โครงการ ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการในแนวทางนี้
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน
การจัดทาแผนชุมชนและการอุดหนุนส่งเสริม ศักยภาพการบริหารจัดการโดยชุมชน โครงการส่วนใหญ่
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิตและดัชนีชี้วัดผลลัพท์ มี 1 โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
และ 2 โครงการไม่บรรลุดัชนีชี้วัดผลผลิต ปัญหาอุปสรรคเกิดจากมีหลายชุมชนไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
โครงการและชุมชนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีโครงการริเริ่มใหม่ 2 โครงการ แนวทางนี้เน้นการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลด้วยการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้นและการอบรมเพิ่ม
ทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน มี 2 โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิตและดัชนีชี้วัดผลลัพธ์
เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเรีย นต่อในโครงการ ส่วนโครงการอื่นๆ นั้นพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ดัชนีชี้วัดผลผลิต ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์และไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
แนวทางระบบแผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมาทุกโครงการ เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน ติดตาม ประเมินผลแผนและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ตามแผนผ่านสื่อต่างๆ ของเทศบาล และโครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน เกือบทุกโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิต ดัชนีชี้วัดผลลั พธ์และไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน มี
เฉพาะโครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานเท่านั้นที่พบว่าดาเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละสถานที่ป ฏิ บั ติง าน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีโครงการริเริ่มใหม่ 2 โครงการ เกือบทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิต ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์และไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นโครงการต่อเนื่องทั้ง 2 โครงการ
ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิต ดัชนีชี้วัดผลลัพ ธ์และไม่มีปัญหาในการ
ดาเนินงาน
แนวทางการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประกอบด้วยโครงการใหม่ 1
โครงการ คือ โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ผลการดาเนินงานพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลผลิต ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์และไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
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ตารางที่ 4.1.14 แสดงผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหารและผลการดาเนินงาน
แนวทาง
การพัฒนา

ลักษณะโครงการ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

การส่งเสริมการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา

1.โ ค ร ง ก า ร
อบรมและทั ศ น
ศึ ก ษาดู ง านของ
คณะกรรมการ
ชุมชน
2.โ ค ร ง ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการ
ชุมชน*

/

/

/

/

3.โครงการเวที
ชาวบ้าน*
4. โครงการ
สนั บ สนุ น การ
จั ด ท า แ ผ น
ชุมชน*
5.โครงการ
อุดหนุนส่งเสริม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
(ชุมชนในเขต
เทศบาล60
ชุมชน)*
5 โครงการ

/

ท้องถิ่น

รวม

ผลผลิต
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัด
ที่ตั้งไว้
/

ผลลัพธ์
เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัดที่ตั้ง
ไว้
/

ปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน

/

ไม่มี

/

X
ชุมชนใช้
สิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าร้อย
ละ 40
X

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

X
มี 9 ชุมชน
ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน

X
มี 9 ชุมชน
ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน/

/

ไม่มี

ไม่มี
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ก า ร พั ฒ น า 1.โครงการจัด
ประสิ ท ธิ ภ าพ อบรมสัมมนา
บุคลากร
และทัศนศึกษา
ดูงาน
ภายในประเทศ
ของคณะ
ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภา
เทศบาล
หัวหน้าส่วนและ
พนักงาน
เทศบาล*
2.โ ค ร ง ก า ร
พั ฒ นาบุ ค ลากร
เทศบาล
3.โครงการเข้ า
รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี*
4.โครงการเข้ า
รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโท*
5. โครงการ
อบรมกฎหมาย
และระเบียบวินัย
ข อ ง พ นั ก ง า น
เทศบาล
รวม
5 โครงการ
ระบบแผนงาน 1.โ ค ร ง ก า ร
และระบบ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
สารสนเทศให้มี ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ประสิทธิภาพ แ ผ น พั ฒ น า
เทศบาล*

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

รอผล

ไม่มี

/

X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
/

X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
/

ไม่มี

/

X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
X
ไม่มีผู้
ประสงค์
ศึกษาต่อ
/

/
/

/
/

/
/

/
/

ไม่มี
ไม่มี

/

ไม่มี

ไม่มี
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รวม

2.โครงการจัดทา
แ ผ น พั ฒ น า
เทศบาลสามปี*
3.โครงการจัดทา
เ ท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย
ประจาปี*
4.โครงการจัดทา
แผนด าเนิ น งาน
ประจาปี 2555*
5. โครงการ
จัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องรับลูกข่าย
ระบบกระจาย
เสี ย งไร้ ส ายใน
ชุมชน*
6.โ ค ร ง ก า ร
เผยแพร่ ผ ลการ
ดาเนินงาน *
7.โครงการจัดทา
รายงานกิ จ การ
เทศบาล*
8.โ ค ร ง ก า ร
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ค ว า ม จ า เ ป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.)*
8 โครงการ

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

รอผล

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

X
จัดเก็บได้
เพียงร้อยละ
14.81

X
จัดเก็บได้
เพียงร้อยละ
14.81

X
จัดเก็บได้
เพียงร้อยละ
14.81

ไม่มี
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การ ป รั บ ป รุ ง
แ ล ะ พั ฒ น า
เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่ อ งใช้ แ ละ
ส ถ า น ที่
ปฏิบัติงาน

1.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน
(ตู้คอนเทนเนอร์,
ตู้ เ ก็ บ เอกสาร,
เค รื่ อ ง บั ต ร คิ ว
อั ต โนมั ติ เก้ า อี้
พลาสติค,
โ ต๊ ะ พั บ
เอนกประสงค์)*
2.โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
(รถบรรทุกขยะ
มูลฝอย
รถจักรยานยนต์
รถดัมเปอร์ รถ
ดูดสิ่งโสโครก)*
3.โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร
(เครื่องยนต์
รดน้า เครื่องสูบ
น้า เครื่องตัดพุ่ม
ไม้ เครื่องตัด
หญ้าแบบ
สายสะพาย)*
4.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ก่อสร้าง (เครื่อง
ท ด ส อ บ ห า ค่ า
ก าลั ง ต้ า นทาน
คอนกรีต เครื่อง
ตบดิน)*

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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รวม

5.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ไฟฟ้ า และวิ ท ยุ
(เครื่อง
เสียงเคลื่อนที่)*
6.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
โฆษณาและ
เ ผ ย แ พ ร่
(โ ท ร ทั ศ น์
LCD)

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

ไม่มี

7.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ง า น บ้ า น ง า น
ครัว*
8.โ ค ร ง ก า ร
ครุภัณฑ์กีฬา*
9.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์*
10.โ ค ร ง ก า ร
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ถั ง น้ า ย า
ดับเพลิง*
11.โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
อื่นๆ (เต๊นท์
โครงเหล็ก จ้าง
เหมาบารุงระบบ
คอมพิวเตอร์)*
12.โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง อาคาร
คสล.
12 โครงการ

/

/

X
คุณ
ลักษณะของ
โทรทัศน์ไม่
เป็นไป
ตามที่
กาหนด
/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี
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การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลใน
การบริหาร
จัดการ

1.โครงการพ่ อ
แม่ดีเด่น*
2.โครงการจัดทา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ป ร ะ ม ว ล
ก ฎ ห ม า ย
พระราชบั ญ ญั ติ
เ ท ศ บั ญ ญั ติ
ข้ อ บั ง คั บ
ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
เทศบาล*
รวม
2 โครงการ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 1.โ ค ร ง ก า ร
การเมื อ งการ อ า ส า ส มั ค ร
ป ก ค ร อ ง ใ น ปกป้ อ งสถาบั น
ระบบประชา
(อสป.)
ธิปไตย
รวม
1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
33 โครงการ

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

ไม่มี

/

/

/

/

มี
น้าดื่มบนรถ
ประจาทางไม่
เพียงพอ
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายที่มีต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนั้น ได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สท.) จานวน 11 คน ผู้บริหารเทศบาลฯ ที่มาจากการ
เลือกตั้งจานวน 2 คน ผู้บริหารระดับผู้บริหาร จานวน 2 คน ผู้อานวยการกองจานวน 1 คน หัวหน้างาน
9 คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจานวน 1 คนและผู้ปฏิบัติงาน 9 คน รวมจานวน 35 คน
คณะผู้วิจัยได้นาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสรุปผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
4.2.1 การถ่ายทอดข้อมูลการสื่อสารภายใน/นอกองค์กรและการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารทั้ง 35 คน แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
 การประชุมและการแจ้งข่าวสารภายในเทศบาลฯ
การสื่อสารภายในเทศบาลฯ นั้นใช้วิธีการไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาและมีความชัดเจนดีอยู่แล้ว
ไม่ ว่ า จะเป็ น การประชุ ม กรณี เ รื่ อ งเร่ ง ด่ ว นใช้ จ ดหมายเวี ย น การติ ด บอร์ ด เพี ย งแต่ เ ข้ ม ข้ น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ผู้บริหารจะประชุมแบบไม่เป็นทางการทุกวันอังคารเช้าในลักษณะ
สภากาแฟ นอกเหนือจากการประชุมปกติต่างๆ และการใช้หนังสือแจ้งเวียนแจ้งข่าวภายใน การประชุม
ลักษณะนี้ทาให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างนายกเทศมนตรี สท. ผู้อานวยการกองและหัวหน้าส่วนงาน
ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในงานต่างๆ ของเทศบาล ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมและในแต่ละกองงาน ทาให้การแก้ปัญหาทันท่วงทีโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนและ
ความเดือดร้อนของประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกดีขึ้น การถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังกองงานเร็วขึ้นและทาให้บุคลากรได้รับข้อมูลใกล้เคียงกัน การสื่อสารลักษณะนี้ยังส่งผลให้
บุคลากรทุกระดับมีความใกล้ชิดสนิทสนม เข้าพบผู้บริหารได้ง่ายและทางานแบบเป็นกันเอง ในบางครั้ง
นายกฯ จะมีก ารสื่อสารไปถึง หัวหน้ากอง หรือมอบหมายให้รองนายกฯปฏิบัติ งานแทนโดยตรง ใน
ลักษณะไม่เป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม บางท่านให้ความเห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่เพียงพอ การถ่ายทอดข้อมูล
จากผู้บริหารมายังผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการประชุมชี้แจงข้ อมูลที่ได้รับจากมาจาก
ผู้บริหาร เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากแฟ้มงานมากกว่าตัวบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างกองงานมีข้อขัดข้อง
บ้างแต่ไม่มากนัก การสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกองงาน
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ท่ า นหนึ่ ง ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้วิธีการประชุมกันเป็นหลัก มีการสั่งผ่านหัวหน้างานลงไป ผู้บริหารสั่งงานโดยใช้การ
ประชุมและการโทรศัพท์ ส่วนการถ่ายทอดนโยบายให้กับผู้ใต้บังคัญบัญชา รวมทั้งการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารกับข้าราชการประจาประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน ปัญหาในการสื่อสารมักเกิดในระดับลูกจ้าง
โดยเฉพาะการรับฟังและการปฏิบัติที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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 การสื่อสารระหว่างเทศบาลกับชุมชนและประชาชน
สาหรับการสื่อสารของเทศบาลกับประชาชนยังคงใช้ช่องทางการสื่อสารเดิม คือ เสียงไร้สาย การ
ประชุมชุมชนประจาเดือน วารสารราย 3 เดือน อินเทอร์เน็ต การติดต่อส่วนตัว โดยเฉพาะการประชุม
ชุมชน นายกเทศมนตรีจะใช้เป็นช่องทางสร้างความเข้าใจ ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
มีการปรับประสิทธิภาพระบบกระจายเสียงไร้สายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเชิญประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมพิจารณางบประมาณ ทาแผนพัฒนาเทศบาล ทาให้ประชาชนเข้าถึงผู้บริหารทุกระดับของเทศบาลได้
ง่าย ซึ่งเทศบาลพยายามตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางท่านสะท้อนว่า ปัญหาการสื่อสารการทางานของเทศบาลให้ชุมชน
เข้าใจเป็นปัญหาเดิมๆ ตั้งแต่เรื่องนโยบายลงไปจนถึงเรื่องปลีกย่อยต่างๆ ทั้งในการประชุมทางการ ไม่
ทางการและการทาประชาคม สาเหตุเพราะ 1) บางครั้งชุมชนไม่ได้ให้ความสาคัญในสิ่งเทศบาลชี้แจง 2)
เทศบาลยั ง ไม่ส ามารถชี้ แจงให้ชุ ม ชนทราบว่าโครงการใดของชุมชนใดได้รับการบรรจุใ นแผนของ
เทศบาล เนื่องจากโครงการมีจานวนมาก บางโครงการถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ ให้เหมาะสมและถูกต้องตาม
ระเบียบ ทาให้ใช้เวลานานกว่าโครงการจะได้รับการบรรจุเข้าแผน 3) ชุมชนมักส่งตัวแทนที่ไม่ใช่บุคคล
สาคัญหรือผู้มีอานาจตัดสินใจมาเข้าร่วมประชุมกับเทศบาล 4) ชุมชนยังไม่เข้าใจภาษาราชการที่เทศบาล
ใช้และเข้าใจงานของเทศบาลเพียงบางส่วน ทาให้ชุมชนไม่เข้าใจทิศทางและระดับการพัฒนาของเทศบาล
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
4.2.2 การทางานร่วมกันระหว่างเทศบาลกับสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารและ สท. ให้ข้อมูลตรงกันว่า สท. มีจิตสานึกในการทางาน สนใจและเอาใจใส่งานมาก
ทาหน้าที่อย่างเต็มที่แม้ไม่มีอานาจ มองว่าปู่เจ้าสมิงพรายเป็นบ้านของตนเองที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้น
ไม่ก้าวก่ายกองงานและยอมรับ เงื่อนไขและกติกาการทางานที่แต่ละกองงานตั้งไว้ เอาใจใส่ชุมชน ลง
พื้นที่บ่อยและลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลทันทีที่มีเรื่องร้องเรียน ทางานมีประสิทธิภาพ ช่างซักช่างถามการ
ทางานของเทศบาล ช่วยชี้จุดบกพร่องของการทางานและบอกความต้องการของประชาชนให้เทศบาล
ทราบ คลุกคลีใกล้ชิดกับประชาชนจนบางครั้งออกรับหน้าแทน
จากการสัมภาษณ์พบว่าบทบาทหน้าที่หลักของ สท. คือ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สะท้อนและประสาน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การตราเทศบัญญัติ การพิจารณาและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
และโปร่งใส การเร่งติดตามประสานการแก้ไขปัญหาทั้งในเขตพื้นที่ของตนเองและเขตอื่นๆ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้รับการแก้ไขให้เร็วที่สุด เช่น น้าเสีย ไฟเสีย ไฟส่องทางไม่สว่าง ถนนหรือทาง
เท้าชารุด ไม่มีเสียงตามสายในบางจุด เสียงตามสายบางจุดมีปัญหาหรือติดตั้ งในตาแหน่งที่ประชาชนไม่
ต้องการ ทางานร่วมกันเป็นทีมและเสริมหนุนการทางานของทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ บางท่านให้
ข้อมูลว่าไม่ค่อยเข้าใจยุทธศาสตร์ของเทศบาลมากนัก เน้นการรับข่าวสารจากเทศบาลไปแจ้งประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งมองว่าเป็นไปอย่างทั่วถึง
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ในเรื่องเทศบั ญญัตินั้น สท. บางท่านให้ข้อมูล ว่า สท. เข้าใจเทศบัญญัติใ กล้เคียงกั น เพราะมี
เอกสารแจกและนาเข้าประกอบการประชุมทุกครั้ง ขณะที่ สท. บางท่านยังไม่เข้าใจ รวมทั้งบางท่านไม่ทา
ความเข้าใจ ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลให้ความสาคัญกับ สท. เชิญเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทาให้
เข้าใจการอนุมัติงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญในงานของเทศบาล เห็นว่าการใช้งบประมาณ
ของเทศบาลสมเหตุสมผล เข้าใจระเบียบต่างๆ และข้อจากัดที่ทาให้การทางานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด รู้สึกมีความสุข การทางานของ สท. จะเน้นลงพื้นที่สม่าเสมอ แก้ไขปัญหาหน้างานทันทีและหา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญหาร่วมกั น มีค วามสามัคคีกั นมาก ช่วยเหลือเกื้ อกู ลกั น ทุก คนกระตือรือร้น เมื่อมี
ความเห็นต่างจะพูดคุยด้วยเหตุและผล ทางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้แบบพี่แบบน้อง ให้ข้อเสนอแนะแบบ
ให้เกียรติ ให้กาลังใจและให้โอกาสต่อการทางานของเทศบาล รู้สึกพึงพอใจการทางานของ สท. โดยรวม
และในส่วนของตนเองเนื่องจากมีผลงานปรากฏชัดเจน
สท.บางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ฝ่ายบริหารควรทบทวนการตราเทศบัญญัติและดาเนินการให้เป็น
ระบบมากขึ้ น ฝ่ายบริหารควรอนุมั ติงบประมาณสาหรับการพัฒนาสังคมและคุ ณภาพชีวิตมากกว่า ที่
เป็นอยู่
สท. แสดงความเห็นต่อการทางานของบุคลากรในเทศบาลว่าปัจจุบันทางานดีขึ้น เร็วขึ้นและ
ทางานในทิศทางเดียวกัน การกาหนดตัวชี้วัดในการทางานทาให้เกิดการพัฒนางานที่ ชัดเจน บรรยากาศ
การทางานโดยรวมดีขึ้น สท. มองว่าเทศบาลให้ความสาคัญกับ สท.มาก ตอบสนองในสิ่งที่ สท. เสนอไว้
มากขึ้น บริการดีขึ้น พยายามสื่อสารกับประชาชนทุกทาง มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งวารสาร
ระบบกระจายเสียงไร้สายซึ่งมองว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความโปร่งใสในการทางาน เทศบาลให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาก มีการอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง พยายามแสวงหาสิ่งดีๆ
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบประเมินผลที่ใช้มีความยุติธรรม การใช้งบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เหมาะสม พิจารณาตามความจาเป็นก่อนหลัง ตอบสนองการพัฒนาชุมชนและมองเป้าหมาย
การพัฒนาระยะยาว
สท.แสดงความเห็นต่อปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนอัน เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งทาให้เทศบาลต้องเสีย เวลามากในการประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงและในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหามลพิษและการจราจร
จากรถบรรทุกขนถ่ายสินค้า นอกจากนี้ เทศบาลยังต้องเผชิญปัญหาจากประชากรแฝง ปัญหาพฤติกรรม
ของประชาชน เช่น การลักขโมยมิเตอร์ น้าประปา การตัดสายไฟ การทิ้งขยะ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม การพนัน อบายมุข
สท.บางส่วนให้ความเห็นว่าบุคลากรของเทศบาลยังทางานใกล้ชิดกับประชาชนน้อย ซึ่งควรให้
ความสาคัญกับการบริการที่ดีให้มากขึ้น ความเดือดร้อนของประชาชนในบางเรื่ องเทศบาลไม่เข้าใจหรือ
ให้ความสาคัญน้อยเกินไป ควรลดการยึดติดการทางานตามวัฒนธรรมเดิม เพิ่มเติมการคิดนอกกรอบ ควร
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการประชาชนในและนอกเทศบาลให้มากขึ้น เช่น การให้บริการ
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ประชาชนทางเวปไซด์ การนาเนื้อหาในวารสารเข้าสู่เวปไซด์ ควรปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับ
แผนพัฒนาเทศบาลให้เน้นเชิงรุกมากขึ้นภายใต้การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการทางานของตนเอง
เพราะเทศบาลมีความพร้อมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ แต่ยังขาดการขับเคลื่อน ควรริเริ่มโครงการ
ใหม่ๆ รวมทั้งโครงการเพื่อปรับแก้จุดอ่อนที่พบ เพื่อลดความเหนื่อยล้าในการทางานของนายกเทศมนตรี
ปัญหาการทางานบางประเด็นนั้น ผู้บริหารทุกระดับต้องเน้นการทางานเชิ งบริหาร หาหนทางลดการ
แก้ไขปัญหาในงานประจาและปัญหาจากบุคลากรรายบุคคล ลดปัญหาความขัดแย้งในการทางานของ
ข้าราชการ ผู้บริหารควรกล้าตัดสินใจและเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น ควรลดโครงการเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานเพราะได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดิม ประโยชน์โดยรวมน้อย ควรทบทวนการผลิตวารสาร
เพราะคนอ่านน้อยและทบทวน โครงการที่ลงทุนไม่คุ้มค่า เช่น ร้านค้าชุมชน ไบโอดีเซล การปรับภูมิ
ทัศน์ตามไหล่ทาง การอบรม อปพร. เป็นต้น
สท.แสดงความเห็นต่อการทางานของนายกเทศมนตรีว่าเป็นนักบริหารที่ดี มีวิสัยทัศน์ ใจกว้าง มี
จุดมุ่งการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่อย่างชัดเจน พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ก้าวกระโดด เป็นการพัฒนาที่
ถูกทิศทาง มีความตั้งใจในการทางานสูง ให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมาก
รับฟังความคิดเห็นของทุก ฝ่าย มีค วามอดทนสูง เข้าหาได้ง่าย เข้าถึงประชาชน รีบแก้ไขปัญหาที่พ บ
ในทันที รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามจนกว่างานจะแล้วเสร็จ มีการชื่นชมการทางานที่ดีและ
ให้ข้อเสนอแนะงานที่ต้องปรับปรุง งบประมาณถูกกระจายในทุกยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่าง
ที่ดีของความโปร่งใส ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานคิดและตามไม่ทัน
สาหรับการทางานของรองนายกเทศมนตรีนั้น มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน ทางานเป็นทีมอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรแบ่งน้าหนักงานการพัฒนาใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม การประสานงานระหว่างฝ่ายท้องถิ่นและฝ่ายข้าราชการประจาควรเป็นระบบ
มากขึ้น ในส่วนของผู้อานวยการกองนั้น สท. มองว่ามีความตั้งใจทางานสูง ทางานตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรูปแบบการทางานหลากหลายแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน พยายามพัฒนาการทางานและ
พฤติกรรมบริการของบุคลากรในกอง ใช้การเรียกคุยทันทีเมื่อพบว่ามีปัญหา
สท.ให้ค วามเป็นว่า ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลอย่างชัดเจนน่าพอใจ ภาพการเล่นการเมืองแบบเดิมลดลงค่อนข้างมาก สังเกตได้
จากการเข้าร่วมประชาคมของประชาชนในเวทีชาวบ้านซึ่งเป็นเวทีที่สะท้อนความคิดเห็นได้ดีที่สุด มีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตรงไปตรงมา กลุ่มสตรีมีบทบาทร่วมพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ผู้นาชุมชนให้
ความร่วมมือในการทางานกับเทศบาลมาก แข่งกันทางาน แข่งกันพัฒนา ทางานแบบจิตอาสามาก เป็น
กระบอกเสียงให้เทศบาล อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มแรงจูงในการทางานให้แก่ผู้นาชุ มชนมากกว่าที่เป็นอยู่
รวมทั้ ง ควรพั ฒนาบทบาทของผู้น าให้ ส ามารถท างานในทิ ศทางเดีย วกั นกั บเทศบาลเป็น ระยะอย่ า ง
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ต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการทางานแบบสมดุลย์ ร่วมมือและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสามฝ่าย คือ
การเมือง ข้าราชการและชุมชน
สิ่งที่ สท. มองว่าควรปรับปรุง คือ การเพิ่มเติมและดูแลเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ผลิตวารสารเพราะคนในชุมชนไม่ค่อยอ่าน ทางานเชิงรุกร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างเทศบาลและตารวจ
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในท้องที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนรับรู้ได้ว่ามีความรุนแรงมาก
ขึ้นอย่ างต่อเนื่อง แก้ ไขปั ญหาความยากจน สร้ างและหาตลาดรองรับ สินค้าชุมชนหรือสินค้าท้องถิ่น
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในป้อมปู่เจ้าสมิงพราย พัฒนาตลาดน้า อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ควรเพิ่มโครงการเชิงพัฒนาให้มากขึ้น เร่งโครงการที่ค้างให้แล้วเสร็จ ให้งบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน การสร้างจิตสานึกการไม่ทิ้งขยะของคนในชุมชน การสร้างหรือพัฒนาหรือต่ อยอดอาชีพ
และรายได้ให้คนในชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมือง
สท.ให้ความเห็นถึงผลงานเด่นของเทศบาล คือ การซื้อที่ดินสร้างเทศบาลแห่งใหม่ การก่อสร้าง
เทศบาลแห่ ง ใหม่ การก่ อ สร้ า งศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นอนุ บ าล การก่ อ สร้ า ง
สวนสาธารณะ การติดตั้งอุปกรณ์ออกกาลังกายในสวนสาธารณะ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
จนกลายเป็ นสัญลัก ษณ์ของเมื อง การซ่อมบารุงถนนหนทางที่รวดเร็ว การสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนจัดงานประเพณี การสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ การพัฒนาตลาดน้า การจัดการ
ขยะมูลฝอย การขุดลอกคูคลองและการสร้างเขื่อนป้องกันน้าท่วม การติดตั้งกล้องวงจรปิด การสร้างลาน
กีฬา การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาดูงาน การสร้างและปรับปรุงถนน การเพิ่มจานวนไฟฟ้าในพื้นที่
ตาบล
สท. ให้ความเห็นว่ากองงานที่มีผลงานโดดเด่น คือ กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและกองวิชาการ
4.2.3 การพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรของเทศบาลพัฒนาการทางานมากขึ้นและสามารถแบ่งประเด็น
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลได้ ดังนี้
4.2.3.1 แนวปฏิบัติในการทางานร่วมกัน
พบว่ามีการใช้แนวปฏิบัติต่างๆ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลงเวลาทางาน คู่มือการ
ประชุม คู่มือระเบียบหลังจากการไปอบรมแต่ละครั้ง แต่บุคลากรยังให้ความสาคัญในการอ่านคู่มือต่างๆ
น้อย บางกองงานใช้แนวปฏิบัติในการเขียนและดาเนินโครงการ ทาให้ทางานได้ง่ายและสาเร็จตามที่
วางแผนไว้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีการพัฒนาตนองเท่าที่ควรแม้จะมี
หลายมาตรการที่ใช้พัฒนาบุคลากร
4.2.3.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารให้ความเห็นว่าเทศบาลให้ความสาคัญกั บการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะและการเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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สังคมในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การจัดอบรมสร้างความเข้าใจและเตรียมตัวรองรับการเปิดประเทศ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงานภายนอกและโดยกองงานของ
เทศบาลมีลักษณะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา การพัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงานภายนอกมีทั้งการส่งไปรับ
การอบรม ประชุม สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ การส่งครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปอบรม เป็นต้น การ
พัฒนาบุคลากรโดยกองงานของเทศบาล เช่น การอบรมสัมมนาการทาความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย
โดยกองวิชาการ โครงการพั ฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการเบิกพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน โครงการให้
ความรู้ด้านกฎหมายบุคคลากร เป็นต้น
4.2.3.3 การจัดการความขัดแย้งและการส่งเสริมความรักสามัคคีของบุคลากร
ผู้บริหารหลายท่านให้ข้อมูลว่าเทศบาลพยายามสร้างความสามัคคีของบุคลากรทุก ระดับ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารเน้นความเป็นกันเอง วางตนเป็นกลาง เป็นธรรม ไม่ลาเอียง ดูแลเอา
ใจใส่ ให้ ก าลั ง ใจในการท างาน สร้ า งความไว้ใ จและสบายใจในการท างาน อยู่ กั น แบบพี่ แ บบน้อ ง
พยายามทาให้บุคลากรในกองพูดคุยกัน ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทา กระตุ้นให้ทุกคน
รับผิดชอบงานของตนเอง รับฟังปัญหาและช่วยหาทางออกให้
4.2.3.4 การสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยการประเมินผลการทางาน
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าวิธีประเมินการทางานกลางปีและปลายปีที่เทศบาลใช้ในปัจจุบันยังคงมี
ประสิทธิภาพ ให้อิสระผู้อานวยการแต่ละกองในการกาหนดวิธีประเมินแล้วส่งพิจารณาตามลาดับขั้นและ
ประกาศคะแนนให้ทราบทั่วกัน ผู้บริหารในบางกองงานจะให้บุคลากรเขียนผลการทางานประจาวัน
รายบุคคล ซึ่งเป็นการรายงานงานที่ทาในแต่ละวันและน้าใจที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและติดบอร์ดไว้ให้เห็น
โดยทั่ว ซึ่งช่วยสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาโบนัสประจาปี ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล
รวมทั้งมีหลักฐานให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบ ซึ่งการให้โบนัสมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรที่มีผลงานเด่น ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าแนวคิดดังกล่าวกลับถูกแปลงเป็นว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนควร
ได้รับโบนัสซึ่งผิดวัตถุประสงค์ และอยู่ระหว่างผลักดันการทาตัวบ่งชี้ (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพการ
ทางานทุกระดับและวัดทั้งการทางานในโครงการและงานประจาเพื่อนามาเป็นเกณฑ์พิจารณาโบนัส
ประจาปีเสริมอีกทางหนึ่ง บางกองงานมีการทาคารับรองการใช้เวลาในแต่ ละงานเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
เพือ่ สร้างความตื่นตัว ความรอบคอบในงาน การพัฒนาตนเองและลดความผิดพลาดในงานประจาได้มาก
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าติดตามการทางานมากขึ้น มีการออกกฎระเบียบการทางานใหม่ รวมทั้ง
บังคับใช้กฎระเบียบเดิมให้เข้มข้นมากขึ้น เช่น การรับรองการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขการได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เป็นต้น มี การรายงานผลการทางานตามสายการบังคับบัญชาแต่ล ะระดับมากขึ้น มีการ
ประชุมเพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาในหน่วยงานของตนเอง มีการกากับคุณภาพของการทางาน
มากขึ้น ปีนี้เริ่มเห็นรูปธรรมของประสิ ทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงแบบค่อย
เป็นค่อยไปในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ในบางกองงานก็ยังไม่สามารถพัฒนาการทางานให้ดี
ขึ้นได้มากนัก
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4.2.3.5 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร
ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเทศบาลยังคงเดินหน้านโยบายการพัฒนาการทางานและให้
อานาจในการตัดสินใจค่อนข้างมากกับผู้บริหารในแต่ละระดับ ผู้บริหารระดับสูงมีการพบผู้บริหารระดับ
รองลงมาและพบบุคลากรเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม การทางานเชิงรุกหรือเชิงสร้างสรรค์ในปีนี้มีน้อย ยังคง
ทางานตามความเคยชินหรือตามความถนัดเดิม เน้นการทางานตามสั่ง ส่งผลให้บุคลากรระดับต่างๆ
ทางานในลักษณะนี้ด้วยและทาให้เปลี่ยนแปลงรูปการทางานเช่นนี้ได้ค่อนข้างยาก
บางกองงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผน โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงคิ ด มาก่ อ นในเบื้ อ งต้ น หลั ง จากนั้ น เสนอแนวคิ ด ความเป็ น ไปได้ แ ละปั ญ หาอุ ป สรรคต่ อ
ผู้อานวยการกอง รวมทั้งหาทางออกร่วมกัน หลังจากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปซึ่งมัก ได้รับ
การตอบรับให้ดาเนินการได้
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไปให้ข้อมูลว่าการทางานจะปฏิบัติตามแผน
และงานเฉพาะหน้าเพื่ อตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก สิ่งสาคัญคือ การลง
พื้นที่ รู้จักพื้นที่อย่างดี จึงมีบ้างที่ทาให้งานตามแผนไม่เป็นไปตามกาหนด แต่ได้พยายามทาให้ทุกงาน
สาเร็จตามเป้าหมายและในระยะเวลาใกล้เ คียงกับที่วางแผนไว้ให้มากที่สุด พยายามประสานระหว่า ง
หน่วยงานให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ทั้งนี้ภายในเทศบาล มีทั้งหน่วยงานที่ประสานงานได้ง่ายและได้ยาก
อย่างไรก็ตาม จะใช้การเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเป็นหลัก ในด้านประชาชนนั้นจะให้ความสาคัญ
กับการทาความเข้าใจปัญหาของประชาชนและพยายามอธิบาย ซึ่งมีทั้งปัญหาที่ประชาชนเข้าใจสาเหตุ
และไม่เข้าใจสาเหตุของการเกิด มุ่งสื่อสารทาความเข้าใจแบบเป็นกันเอง สิ่งที่ทาให้ทางานได้สาเร็จ คือ
การได้รับความไว้วางใจจากผู้อานวยการกองงานให้สามารถตัดสินใจเรื่องสาคัญบางเรื่องได้ ทาให้ทางาน
ได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็นได้มาก รวมทั้งผู้อานวยการกองจะวางแผนและทางาน
ล่วงหน้ า ติดตามการท างานให้เ ป็ น ไปตามแผนให้ มากที่สุ ด ทาให้งานรวดเร็ว และมีเ วลาเหลือที่จ ะ
วางแผนงานในปีต่อไปได้ และคิดว่าเป็นสิ่งสาคัญ เพราะทาให้มีอิสระที่จะกล้าคิดกล้าทางาน รวมทั้งกล้า
รับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลต่อการสร้างกาลังใจและความอยากทางาน การทางานจะเน้นการลงพื้นที่เ พื่อ
สารวจข้อมูลจริงให้มากที่สุด มีการวางแผนการทางานล่วงหน้าอย่างดี และเขียนแผนอย่างละเอียดเพื่อให้
งานออกมาดีที่สุดและเสร็จทันเวลาที่กาหนด รวมทั้งต้องเผื่อเวลากรณีมีงานเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้เพราะงาน
ของกองต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณในแต่ละงานสูงและเกี่ยวพันกับความโปร่งใส จึงต้องมี
วัสดุอุปกรณ์ในการทางานที่ครบครัน ทางานด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบและทาให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการทางานกับผู้ร่วมงานนั้นจะเน้นทางานแบบพี่แบบน้อง มอง
เป้าหมายงานมากกว่าลักษณะส่วนบุคคล พยายามเป็นนักฟังที่ดี เข้าหาลูกน้อง เอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมามองว่าผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรม
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มุ ม มองต่ อ ผู้ น าชุ ม ชนเห็ น ว่ า มี ส่ ว นร่ ว มในการท างานกั บ เทศบาลมากขึ้ น แต่ มั ก เน้ น
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตนเองมากกว่าประโยชน์โดยรวม และส่งผลภาพลบต่อฝ่ายการเมือง
เมื่อเทศบาลตอบสนองความต้องการของชุมชนแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม มองว่าเทศบาลมีจุดอ่อนเรื่องการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับ ที่ยังขาดความ
ชัดเจนในบางเรื่อง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจและไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้ และการ
ทางานที่ต้องเน้นการมีลายลักษณ์อั กษร มักทาให้งานล่าช้า ให้ความเห็นต่อการทางานของนายกฯ ว่ามี
ความเป็นกันเอง กระจายอานาจในการทางาน สนับสนุนการเติบโตของบุคลากร และน่าเห็นใจที่ต้องรับ
แรงปะทะจากความต้องการของหลายฝ่าย มองบทบาท สท. ว่าทางานร่วมกับเทศบาลได้ดี ตรวจสอบการ
ทางานซึ่งกันและกันได้ดี ปัญหาในการทางานร่วมกันมี บ้างเล็กน้อย แต่บางกองงานควรต้องเข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ฝ่ายการเมืองตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากเกินไป ควรสมดุลระหว่างการให้ความสาคัญกับประชาชนและบุคลากรใน
องค์กร สาหรับบุคลากรภายในเทศบาลควรกระตือรือร้นและพัฒนาการทางานตามบทบาทให้มากขึ้นและ
ควรทาให้ดีที่สุด ลดการทางานฉาบฉวย หัวหน้างานควรส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่
หัวหน้าหน่วยงานที่ มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไปให้ข้อมูล สอดคล้องกัน ว่าเน้นสนอง
นโยบายผู้บ ริหารเพื่อให้เป็นไปตามวิสัย ทัศ น์ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของเทศบาล มีก ารประเมิน
จุดเน้นเฉพาะของเทศบาลและกองงาน แล้วนามาวางแผนการทางานเพื่อค้นหาวิธี การที่ให้ผู้ปฏิบัติลง
พื้นที่ไปดาเนินการในชุมชนต่อเนื่องตลอดเวลา เน้นทาข้อมูลที่ต้องใช้ตัดสินใจในงานให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย มีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษา
ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตอบสนองความต้องการนั้นภายในเวลาที่กองงานอื่นกาหนด
พยายามประสานระหว่างกองงานเพื่อให้งานภายในกองบรรุลเป้าหมาย รวมทั้งประสานชุมชนให้ช่วย
ค้นหาข้อมูลจาเป็นที่ต้องใช้ในกองงาน มีการพัฒนานวัตกรรมในงานด้วยระบบชาระภาษีผ่านธนาคาร
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน บริการประทับใจและสร้างความพึงพอใจระหว่างการมารับบริการ
ภายในเทศบาลทุกรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเทศบาลสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจนและได้รับรางวัลการ
พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรในกองด้วยการส่งอบรมในสิ่งที่จะสามารถนามาใช้งานได้จริง ทางานบนการ
คิ ด นอกกรอบและหาแนวทางการท างานแนวใหม่ รวมทั้ ง เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ต ลอดเวลาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ใช้ทุกช่องทางการสื่อสารที่เทศบาลมีในการสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจให้ ป ระชาชนทราบและเข้ า ถึ ง บริ ก ารให้ ม ากที่ สุ ด เป็ น การลดขั้ น ตอนบริ ก ารซึ่ ง ตอบสนอง
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารและทาให้กองงานมีภาพลักษณ์ในการบริการแนวใหม่ เทคนิคในการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติสิ่งใหม่หรือแนวทางการทางานใหม่เป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ขยายวงกว้างออกไป ทางานในรูปของกรรมการและประชุมร่วมกัน ติดตาม
กากับงานใกล้ชิด กาหนดระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็ จของงาน แต่ละงานภายในกองต้องส่งต่อกันได้อย่าง
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ราบรื่นและส่งต่อไปยังกองานอื่นภายในระยะเวลาที่กาหนด พยายามให้เรียนรู้งานใหม่ตลอดเวลา เทคนิค
การทางาน คือ มีเป้าหมายในการทางาน มีการกาหนดวิธีการที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย เน้นแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์งานใหม่ ทางานให้มาก พัฒนางานบนต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดี เรียนรู้สิ่งใหม่และสร้างการ
ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา เข้าใจทุกรายละเอียดของงาน เน้นพัฒนาศักยภาพคนเพื่อสร้างระบบงานและ
สามารถทางานทดแทนกันได้ทั้งหมด ทุกแผนงานที่ริเริ่มต้องปฏิบัติได้จริง ผลลัพธ์ต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง
และโปร่งใส มองการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ทางานเป็นทีม เกาะติดพื้นที่
ชี้แจงทาความเข้ าใจกับประชาชนเกี่ยวกับภาษีพื้นที่ด้วยการสื่อสารทางตรงและทางอ้อมด้วยทุกช่อง
ทางการสื่อสาร มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ทุกงาน
มองว่านายกฯ ทางานดี ให้ความสาคัญและนั่งอยู่ในใจประชาชนให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาประชาชนทุกกลุ่มและให้ความสาคัญกับบุคลากรของเทศบาล สนับสนุนการทางานของชุมชน
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนได้ ทางานมีเป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ทางาน สท. ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี ผู้นาชุมชนมีบทบาทร่วมกับเทศบาลมากขึ้น
ชุมชนพัฒนาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การประสานระหว่างกองงานไม่มีปัญหา มีการพัฒนาจานวนโครงการ
มากขึ้นอย่างเด่นชัด ทุกกองงานทางานภายใต้กฎระเบียบที่กาหนดไว้ เทศบาลกระจายอานาจสูง ให้อิสระ
ในการบริหารและสร้างสรรค์งาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทางานอย่างเต็มที่
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอายุงานระหว่าง 5-10 ปีให้ข้อมูลว่าเน้นการทางานที่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเร็วที่สุดภายใต้การมอบหมายของผู้อานวยการกอง และต้องมีความ
ละเอี ย ดรอบคอบเพราะงานมี ค วามเสี่ ย งสู ง เน้ น ความปลอดภั ย ในสุ ข ภาพให้ แ ก่ ผู้ ป ฎิ บั ติ ง านและ
ประชาชน พัฒนาบุคลากรด้วยการลงมือปฏิบัติร่วมกัน เป็นตัวอย่างในการทางานที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น
มาก่อนกลับทีหลัง เป็นต้น เน้นวางแผนและปฏิบัติตามแผนและไม่ให้มีงานค้างมากที่สุด ประเมินผล
งานตามคุ ณ ภาพงาน พั ฒนาบุ ค ลากรให้ มีป ระสบการณ์ที่ ส ามารถนามาใช้ ปฏิ บั ติจ ริ ง ท างานแบบ
ตรงไปตรงมา เน้น ต้องมี ผลงานบนการทางานเป็นระบบแบบครบวงจรตั้งแต่สารวจปัญหาในพื้ นที่
ปรึกษาร่วมกันเพื่อวางแผน นาบรรจุเข้าแผน เสนอขออนุมัติงบประมาณ ดาเนินการภายในเวลาและ
ประเมิ น ผล โปร่ ง ใสในการท างาน กรณี มี ปั ญ หาในพื้ น ที่ แ ต่ ติ ด ขั ด ระเบี ย บราชการบางเรื่ อ ง ก็ จ ะ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาทันทีบนทรัพยากรที่มี โดยไม่รอการอนุมัติตามขั้นตอน มีการชี้แจงให้ประชาชน
เข้าใจทุกครั้งกรณีร้องเรียนในงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินว่าทางานตอบสนองนโยบายค่อนข้างมาก มุมมอง
ต่อผู้นาชุมชนเห็นว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีมาก ปัญหาที่จัดการได้ยาก คือ การรุกล้าคูคลองของ
ประชาชน มีความพอใจในการทางานของโครงการของกองงาน มองว่าการสื่อสารและถ่ายทอดจาก
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ สะท้อนว่านายกให้ความสาคัญทั้งการใช้กฎระเบียบในการทางานและประชาชน
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี สะท้อนว่าเทศบาลเปิดโอกาสให้ทางานเชิง
พัฒนา โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มที่ แม้พื้นที่จะมีปัญหาต่างๆ มากมาย แต่
มองว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของชุมชน หัวหน้างานรุ่นใหม่ของเทศบาลให้ข้อมูล แนวคิดใน
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การท างานว่ า เน้ น ท างานแบบพี่ แ บบน้ อ ง ปรึ ก ษาหารื อ ได้ ทุ ก เรื่ อ ง ให้ ก าลั ง ใจและช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ
ผู้ใต้บัง คับ บัญชามี ปัญหา ท างานแบบยืดหยุ่ น ค้น หาแนวร่วมในการทางาน วางตนให้เหมาะสมกั บ
ตาแหน่งหน้าที่ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทางานทุ่มเทเวลาให้กับงาน เป็นตัวอย่างของลงพื้นที่เชิงรุกทันทีที่
ได้รับ ข้ อร้องเรี ย นเรื่องความเดือดร้อน สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กั บผู้ร่วมงาน ลดระยะเวลา
ประสานงานภายในกองงานให้เหลือน้อยที่สุด ทางานบูรณาการระหว่างกองงาน นาผลการประเมินในปี
ที่ผ่านมามาพัฒนางานให้ดีขึ้น มีการกาหนดดัชนีและเกณฑ์สาเร็จของงานเชิงระยะเวลา เช่น ปัญหาความ
เดือดร้อนลักษณะใดต้องดาเนินการแล้ว เสร็จภายในกี่วัน เป็นต้น เน้นลดระยะห่างระหว่างประชาชนกับ
ข้าราชการ ให้ความสาคัญกับคาว่า “บริการ” มากกว่า “ราชการ” ต้องเข้าประชุมชุมชนทุกครั้ง เพื่อให้
ชุมชนเชื่อมั่นว่าเทศบาลเห็นความสาคัญและไม่ทอดทิ้ง ต้องให้ใจชุมชนและสัมผัสปัญหาของชุมชนให้
ได้ ใช้ปัญหาชุมชนเป็นตัวตั้งมากกว่าการใช้ระเบียบราชการเป็นตัวตั้ง แล้วแก้ปัญหาภายใต้ระเบียบที่มี
ต้องสอนให้ชุมชนเขียนโครงการบนความต้องการของตนเองให้ได้ รวมทั้งเป็นโอกาสของการบอกเล่า
ข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบ เน้นเอื้ออาทร เพิ่มและสร้างแนวร่วมในชุมชนเพื่อเป็นกองหนุ นการทางาน
ให้กับเทศบาลให้มากขึ้น รวมทั้ง เน้นการแก้ไ ขปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมากกว่าเน้น จานวนรายชื่อ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม มี ความปรารถนาที่ จะพั ฒนาพื้ นที่ ควบคู่กั บการพั ฒนาคนในพื้ นที่ สร้ างโครงการ
ต้นแบบและขยายผลครบทุกชุมชน ต้องการต่อยอดโครงการเดิมให้เป็นโครงการที่สามารถสร้างอาชีพใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน ปัญหาการทางานพบว่าขาดการสร้างความเข้าใจเรื่องการแผนแผนงานโครงการและ
ขาดพี่เลี้ยงให้คาแนะนา
ระดับผู้ปฏิบัติงานมีมุมมองที่แตกต่างออกไปว่าการทางานที่เน้นเป้าหมายของเทศบาล ทา
ให้จานวนและรายละเอียดของงานมีมาก งานซับซ้อนและเกี่ ยวโยงกับกองงานอื่นมากขึ้น เกี่ยวข้องกับ
ชุ ม ชนมากขึ้ น ต้องปรับ ตัวต่องานใหม่เสมอ ขณะที่วัส ดุอุปกรณ์บางอย่ างยั งรองรับงานไม่ไ ด้เต็ ม ที่
รวมทั้งต้องบรรลุเ ป้าหมายจานวนงานในแต่ละวันให้ได้ ทาให้เกิดความเครียดในการทางาน สูญเสีย
คุณภาพชีวิต แม้ทางานดีแต่ไม่ได้รับคาชมจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทางานร่วมกับชุมชนได้รับทั้งคา
ชมและการตาหนิ ทาให้ขาดแรงจูงใจและกาลังใจในการทางาน งานบางลักษณะเป็นส่วนหนุ นให้งาน
ส่วนอื่นประสบความสาเร็จ แต่ไม่ถูกให้ความสาคัญ เมื่อทางานไม่บรรลุเป้าหมายจะถูก ตาหนิและเขียน
บันทึกชี้แจง บางครั้งคาตาหนิค่อนข้างรุนแรงและขาดการรับฟังเหตุผลหรือคาชี้แจงของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
มองว่าการทาบันทึกชี้แจงไม่ใช่สิ่งเสริมแรง แต่เป็นหลักฐานตรวจสอบปริมาณงานที่ขาดการคานึงความ
เป็นบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินโบนัสไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ทาให้
แคลงใจต่อผลการประเมิน เกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและความก้าวหน้าในงานไม่ชัดเจน ผู้บริหาร
ขาดความเข้ า ใจในรายละเอีย ดของการทางานในพื้ น ที่ เ พราะไม่ไ ด้ร่ว มสั มผั ส พื้ น ที่ด้ วยกั น จานวน
ผู้ปฏิบัติงานน้อย วัสดุอุปกรณ์ในการทางานไม่เพียงพอ ขณะที่ปริมาณงานมาก แต่มุ่งปริมาณงานและ
เป้าหมายงานในแต่ละวันที่ต้องบรรลุ เป็นหลัก เช่น ต้องใช้เวลามากในการประสานงานกับคนในชุมชน
เพื่อเก็บข้อมูลเนื่องจากความต่างในลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชนต่อ
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ภารกิจของเทศบาล สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ไม่เอื้ออานวย ความหนาแน่นของงานในแต่ละพื้นที่ที่
แตกต่างกัน บางชุมชนไม่ปลอดภัย รวมทั้งขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ มองว่าปัญหาเหล่านี้ผู้ บริหารทุก
ระดับทราบเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเวลาการทางานมากากับผลลัพธ์แต่ละงาน
เพราะแต่ล ะงานมี ร ายละเอีย ดและความซับซ้อนแตกต่างกั น ขาดการช่วยเหลือ กั นระหว่างกองงาน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรเข้ า ใจวิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ม ากขึ้ น กว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ แ ละเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
ผู้ปฏิบัติงานให้มาก
4.2.3.6 ปัจจัย/เงื่อนไขที่ทาให้บุคลากรประสบความสาเร็จในการทางาน
1) ทุกคนในกองงานร่วมมือร่วมใจกัน อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง แม้มีปัญหาและ
อุปสรรคบ้างระหว่างการทางาน แต่ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
2) ความร่วมมือของบุคลากรและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาในการดาเนินการใน
แผนงานต่างๆทาให้งานสามารถดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) ความสามั คคีในการร่วมมือกั นปฏิบัติงานเพื่อให้ งานส าเร็จและดูแลซึ่งกั น
และกัน ขวัญและกาลังใจในการทางาน
4) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการปฏิบัติงาน
5) การแบ่งงานกันทาอย่างสมเหตุสมผล
6) การรู้จักพัฒนาตนเอง การไม่หลีกเลี่ยงงานทั้งงานที่ได้รับมอบหมายและงานจิต
อาสา
7) การพร้อมใจที่จะอุทิศเวลาให้ราชการเมื่อมีเหตุจาเป็นที่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
วันหยุด โดยมองเป้าหมายเดียวกัน คือ การทาให้งานประสบความสาเร็จ
8) การมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
9) ความตั้งใจและใส่ใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
10) ความมีระเบียบ วินัยและมีมารยาทในการทางานร่วมกัน
11) การวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
12) ความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานภายใต้ข้อจากัดต่างๆ
13) การแบ่งงานกันทาตามความถนัดและความสามารถ
14) การตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
15) การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
16) การสั่งงานอย่างชัดเจนและให้คาแนะนาที่เหมาะสม
17) การติดตามงานอย่างสม่าเสมอ
18) การให้กาลังใจและการแสดงความชื่นชมในความสาเร็จของกันและกัน
19) ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ
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20) การมี แ นวนโยบายที่ ชั ด เจนของผู้ บ ริ ห าร เพราะจะท าให้ ส ามารถน า
แนวนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
21) การที่บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสาคัญร่วมกันในการที่จะพัฒนางานที่
ตนเองรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
22) การฝึกอบรม
23) การประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่มาใช้
24) การมีจานวนบุคลากรที่เพียงพอ
25) การมีงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน
26) การปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายนโยบาย แผนงาน
27) การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
28) พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสนับสนุนการทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานภายในเทศบาล
28) ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน
29) การใช้โบนัสตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
4.2.4. ความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนางาน
1. การมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. การเพิ่มจานวนบุคลากรที่เพียงพอต่อภารกิจ/การทางาน/บุคลากรชาย /บุคลากรภาคสนาม การ
จัดส่ง เจ้าหน้า ที่ เข้ ารับ การอบรมเพิ่ ม พูนความรู้เพื่ อพั ฒนาทัก ษะความชานวญในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย ระเบียบและความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้
3. การเพิ่ ม ความรวดเร็ วในการท างานและการบริ ก ารประชาชน เพื่ อ ลดข้อ ร้องเรีย นจาก
ประชาชน
4. การทางานของฝ่ายพัฒนาชุมชนที่ต้องรุกเข้าหาชุมชนให้มากขึ้น
5. การพัฒนาด้านความรู้และความสามารถเกี่ ยวกับการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6. ความรักความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงาน
7. มีการวางแผนพัฒนาเว็ปไซด์ของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากขึ้น
8. ควรออกหน่ วยเคลื่ อนที่ ใ นช่ว งวั นหยุ ด ราชการหรือช่ วงเวลาเย็ น เพื่ อรั บฟั ง ปัญ หาของ
ประชาชนในชุมชน นอกเหนือจากการจัดเวทีชาวบ้านเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้นา
ชุมชนในทุกครั้งของการประชุม
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9. ควรเน้นจัดอบรมทักษะปฏิบัติที่นาความรู้กลับมาใช้ในงานนั้นๆ ได้จริง
4.2.5 รูปแบบการบริหารงานและการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานในปีที่ผ่านมา
ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า ปีนี้ผลงานของเทศบาลยังไม่น่าพอใจ ไม่มีผลงานเด่น อาจ
เป็ นเพราะโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการอยู่ ระหว่างดาเนินการและผลลัพ ธ์ที่ปรากฏเป็นเพี ย ง
บางส่วน ยังไม่สมบูรณ์ พึงพอใจผลงานระดับปานกลาง เข็มมุ่ง คือ การพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม
สีเขียวที่เป็นมิตรกับชุมชน ซึ่งต้องขยับทุกภาคส่วนไปพร้อมกันและต้องการมองเห็น ผลการพัฒนาเป็น
รูปธรรมที่สมบูรณ์ สิ่งที่ต้องการสร้างให้เกิดในระยะใกล้ คือ ศูนย์พัฒนาเยาวชน ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเปิ ดรับ บุค คลภายนอกเข้า ชมกระบวนการผลิต และศูนย์แนะนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปั ญ หาอุป สรรคที่ พ บมากมั ก มาจากปั จ จัย ภายนอกที่ ควบคุ มไม่ไ ด้ เช่น ปั จ จัย จากธรรมชาติ ปัญ หา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในงานเฉพาะ ซึ่งเทศบาลต้องใช้การแก้ไขเฉพาะหน้าตามอานาจหน้าที่ ที่สามารถเอื้ออานวยได้มากที่สุด
สิ่งที่เป็นกาลังใจในการทางาน คือ คาชมจากประชาชนในพื้นที่ว่าเทศบาลมีภาพการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เป็นลาดับต่อเนื่อง การประชุมชุมชนเป็นเวทีที่มีประโยชน์เพราะได้รับฟังปั ญหาโดยตรงและนากลับมา
แก้ไขทันที ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จะนากลับมาพัฒนาเป็นโครงการทันที อย่างไรก็ตาม สนับสนุน
ให้ชุมชนเสนอและดาเนินโครงการตามความต้องการ บางครั้งต้องยอมให้ชุมชนทาโครงการที่ เล็งเห็น
แล้วว่าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเพื่อสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การบริหารการทางานร่วมกับผู้นาชุ มชนต้อง
ประนีป ระนอมค่ อนข้ า งมาก เนื่องจากมีทั้งผู้นาชุมชนเก่ าและใหม่ มีทั้งผู้นาชุมชนที่มีความคิดเห็น
เดียวกันและความคิดเห็นต่าง จึงต้องให้เวลาชุมชนในการจัดการปัญหาภายในของตนเอง วางแผนพัฒนา
ชุมชนตนเองในโอกาสข้างหน้าและวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างชุมชน ในส่วนของประชาชนจะ
ชี้แจงทาความเข้าใจทั้งเรื่องเก่าและใหม่ตลอดเวลาเพื่อสร้างการรับรู้ ที่ถูกต้องต่อการทางานของเทศบาล
เน้นให้อิสระทางความคิด เป็นธรรม ไม่ให้ความสาคัญกับฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งในการทางาน ทางานถูกต้อง
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาจทาให้บางปัญหา
ไม่สามารถแก้ไขทันทีตามความต้องการได้ กลุ่มในชุมชนที่ดาเนินงานต่อเนื่องกับเทศบาลมีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่กลุ่มวัยทางาน กลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ประกอบการยังมีส่วนร่วมน้อย แต่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เทศบาลต้องการสร้างความเข้ม แข็งและมีส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคต เทศบาลประสาน
การทางานร่วมกับชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญหาได้ และส่งผลกระทบต่ อการพั ฒนาพื้ น ที่ อย่ างมาก การท างานของ
บุคลากรโดยรวมดีขึ้น ยกเว้นกองงานที่มีบุคลากรอายุงานมากซึ่งยากต่อการพัฒนาและใช้ช่องว่างของ
กฎระเบียบเป็นข้ออ้างของการไม่พัฒนางาน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางาน ขาดการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กอง
งานที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ กองช่างและกองวิชาการ กองงานที่มีผลงานดีตามมา คือ กองสวัสดิการ
สังคมและกองการศึกษา
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4.2.5.1 การบริหารงานของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ผู้บ ริ หารส่ วนใหญ่ส ะท้ อนทานองเดี ย วกั น ว่า ในภาพรวมแล้ว นายกเทศมนตรี มอง
การณ์ไ กล บริหารงานดีม าก ใจกว้า ง ให้ความส าคัญกั บการพั ฒนางานทุก ด้าน โปร่งใส ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบตรงไปตรงมา ทาให้กองงานทางานด้วยความสบายใจ ช่วยประสานการทางานระหว่างกอง
งานทาให้ ลดความเป็นทางการและงานรวดเร็วขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ทุกคน
เข้าถึงได้ อธิบายให้เข้าใจได้ทุกข้อสงสัย เอาใจใส่และไม่เคยรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนการทางาน
ของกองงาน ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ผู้บริหารสะท้อนว่าในปีนี้ มุ่งเป้าหมายเรื่องเทศบาลน่าอยู่ พยายามทางานให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลให้ความสาคัญมาก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม
รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยังคงแก้ไขไม่ได้ คือ ขยะ
มลภาวะ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด การพนัน ปัญหาครอบครัว การมั่วสุมของวัย รุ่น
เทศบาลมีแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะด้วยการประกวดชุมชนรวมทั้งมาตรการเพื่อความยั่งยืนในการจัดการ
ปัญหา แต่ชุมชนยังขาดจิตสานึก ขาดความพร้อมและยังไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร มีความก้าวหน้า
มากในเรื่อ งสถานบริ ก ารสุ ข ภาพของเทศบาล ชื่ น ชมทุ ก กองงานที่ ท างานดีขึ้ น กว่ า ปีที่ ผ่ านมา กอง
สาธารณสุขมีความตื่นตัวสูง มีวิสัยทัศน์ในการทางาน ติดตามงานใกล้ชิด สร้างสรรค์งานใหม่ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนรวดเร็ว กองวิชาการติดตามงานดีมาก ทาให้แผนงานและกิจกรรมของเทศบาล
เป็นไปตามกาหนดมากขึ้น งานทะเบียนให้บริการดีขึ้น มีปัญหาอุปสรรคที่อุปกรณ์ในการทางาน ทาให้
การบริก ารล่า ช้ า ส านัก ป้ องกั นภัย มี ก ารฝึก ซ้อมดับเพลิงในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
นัก เรีย น ครู เป็นต้น กองการศึก ษามี ก ารพั ฒนาคุณภาพครูผู้ สอนด้วยโครงการและวิธีการต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กองช่างทางานรวดเร็วมาก รุ กลงพื้นที่ มีการพัฒนาบุคลากรในกองงานบ่อยครั้ง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานได้ดี กองสวัสดิการสังคมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลของ
ชุมชนได้มากขึ้น
กิจกรรมในโครงการที่พึ งพอใจในปีที่ผ่านมา คือ การศึก ษาดูงานของผู้สูงอายุ การ
พัฒนาสุขภาพประชาชนกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการที่ควรปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสาเหตุจาก
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานล่วงหน้า
ภาพรวมการทางานเป็นที่พึ งพอใจ แต่ยังต้องปรับปรุงการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กับ บุค ลากร การนาความรู้จากการอบสัมมนาใช้พัฒนางานอย่ างเป็นรูปธรรมและการแข่งขันกั น
ทางานให้มากขึ้น
ชุมชนให้ความร่วมมือกับเทศบาลมากขึ้น กลุ่มตัวแทนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น มุมมองต่อสท.เห็นว่าใส่ใจตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาก เป็น
หูเป็นตาให้กับเทศบาลเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อพื้นที่สูง
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มุมมองต่อผู้นาชุมชนเห็นว่าให้ความร่วมมือกับเทศบาลมากขึ้น พยายามสะท้อนปัญหา
และความต้องการของชุมชนให้เทศบาลรับทราบ มีจิต อาสาสูง มองเป้าหมายที่การยกระดับการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวมมากขึ้น เข้าใจเงื่อนไขและข้อจากัดของเทศบาลเพิ่มขึ้น ใช้เวทีประชาคมเป็นที่แสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของเทศบาลสู่ชุมชน
ประชาชนสะท้อนปัญหาโดยตรงต่อเทศบาลมากขึ้น ซึ่งเป็นเพราะผู้บริหารทุกระดับ
เปิ ดรั บ ฟั ง ปั ญหาและความต้อ งการตลอดเวลาและรี บแก้ ไ ขให้เ ร็วที่สุ ดเท่า ที่จะท าได้ มีก ารก าหนด
ผู้รับผิดชอบปัญหาและรายงานผลให้ ชุมชนทราบผลการแก้ไขปัญหานั้นๆ มุมมองต่อนายกฯ เห็นว่ามี
ความชัดเจนในการทางาน ไม่เข้มงวดมากนัก ให้เกียรติและอิสระในการทางาน
4.2.5.2 การบริหารงานของผู้อานวยการกองและหัวหน้างาน
แต่ละกองงานจะมีวิธีการบริหารงานแตกต่างกันไป ดังนี้
กองช่าง ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าทางานได้ดีเสมอต้นเสมอปลาย รวมทั้งมีผลงานโดดเด่น
เรื่องการป้องกันน้าท่วมภายใต้ข้อจากัดของพื้นที่และปัญหาในการใช้พื้นที่ของชุมชน
กองการศึกษา ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ว่าควรพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการ
ให้มากขึ้นตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานและการประเมินโครงการ รวมทั้งควรริเริ่มโครงการเชิงรุก
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติมากกว่าการดาเนินโครงการโดยบุคลากรของกองงานเอง
กองสาธารณสุข ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ว่ามีผลงานน่าพอใจ สามารถแก้ ไขปัญหาการ
ทางานเดิม รวมทั้งริเริ่มงานใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการทางาน คือ เจ้าหน้าขาดความรู้ความ
ชานาญในงานใหม่บางลักษณะ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมในปีต่อไป
กองสวั สดิ ก ารสั งคม ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ว่า เน้นการทางานรุก เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น
รวมทั้งท างานแบบบูรณาการร่วมกับกองงานอื่นที่มีโครงการหรือกิ จกรรมใกล้เคีย งกันเพื่ อให้คนใน
ชุ ม ชนได้รับ ประโยชน์สูง สุดและใช้ ท รัพ ยากรคุ้มค่ าที่สุด โดยวางแผนที่จะทาโครงการนาร่องและ
ปรับปรุงจนได้โครงการต้นแบบแล้วจึงขยายผลต่อไป มีการวางแผนกาหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้ นที่อย่างตรงจุด รวมทั้งหวังผลเชิงความยั่งยืนมากกว่าการดาเนิน
โครงการในรูปแบบเดิม
กองคลัง ปีนี้ยังคงเน้นการทางานที่เข้าใจลักษณะผู้ปฏิบัติงานแต่ะละคนและกระจาย
งานเพื่อมอบงานให้ตรงกับคนและติดตามงานได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากจานวนผู้ปฏิบัติงาน
ในกองมี น้ อ ย แต่ พ ยายามที่ จ ะลดขั้ น ตอนการท างานและให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น เช่ น สามารถปิ ด
งบประมาณได้ก่อนระยะเวลาที่กาหนดเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันเน้นให้บุคลากรศึกษาระเบียบต่างๆ
ทั้ ง เก่ า และใหม่ อ ยู่ เ สมอ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารตามนโยบายของนายกฯ ซึ่ ง ย้ าเสมอว่ า
ประชาชนคือผู้ใช้บริการ ผลงานเด่นของกอง คือ การจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นเพราะการทางานที่เข้มข้นของ
งานจัดเก็บภาษีที่ลงพื้นที่ต่อเนื่อง มีการแบ่งพื้นที่สารวจเป้าหมายของการจัดเก็บภาษี ทาข้อมูลพื้นที่ให้
เป็ น ปั จ จุ บั น ผลประโยชน์ คื อ เทศบาลสามารถน าภาษี ม าใช้ ส นั บ สนุ น งานของเทศบาลได้ ทุ ก ส่ ว น
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ในภาพรวม เทคนิค การติ ดตามงาน คื อ การให้ผู้ ปฏิบั ติงานรายงานผลการทางานประจาวัน พั ฒนา
บุคลากรอย่ างสม่าเสมอโดยเน้นการอบรมทั้งภายและภายนอกที่สามารถนาความรู้ม าปรับใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานจริงได้ มองว่าการทางานในภาพรวมดีขึ้น เพราะไม่มีข้อร้องเรียน ได้รับคาชมเชยและยอดการ
เก็บภาษีที่สูงขึ้น เป็นหน่วยงานตอบสนองนโยบายสูง พยายามตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างรวดเร็วและให้เป็นไปตามระเบียบ ทางานอย่างโปร่งใส และเน้นสร้างนวัตกรรมบริก ารด้วย
การจ่ายภาษีผ่านระบบธนาคาร เทคนิคการทางานจะสอนงานเป็นหลัก ให้อิสระหัวหน้า และผู้ปฏิบัติใน
การพัฒนางานตามความถนัด เป็นตัวอย่างการทางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเห็นว่านายกฯ มีความ
ตั้งใจในการทางานสูง มองประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก ประนีประนอมในการทางาน การทางาน
ร่วมกับ สท. ราบรื่นดี การประสานระหว่างกองงานไม่มีปัญหา ประเมินว่าโครงการที่ประสบความสาเร็จ
ของเทศบาลเป็นโครงการด้านวัฒนธรรมประเพณีและเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
มองว่ า โครงการศึ ก ษาดูง านไม่ เกิ ดประโยชน์ มากนั ก ส่ว นผู้ นาชุม ชนมีบ ทบาทร่ว มพั ฒนาเทศบาล
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่ควรมีบทบาทสร้างการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนให้มากขึ้นกว่าการพึ่งพา
เทศบาลเป็นหลัก
กองวิชาการ ในปีนี้พบว่าการทางานยังคงใช้แนวทางของผู้บริหารท่านเดิมเป็นหลัก
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ในกองถึงแม้ว่ าผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมายังไม่มี
อะไรโดดเด่ น นั ก แต่ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามพยามยามในการพั ฒ นาโครงการต่ า งๆ รวมทั้ ง มี แ นวทางใน
การประสานงานกับกองงานอื่นๆ เพื่อให้การทางานในเทศบาลฯ ดีขึ้น
สานักปลัดเทศบาล การทางานของสานักปลัดฯนั้น ในส่วนงานบริการประชาชน
ผลการทางานค่อนข้างดีเป็นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรพัฒนาคือเรื่องงานทรัพยากรมนุษย์ และ
การสร้างความเข้าใจในกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มากขึ้นกว่านี้
4.2.5.3 การบริการประชาชน
พบว่าเทศบาลยังคงเน้น การให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อ ลดระยะเวลาการรอ
คอย แม้เทศบาลจะมีข้อจากัดเรื่องสถานที่ แต่เพราะกรอบการทางานที่ชัดเจน ทาให้การบริการยังคงมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรทางานดีขึ้น มีวินัยมากขึ้น ต้อนรับประชาชนมากขึ้ น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
บุคลากรจะถูกผู้บริหารลงโทษทันที ฝ่ายทะเบียนพูดจาไพเราะ ยิ้ มแย้มแจ้มใส หากย้ายไปที่ทาการแห่ง
ใหม่เชื่อว่าจะทาให้เทศบาลปรับปรุงการทางานได้ง่ายขึ้นและจะสามารถส่งงานทะเบียนราษฎร์ประกวด
แข่งขันกับเทศบาลอื่นได้ในปีถัดไป
4.2.5.4 การทางานร่วมกันของข้าราชการประจาและข้าราชการการเมือง
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่า ทางานร่วมกันได้ดี ฝ่ายการเมืองจะทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ฝ่าย
การเมืองทางานเป็นจุดเชื่อมชุมชน แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนให้ข้าราชการทราบ กรณีเรื่อง
เล็กน้อย ข้าราชการจะรีบแก้ไขปั ญหานั้นให้โดยทันที กรณีปัญหาใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะวางแผนแก้ไ ข
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ปัญหาร่วมกัน เน้นการสร้างสมดุล 3 ฝ่าย คือ ประชาชน การเมืองและข้าราชการประจา โดยที่ทุกฝ่าย
ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4.2.5.6 การกากับติดตามงาน
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าแม้ภาพรวมของการทางานและคุณภาพบุคลากรดีขึ้น แต่ละกองงาน
ยั ง คงมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน จึ ง เน้ น ก ากั บ ติ ด ตามงานประจ าให้ ม ากขึ้ น ส าหรั บ งานที่ เ ทศบาลให้
ความส าคั ญมากผู้บ ริหารจะลงไปดูแลอย่ า งใกล้ชิด ผู้บริ หารที่รับ ผิดชอบการบูร ณาการงานจะเน้ น
ตรวจสอบงานจากส่วนงานต่างๆ ก่อนส่งให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา และจัดลาดับความสาคัญของการ
รายงาน ส่งผลให้การทางานเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.5.7 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการทางาน
สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการบริหารและการทางานพบว่าเป็นข้อจากัดที่ไม่แตกต่างจากปีที่
ผ่านมา ดังนี้
- การใช้งบประมาณจานวนมากในโครงการขนาดใหญ่ ทาให้บางโครงการต้องชะลอ
ไปก่อน เช่น การวางระบบสารสนเทศ การจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ การเปิดใช้สวนสุขภาพ การสร้าง
โรงยิม ลานกีฬาและศูนย์ราชการ
- การจัดการกับปัญหาต่างๆ ในพื้นที่โดยไม่มีอานาจที่จะดาเนินการได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้
เทศบาลยังคงแก้ไขด้วยการประสานและติดตามผลการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแก้ปัญหาน้า
ท่วมในพื้นที่เขตติดต่อ การแก้ปัญหาการจราจร การแก้ปัญหายาเสพติด การไม่สามารถเข้าไปพัฒนาบาง
พื้นที่ในชุมชนเพราะขาดการโอนที่ดินให้เทศบาลดาเนินการ
- การถูกตรวจสอบการใช้งบประมาณจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อย่ าง
เข้มข้น ทาให้เทศบาลขับเคลื่อนงานเชิงรุ กหรืองานสร้างสรรค์ได้ไม่มากนัก ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับ
รู้สึกท้อในการทางานเนื่องจากต้องกังวลอยู่กับการหาหลักฐานเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
ถูกต้องของแต่ละโครงการ รวมทั้งส่งผลลดแรงจูงใจในการทางานนอกกรอบที่ท้องถิ่นควรพัฒนาด้วย
ตัวเอง
- การดาเนินโครงการมีความยากลาบากในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีประชากรแฝงมาก
หลายโครงการจึงไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ เช่น การจัดการขยะ เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ขาดจิตสานึกในหน้าที่ของตนเอง ไม่
เห็นความสาคัญในทิศทางการพัฒนาของเทศบาล ทางานตามหน้าที่โดยขาดการพัฒนาตนเองและยังขาด
จิตสานึกในการบริการ รวมทั้งยังประสบปัญหาระบบอุปถัมภ์
- ปริมาณพนักงานจ้างมาก ในขณะที่กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลต้องการบุคลากร
ร่วมขับเคลื่อนที่เข้าใจยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ ทาให้การผลักดันประสิทธิภาพงานเป็นไปได้
ยาก
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- ปั จจัย ภายนอกที่ไ ม่ ส ามารถควบคุมได้มีผลให้ก ารดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลดู
เหมื อ นหยุ ด นิ่ ง ทั้ ง ๆ ที่ เ ทศบาลมี ค วามพยายามที่ จ ะเน้ น ผลส าเร็ จ ของงาน เช่ น การชะลอการเปิ ด
ดาเนินการของโรงเรียนแห่งใหม่ เทศบาลแห่งใหม่ยังไม่สามารถเปิ ดทาการได้เนื่องจากการตกแต่งยังไม่
สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เป็นต้น
- การให้บริการแบบตั้งรับภายในเทศบาลมากกว่าการรุกลงไปในชุมชน
- ขั้ น ตอนการท างานภายในหน่วยงานและระหว่า งหน่ วยงานที่ทาให้ง านล่ าช้า กว่ า
กาหนด รวมทั้งการสร้างขั้นตอนการทางานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานโดยไม่จาเป็น ซึ่ง
กระทบต่อทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ขาดการประชุ มร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดการบูร ณาการงาน
เน้นเฉพาะงานในกองของตน ซึ่งส่งผลไปถึงการคาดหวังผลงานเฉพาะกองงานและการคาดหวังโบนัส
จากผลงานเฉพาะที่เปรียบเทียบกันภายในกองงานเท่านั้น
4.2.6 การกากับติดตามการดาเนินการตามแผนงานและโครงการในยุทธศาสตร์ต่างๆ
เน้ น ให้ ผู้ อ านวยการกองติ ด ตามงานเป็ น หลั ก มั ก ประสบปั ญ หาจากปั จ จั ย ภายนอก
โดยเฉพาะโครงการด้านการก่อสร้างที่มีปัญหาขาดผู้รับเหมา ทาให้ต้องปรับการทางานของโครงการ
หลายครั้ง ส่งผลให้ต้องชะลอการดาเนิน งานของโครงการอื่นและทาให้การริเริ่มโครงการใหม่ลดน้อย
ตามไปด้วย
การกากับติดตามการดาเนินการตามแผนงานและโครงการในยุทธศาสตร์ต่างๆ ในปีนี้
พบว่าชะลอการดาเนินงานหลายโครงการเนื่องจากเกรงถูกตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นอกจากนี้ ในระดับผู้บริหารยัง มีการแบ่งการติดตามงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการมอบหมายงานอื่นๆ ให้
รับผิดชอบตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย
4.2.7 การบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจาพบว่า การบริหารงาน ของเทศบาลไม่
แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เน้นกระจายงานในกองงานแบบช่วยกันทา ไม่มีรายละเอียดของหน้าทีใ่ นตาแหน่ง
งานที่ชัดเจน ขาดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้ง ขาดการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ในของผู้บริหารบางท่าน เช่น มาทางานไม่เต็มเวลาเป็นประจา เป็นต้น ในบางหน่วยงานผู้บริหารให้
ข้อมูลว่าการบริหารงานเอกสารมีการปรับปรุงมากขึ้น ในอนาคตอาจมีการนาระบบสานักงานไร้กระดาษ
มาใช้ (Paperless Office System) การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ผู้บริหารจะใช้ การทางานแบบพี่น้อง
ท าให้ บ รรยากาศ ในบางหน่ ว ยงานค่ อ นข้ า งดี ผู้ บ ริ ห ารท่ า นหนึ่ ง เห็ น ว่ า การแก้ ปั ญ หา ในระดั บ
ผู้อานวยการกองยังขาดประสิทธิภาพ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมน้อย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการคนหนึ่ง ให้ความเห็นว่าผู้บริหารบางหน่วยงานไม่มีทักษะการจัดการคน ขาดภาวะผู้นา การ
สื่อสารและการตัดสินใจยังไม่ดีนัก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานถดถอย และเจ้าหน้าที่
อีกคนหนึ่งให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยงานมีระบบเส้นสายค่อนข้างมาก อานาจในการบังคับบัญชาของ
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ผู้บริหารในกองแทบไม่มี การปรับการบริหารงานภายในยากมาก สาหรับความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่มีต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของเทศบาลฯ นั้น สท.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการบริหารงาน
ภายในไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา ในรอบปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีการพัฒนาใดๆ เลยในแต่ละ
หน่วยงาน
สท. และ เจ้าหน้าที่เทศบาลบางส่วน พบว่า มีความเห็นตรงกันในเรื่องการนานโยบายของ
ผู้บริหารสู่การปฏิบัติค่อนข้างดี เป็นไปตามระเบียบ รองนายกเทศมนตรีบางท่านวิสัยทัศน์ดีมาก ฝ่าย
ข้า ราชการประจา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลบางท่านทางานเชิงรุก และค่อนข้างใจเย็ น และควร
ตัดสินใจบางเรื่องให้เด็ดขาดมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น
4.2.8 ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากผลการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ หารระดั บสูง ส่ว นใหญ่ เห็น ว่า ประสิทธิภ าพการท างานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ยังไม่ดีนัก ไม่มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารท่านหนึ่ง
ให้ความเห็นว่า อาจเป็นเพราะข้อจากัดของระเบียบปฏิบัติ ในระบบราชการทาให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่
ค่อยกล้าเสนอความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังทางานแบบวันต่อวัน ไม่ รับผิดชอบ
งานในหน้าที่อย่างเต็มที่ และผู้บริหารอีกท่านหนึ่งให้ความเห็น เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ บางส่วนที่เข้ามา
ทางานด้วยระบบอุปถัมภ์มักปฏิบัติผิดระเบียบบ่อยครั้ง
ผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ยังไม่
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียน มาใช้ในการทางานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
งานให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นน้องไปสู่รุ่นพี่ก็ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจาก
ระบบอาวุโส ขณะที่ผู้บริหารอีกท่ านหนึ่งให้ความเห็นในตรงกันข้ามว่า เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่จบ
ปริ ญญาโทถ่ า ยทอดความรู้ ให้กั บ คนในหน่ว ยงานมาก มีก ารแก้ ไ ขพั ฒ นาทาให้ ก ารท างานเป็ นขั้ น
เป็นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพการทางานโดยรวมยังไม่ดีนัก
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รุ่นใหม่ๆ ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best practice) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ยังหาค่อนข้างยาก ขาดบุคลากรที่มี
ลักษณะผู้นา (outstanding) และแม้จะมีบุคลากรที่มีความสามารถ ก็มักไม่ได้รับการยอมรับเพราะมีความ
ขัดแย้งภายใน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวว่า แม้ในบางหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ดีเลิศ แต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมด้วยการประกาศ หรือให้สิ่งตอบแทนใดเป็นพิเศษ และจากการสัมภาษณ์
สท.บางท่านให้ความเห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ค่ อนข้างยากเพราะ
ขาดแรงจูงใจในการทางาน
4.2.9 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหนึ่งพบว่า องค์กรพัฒนาค่อนข้างช้า ขาดโครงการใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวม การทาแผนยุทธศาสตร์ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัญหาการประสานกับ
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หน่วยงานอื่น หลายหน่วยงาน ผู้บริหารท่านหนึ่งให้ความคิดเห็น เกี่ย วกั บทิศทางการพั ฒนาว่า ควรมี
ท่าเทียบเรือทดแทน โรงงานอุตสาหรรมที่มีการย้ายออกจากพื้นที่และควรส่งเสริมพาณิชยกรรมระดับ
ชุมชน เช่น สินค้า OTOP เพราะปัจจุบันยังขาดการสร้างจุดเด่น
ผู้บริหารบางส่วนให้ความเห็นว่าเทศบาลฯ เน้นพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนมากขึ้น ผลักดันโครงการเชิงรุกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ชุมชนอยู่ ร่วมกับโรงงานอย่างเป็น
มิตร และเพิ่มโครงการคนชุมชนรักชุมชน ผู้บริหารอีกท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ เน้นปรับปรุง
ภูมิทัศน์ข้างทาง แต่ลดโครงการด้านสาธารณูปโภค มีโครงการสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่สี
เขียวมากขึ้น สะท้อนจากโครงการของกองช่างที่ใช้งบประมาณสูงมากขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ยังมี
โครงการหลักประกันสุขภาพของกองสาธารณสุข โครงการชมรมลีลาศ ซึ่งคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
นีค้ ่อนข้างมาก มีโครงการสร้างลานกีฬา มีการตั้งสภาวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
โดยที่เทศบาลต้องตั้งเครือข่าย มีกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์นั้น ผู้บริหารท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า มีการศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบที่ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วนามาเขียนแผนฯ การทาแผนฯ ทุกครั้ง จะมีคณะกรรมการพัฒนา
แผนฯ ดูแลโดยภาพรวม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะมาจากแผนชุมชนซึ่งชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะให้ เพียงคาแนะนา สาหรับ
การดาเนินโครงการนั้น บางโครงการไม่ประสบความสาเร็จ บางโครงการไม่ส ามารถดาเนินการได้
เนื่องจากติด ขัดระเบี ยบปฏิบัติบางประการและสานัก งานแห่งใหม่ยั งไม่เสร็จสมบูรณ์ บางโครงการ
ดาเนินงานแบบเดิมๆ ไม่ค่อยมีประโยชน์ เช่น โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ส่วนโครงการที่คนใน
ชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เช่น โครงการดูแลความปลอดภัยโดยคนในชุมชน เป็นต้น
ผลจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติคนหนึ่งให้ความเห็นว่า โครงการของเทศบาลฯ
เป็ นโครงการเดิม ๆ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งจิ ตส านึก แต่ ป ระชาชนไม่ ค่ อยมีส่ ว นร่ ว ม โครงการมัก มาจาก
การกาหนดของผู้อานวยการกอง เมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลไปสื่อสารการดาเนินงานโครงการ ชุมชนก็มักไม่
เข้าใจ ทาให้ไม่มีแรงบันดาลใจในการทางาน การจัดศึกษาดูงานไม่ค่อยได้ นามาใช้ประโยชน์ เพราะ
บริบทของพื้นที่แตกต่างกัน ผู้บริหารจึงควรคัดเลือก สถานที่ศึกษาดูงานที่สามารถนามาปรับใช้ได้ และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อีกคนหนึ่ง ให้ความเห็นว่า บางโครงการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องมากเกินไป เช่น
โครงการพ่อแม่ดีเด่น ส่วนโครงการจัดสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่นั้นเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ในส่วนความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติ เกี่ยวกับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นั้น สท.ท่าน
หนึ่ง ให้ค วามเห็นว่ า เทศบาลฯ ใช้ ง บประมาณในโครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ โครงสร้ างพื้ นฐาน
ค่ อนข้ า งมาก โดยเฉพาะในส่ ว นของอาคารส านัก งานแห่ง ใหม่ ควรนาเงินมาใช้ กั บโครงการที่เป็ น
ประโยชน์กับชุมชนมากกว่านี้ สท.อีกท่านให้ความเห็นว่า บางโครงการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองโดยไม่
จาเป็น โดยเฉพาะโครงการที่อ้างว่าดาเนินการเพื่อชุมชนคล้ายๆกัน แต่จัดโดยหน่วยงานต่างกัน ซึ่ง ทาให้
เกิดความซ้าซ้อนและยังมองว่าการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องค่อนข้างมาก
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สท.อีกท่านให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ยังไม่สนองความต้องการประชาชนมาก
นัก มีระบบอุปถัมถ์ในองค์กรค่อนข้างมาก ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจา ยังคงมีข้อขัดแย้งกัน
ท าให้ โครงการต่ า งๆ ไม่ พั ฒ นาเท่ า ที่ ค วร และโครงการที่ จัด ทาส่ วนใหญ่เ ป็น โครงการเชิง รับ ไม่ มี
โครงการเชิงรุกทาให้เทศบาลฯ พัฒนาแบบถดถอย
สท.บางส่วนแสดงความคิดเห็นเชิงลบต่อการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด โดยเฉพาะ
ระบบเส้นสายที่บริหารงานเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง สท.ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าการบริหารงานของ
เทศบาลฯ ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ การทางานของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเป็นทีม
เดียวกัน จนกลายเป็นการคล้อยตามกันค่อนข้างมากในการประชุม นอกจากนั้น มีสท. ส่วนหนึ่ง เห็นว่า
การทางานของผู้บ ริหารสูง สุดฝ่า ยการเมื องประนีประนอมเกินไป ไม่เด็ดขาด ผู้บริหารสูงสุดฝ่าย
ข้าราชการประจาทางานช้า ขาดการทางานเชิงรุก
4.2.10 การนาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ า ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมินผล ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักและควรติดตามการปรับปรุงการทางานในทุกไตรมาส
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4.3 ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน อสม. สตรีและผู้สูงอายุ ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
และการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปี พ.ศ. 2555
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชนได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จานวน
5 ครั้ง โดยเชิญผู้นาชุมชน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งผู้แทนจากกลุ่มผู้สูงอายุ สตรี และอสม. รวมทั้งสิ้น 130 คน
ก่อนการประชุมกลุ่มย่อย ทีมวิจัยได้ให้ผู้นาชุมชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จานวน 130 คนจาก 5 ตาบล ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านและการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปี พ.ศ. 2555 มีประเด็น ดังนี้
4.3.1 ลักษณะทางประชากรและตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.1 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.9 ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3.1.1
อายุ
ผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-60 ปี จานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.4 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุตั้งแต่ 61ปีขึ้นไป จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และมีอีก 2 คน
หรือร้อยละ 1.6 ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี
ระดับการศึกษา
ผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 53คน คิด
เป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และระดับปวช./
ปวส./อนุปริญญา จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 สาหรับผู้นาชุมชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
นั้น มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1
อาชีพหลัก
ผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน จานวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.5 รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 สาหรับผู้นาชุมชนที่ว่างงาน มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
12.9 และทางานเอกชน มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 มี 2 คน หรือ ร้อยละ 1.7 ที่เป็นนักศึกษา หรือ
รับราชการ หรือ ข้าราชการบานาญ และทางานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9
เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นกลุ่มอสม.และกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุและสตรี จะพบว่าส่วนใหญ่ของ
กลุ่มอสม. จะเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 33.9) ในขณะที่กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุและสตรี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
(ร้อยละ 32.3) กลุ่มอสม.จะมีผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี จบระดับประถมศึกษา และเป็นแม่บ้านเสียเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี ส่วนใหญ่จะจบระดับมัธยมศึกษา และมีอาชีพค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว
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ตารางที่ 4.3.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม.
ผู้นาชุมชน
อสม.
รวม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผู้สูงอายุ
สตรี
เพศ
 ชาย
 หญิง

41 (32.3)
32 (25.2)

11 (8.7)
43 (33.9)

52 (40.9)
75 (59.1)

 น้อยกว่า 21 ปี
 21-60 ปี
 61 ปี ขึ้นไป

0 (0.0)
36 (28.8)
36 (28.8)

2 (1.6)
32 (25.6)
19 (15.2)

2 (1.6)
68 (54.4)
55 (44.0)






ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส/อนุปริญญา
ปริญญาตรี

24 (18.9)
28 (22.0)
16 (12.6)
6 (4.7)

29 (22.8)
15 (11.8)
6 (4.7)
3 (2.4)

53 (41.7)
43 (33.9)
22 (17.3)
9 (7.1)











แม่บ้าน
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
ว่างงาน
เอกชน
ราชการ
ข้าราชการบานาญ
นักศึกษา
รัฐวิสาหกิจ

16 (13.8)
22 (19.0)
10 (8.6)
8 (6.9)
6 (5.2)
1 (0.9)
2 (1.7)
0 (0.0)
1 (0.9)

24 (20.7)
7 (6.0)
7 (6.0)
7 (6.0)
2 (1.7)
1 (0.9)
0 (0.0)
2 (1.7)
0 (0.0)

40 (34.5)
29 (25.0)
17 (14.7)
15 (12.9)
8 (6.2)
2 (1.7)
2 (1.7)
2 (1.7)
1 (0.9)

อายุ

การศึกษา

อาชีพ
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เมื่อจาแนกตามตาแหน่งที่รับผิดชอบ (ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 1
ตาแหน่ง) ได้ผลดังแสดงในตาราง 4.3.1.2 พบว่า ผู้นาชุมชนที่เป็น อสม. มีจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
41.9 รองลงมา ได้แก่ ประธานชุมชน มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และกรรมการชุมชน มีจานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 เป็นผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ผู้แทนสตรี
มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และรองประธานชุมชน มีจานวน 8 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.2
ตารางที่ 4.3.1.2 จานวนและร้อยละจาแนกตามตาแหน่งที่รับผิดชอบในชุมชน
ตาแหน่งที่รับผิดชอบในชุมชน
จานวน
ร้อยละ
54
41.9
 อสม.
25
19.4
 ประธานชุมชน
8
6.2
 รองประธานชุมชน
18
14.0
 กรรมการชุมชน
13
10.1
 ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
11
8.5
 ผู้แทนสตรี
เมื่อแยกผู้ตอบแบบสอบถามตามตาบล ดังแสดงในตารางที่ 4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้นา
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ส่วนใหญ่อยู่ ตาบลบางหญ้าแพรก มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1
รองลงมาได้แก่ ตาบลบางหัวเสือ มีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ตาบลสาโรงกลาง มีจานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตาบลสาโรง มีจานวน 19 คน คิดเป็นจานวน 16.1 และตาบลสาโรงใต้ โดยมีจานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามลาดับ







ตารางที่ 4.3.1.3 จานวนและร้อยละจาแนกตามตาบลของผู้นาชุมชน
ตาบล
จานวน
32
บางหญ้าแพรก
28
บางหัวเสือ
21
สาโรงกลาง
19
สาโรง
18
สาโรงใต้
รวม
130

ร้อยละ
27.1
23.7
17.8
16.1
15.3
100.0
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4.3.2 ความเข้า ใจในแผนยุทธศาสตร์ การมีส่ว นร่วมในแผนยุทธศาสตร์ การรับ รู้ข่า วสาร
การประชาสัมพันธ์
จากการพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทาให้ผู้นาชุมชน
ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. เกือบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.2 (ดังแสดงในตารางที่ 4.3.2.1) ได้รับรู้แผนของ
เทศบาล โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม เสียงตามสาย หนังสือที่ส่งไปที่บ้าน เสียงไร้
สาย คณะวิทยากรจากมหาวิ ทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การเข้าประชุมประจาเดือน คณะกรรมการ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกองต่างๆ ด้วยความหลายหลายของช่องทาง การประชาสัมพันธ์ นี้เอง
ทาให้การรับรู้การทาแผนฯ มากขึ้นกว่าปี 2554 และ 2553 ที่มีค่าการรับรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.4 และ 93.9
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3.2.1 จานวน (ร้อยละ) ของการรับรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปี 2553-2555
การรับรู้ของผู้นาชุมชน
 ทราบ
 ไม่ทราบ

ปี 2555
126 (99.2)
1 (0.8)

ปี 2554
83 (95.4)
4 (4.6)

ปี 2553
107 (93.9)
7 (6.1)

ส่วนประเด็นของการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ได้ประมวลผลจาก
แบบสอบถาม (ดังแสดงในตารางที่ 4.3.2.2) ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ข้อ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะมี
ความเห็นตั้งแต่ระดับปานกลาง (3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน)
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับ 5 (มากที่สุด) ที่มีความถี่มากที่สุด ได้แก่
“เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวม” มีค่าเฉลี่ย 3.93 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น
1.313) ซึ่งเป็นเหมือนปี 2552 รองลงมาได้แก่ “ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองสาโรง” “มีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามแผนฯ” “ขั้นตอน
การดาเนินงานตามแผนฯ/โครงการ/กิจกรรม” และ “ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/หรือปัญหา
ของประชาชน/ชุมชน” ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3.2.2 ความถี่ (ร้อยละ) ของการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในขั้นตอนต่างๆ
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
2
3
1
4
5
4
14
44
47
17
 ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/
(3.2) (11.1) (34.9) (37.3) (13.5)
หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน
6
5
51
42
24
 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การ
(4.7) (3.9) (39.8) (32.8) (18.8)
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลสาโรงใต้
ประจาปี 2555
3
13
45
45
18
 ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/
(2.4) (10.5) (36.3) (36.3) (14.5)
โครงการ/กิจกรรม
3
14
50
39
19
 ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการ
(2.4) (11.2) (40.0) (31.2) (15.2)
ดาเนินงานตามแผน
2
11
28
46
39
 เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนมีส่วน
(1.6) (8.7) (22.2) (36.5) (31.0)
ร่วมโดยภาพรวม
หมายเหตุ
1
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
3
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
4
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
5
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
3.47
3.57

3.50
3.46
3.87

เมื่อนาประเด็นของการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ทั้ง 5 ขั้นตอนของปีนี้
ไปเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ (ดังแสดงในตารางที่ 4.3.2.2) โดยภาพรวมมีแนวโน้มคล้ายในปี 2552 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วม ทั้ง 5 ขั้นตอน ของปี 2555 มีค่าสูงกว่า ปี 2554 ทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กับ ปี 2553 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของปี 2555 สูงกว่า
ปี 2553 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ “ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย” และ “ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนฯ/โครงการ/กิจกรรม” ในทางตรงกันข้าม ค่าเฉลี่ยของ
การมีส่วนร่วมของปี 2555 ต่ากว่าปี 2553 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ “ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/
หรือปั ญหาของประชาชน/ชุม ชน” “เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวม” และ
“ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามแผนฯ” ดังแสดงในตารางที่ 4.3.2.3
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ข้อ ก็พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของปี 2555
สูงกว่าปี 2554 แต่ต่ากว่าปี 2553
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ตารางที่ 4.3.2.3 ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและอสม. ปี 2553-2555
การมีส่วนร่วม
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
 เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวม
 ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ตามแผน
 ขั้ น ตอนการสะท้ อ นความต้ อ งการและ/หรื อ
ปัญหาของประชาชน/ชุมชน
 ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานตามแผน/โครงการ/
กิจกรรม
 ขั้ น ตอนการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
โดยภาพรวมของการมีส่วนร่วม
หมายเหตุ

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

3.47

3.68

3.93

3.57

3.44

3.68

3.50

3.45

3.55

3.46

3.45

3.43

3.87

3.48

3.35

3.57

3.56

3.58

หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

4.3.3 ความพึงพอใจของผู้นาชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และอสม. ในเรื่องผลการดาเนินโครงการต่างๆ
ที่ทางเทศบาลฯ ได้ดาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา (ดังตารางที่ 4.3.4.1) ส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับปานกลาง (3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมาก
ที่สุด (5 คะแนน)
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับ 5 (มากที่สุด) ที่มีความถี่มากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ “โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล” รองลงมาได้แก่ “ท่านมี
ความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของเทศบาล” และ “การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและยุติธรรม” ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3.3.1 ความถี่ (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาล
ความพึงพอใจ
 เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน/ชุมชน
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้ผู้นาชุมชนทราบ
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบ
 เทศบาลนาเอาผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้า
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้
หน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
 เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่อชุมชนหรือสาธารณะ
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่
เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การ
แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ย

1
(0.8)
1
(0.8)
1
(0.8)

10
(7.8)
10
(7.8)
13
(10.2)

38
(29.7)
44
(34.4)
35
(27.3)

58
(45.3)
52
(40.6)
60
(46.9)

21
(16.4)
21
(16.4)
19
(14.8)

3.69

4
(3.2)
1
(0.8)
1
(0.8)

17
(13.7)
10
(8.2)
16
(12.9)

36
(29.0)
36
(29.5)
37
(29.8)

53
(42.7)
51
(41.8)
46
(37.1)

14
(11.3)
24
(19.7)
24
(19.4)

3.45

1
(0.8)
2
(1.6)

11
(8.7)
9
(7.3)

33
(26.2)
31
(25.0)

57
(45.2)
56
(45.2)

24
(19.0)
26
(21.0)

3.73

0
(0.0)
5
(3.9)
1
(0.8)

12
(9.9)
11
(8.6)
15
(12.1)

47
(38.8)
43
(33.6)
33
(26.6)

45
(37.2)
46
(35.9)
60
(48.4)

17
(14.0)
22
(17.2)
15
(12.1)

3.55

3.64
3.65

3.71
3.61

3.77

3.56
3.59
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ตารางที่ 4.3.3.2 ความถี่ (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาล (ต่อ)
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
1

0
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0)
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
3
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่
(2.4)
สานักงานของเทศบาล
7
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(5.6)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ
4
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(3.1)
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
3
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(2.4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0)
ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
10
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(8.0)
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบของชุมชนและสังคม
0
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0)
ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
การเมือง และการบริหารชุมชน
1
 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการ
(0.8)
ดาเนินงานของเทศบาล
หมายเหตุระดับความพึงพอใจ 1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ย

4
(3.2)
3
(2.4)
14
(11.2)

40
(31.7)
38
(29.9)
40
(32.0)

55
(43.7)
54
(42.5)
48
(38.4)

25
(19.8)
29
(22.8)
16
(12.8)

3.77

12
(9.4)

37
(29.1)

50
(39.4)

24
(18.9)

3.61

18
(14.3)
18
(14.3)

53
(42.1)
57
(45.2)

38
(30.2)
34
(27.0)

14
(11.1)
17
(13.5)

3.33

23
(18.4)

46
(36.8)

35
(28.0)

11
(8.8)

3.11

13
(10.4)

49
(39.2)

45
(36.0)

14
(11.2)

3.42

8
32
51
30
(6.6) (26.2) (41.8) (24.6)
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

3.83

3.81
3.42

3.40
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เมื่อเรียงลาดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนดาเนินงานของเทศบาล จากมากไปหาน้อย ดังตารางที่
4.4.4.2 เป็น ดังนี้ อันดับที่ 1 “โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล” มีค่าเฉลี่ย
3.83 รองลงมาได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริก ารต่างๆที่สานักงานของเทศบาล” ค่าเฉลี่ย 3.81
อันดับที่สามมี 2 ประเด็น ได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล”
และ “การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและยุติธรรม” ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.77 และอันดับ 5 ได้แก่ “เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่อชุมชนหรือสาธารณะ” ค่าเฉลี่ย 3.73 ซึ่งทั้ง 5 อันดับแรกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ส่วน 5 อันดับสุดท้า ย ดังนี้ อันดับที่ 16 ได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ถัดมา คือ “ท่าน
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง และการบริหาร
ชุมชน”
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40 “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม” ค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 3.33 และ “ ท่านมีความพึ งพอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.11ซึ่งทั้ง 5 อันดับแรกมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 4.3.3.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาลเรียงลาดับจากมาก
ไปน้อย










ความพึงพอใจ
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของเทศบาล
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อชุมชนหรือสาธารณะ
เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนในชุมชนทราบ
การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้ผู้นาชุมชนทราบ

ค่าเฉลี่ย
3.83
3.81
3.77
3.77
3.73
3.71
3.69
3.65
3.64
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ความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ
ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้า
สะพาน การจราจร ฯลฯ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง
และการบริหารชุมชน
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
ของชุมชนและสังคม

ค่าเฉลี่ย
3.61
3.61
3.59
3.56
3.55
3.45
3.42
3.42
3.40
3.33
3.11

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีนี้กับปีก่อนๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.3.4.3 จะพบว่า
ระดับ ความพึ ง พอใจของกลุ่ม ผู้นาชุ ม ชน ทั้ง 20 ประเด็น อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ถึง ระดับมาก โดย
ประเด็นที่ได้ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ “โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาล” ที่มีค่าเฉลี่ยของปี 2553, 2554 และ 2555 เท่ากับ 3.88, 3.73 และ 3.83 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับ
ความพึงพอใจมาก ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดในรอบ 3 ปี ได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม” ที่มีค่าเฉลี่ยของปี 2553, 2554 และ
2555 เท่ากับ 3.19, 3.01 และ 3.11 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับความพึงพอใจมาก ตามลาดับ
และเมื่อนาประเด็นทั้ง 20 ข้อ มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ง ดังแสดงเป็นประเด็นสุดท้ายว่า “ค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจรวม” พบว่า ทั้งสามปีมีค่าเฉลี่ยจากประเด็นทั้ง 20 ข้อ ใกล้เคียงกัน คือ มีค่าเท่ากับ
3.65, 3.52 และ 3.58 ในปี 2553, 2554 และ 2555 ตามลาดับ และอยู่ในช่วงระดับความพึงพอใจมาก
ทั้งสามปี
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ตารางที่ 4.3.3.4 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้นาชุมชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ปี 2553-2555
ความพึงพอใจ
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
3.69
3.67
3.77
 เทศบาลได้มี การรับฟั ง ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน/ชุมชน
3.64
3.71
3.88
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลให้ท่านทราบ
3.65
3.61
3.91
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลให้ประชาชนในชุมชนทราบ
3.45
3.55
3.67
 เทศบาลได้นาผลการประเมินของปีก่อนมาใช้ใน
การวางแผนในชุมชนของท่าน
3.71
3.65
3.87
 เทศบาลได้ เ ปิ ด โอกาสประชาชนได้ เ ข้ า ร่ ว มใน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
3.61
3.48
3.65
 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
3.73
3.75
3.59
 เทศบาลได้ร ายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่อชุมชน/สาธารณะ
3.77
3.83
3.66
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
มีความโปร่งใสและยุติธรรม
3.55
3.34
3.58
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3.56
3.37
3.60
 การดาเนินโครงการ/กิ จกรรมนาไปสู่ก ารแก้ ไ ข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
3.59
3.47
3.77
 ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรม
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ตารางที่ 4.3.4.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้นาชุมชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ปี 2553-2555 (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
3.77
3.69
3.78
 ท่ า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
3.81
3.71
3.70
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารต่ า งๆ ที่
สานักงาน ของเทศบาล
3.42
3.46
3.47
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน ท่อระบายน้า สะพาน
การจราจร ฯลฯ
3.61
3.48
3.69
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานด้ า น
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ
3.33
3.07
3.36
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.40
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่อ การด าเนิน งานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.11
3.01
3.19
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความ
มั่นคง ปลอดภัย และความเป็นระเบียบของชุมชน
และสังคม
3.42
3.23
3.38
 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่อ การด าเนิน งานด้ านการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง และการ
บริหารชุมชน
3.83
3.73
3.88
 โดย ภาพรวมท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กา ร
ดาเนินงานของเทศบาล
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวม
3.58
3.52
3.65
หมายเหตุ
4.50 – 5.00
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน้อยที่สุด
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เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี และ อสม. ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้นา
ชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี รวมกันเป็นกลุ่มหนึ่ง และกลุ่ม อสม. เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจของกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี มีถึง 19 ประเด็น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 95.0
ที่ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม อสม. ยกเว้นในประเด็นเดี ยว คือ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ” ที่กลุ่ม อสม. ให้ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในประเด็นนี้สูงกว่ากลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี
จากค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 20 ประเด็นของกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี พบว่า มีค่า
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยถึง 18 ประเด็น ที่อยู่ในช่วงระดับ มาก (3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับของความพึง
พอใจมาก) และมีเพียง 2 ประเด็นที่อยู่ในช่วงระดับ ปานกลาง (2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับของความพึง
พอใจปานกลาง) ได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ” ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม” ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
ในกลุ่ม อสม. มีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 13 ประเด็นที่อยู่ในช่วงระดับ ปานกลาง (2.50 –
3.49 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจปานกลาง) และที่เหลืออีก 7 ประเด็น ที่อยู่ในช่วงระดับ มาก
(3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมาก) ได้แก่ “เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงาน” (ค่าเฉลี่ย 3.55) “เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อ
หน่วยงานหรือสาธารณะ” (ค่าเฉลี่ย 3.52) “การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลได้กาหนดไว้
มีความโปร่งใสและยุติธรรม” (ค่าเฉลี่ย 3.61) “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล” (ค่าเฉลี่ย 3.50) “ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของเทศบาล” (ค่าเฉลี่ย
3.59) “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
สุขภาพ” (ค่าเฉลี่ย 3.55) และ “โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล” (ค่าเฉลี่ย
3.65) ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ “ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวม” ซึ่งกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และ
สตรี มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 20 ประเด็น เท่ากับ 3.75 (อยู่ในช่วงความพึงพอใจระดับ มาก) ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม อสม.
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (อยู่ในช่วงความพึงพอใจระดับ ปานกลาง) อยู่ 0.38
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ถึง 4 ประเด็น ได้แก่ “การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ” ซึ่งกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.88 และกลุ่ม อสม. ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (p-value = 0.003) “ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม” ซึ่งกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 และกลุ่ม อสม. ที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (p-value = 0.019) “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล” ซึ่งกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 และกลุ่ม อสม. ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 (p-value = 0.007) “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยว” ซึ่งกลุ่มผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ และสตรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 และกลุ่ม อสม. ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.13 (p-value = 0.016)
ตารางที่ 4.3.4.4 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มผู้นาชุมชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาล
ความพึงพอใจ

 เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงาน
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้หน่วยงานทราบ
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบ
 เทศบาลเอาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน
มา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้า
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้
หน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
 เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่อหน่วยงานหรือ
สาธารณะ
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่
เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเฉลี่ย

p-value

โดย
ภาพรวม
3.69

ผู้นาชุมชน
ผู้สูงอายุ สตรี
3.79

อสม.
3.55

0.315

3.64

3.78

3.45

0.155

3.65

3.88

3.36

0.003*

3.45

3.59

3.26

0.103

3.71

3.97

3.37

0.002*

3.61

3.89

3.23

0.001*

3.73

3.89

3.52

0.214

3.77

3.89

3.61

0.452

3.55

3.71

3.36

0.131
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 การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การ
แก้ปัญหาของหน่วยงานในท้องถิ่น
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
*p-value < 0.05

3.56

3.74

3.34

0.303

3.59

3.85

3.27

0.019*

ตารางที่ 4.3.4.5 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มผู้นาชุมชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
p-value
โดย
ภาพรวม
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่
สานักงานของเทศบาล
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบของชุมชนและสังคม
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

อสม.

3.77

ผู้นาชุมชน
ผู้สูงอายุ
สตรี
3.97

3.50

0.007*

3.81

3.99

3.59

0.100

3.42

3.39

3.45

0.628

3.61

3.67

3.55

0.782

3.33

3.55

3.05

0.069

3.40

3.61

3.13

0.016*

3.11

3.25

2.93

0.256

3.42

3.56

3.23

0.078
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การเมือง และการบริหารชุมชน
 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาล
 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวม

3.83

3.97

3.65

3.58

3.75

3.37

0.244

*p-value < 0.05
4.3.5 ความคิดเห็นต่อการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล
เมื่ อสอบถามผู้นาชุ ม ชน ผู้สูง อายุ สตรี และ อสม. ในประเด็นการลงพื้ นที่ของสมาชิก สภา
เทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลเมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงพื้นที่เท่ากับปีก่อนๆ คิดเป็นร้อยละ 55.5 ในขณะที่ลงพื้นที่มากขึ้นกว่า
ปีก่อน ร้อยละ 28.1 และลงพื้นที่น้อยกว่าปีก่อน คิดเป็น ร้อยละ 16.4
ในด้านคณะผู้บริหารเทศบาล พบว่า ได้ลงพื้นที่มากกว่าปีก่อน คิดเป็น ร้อยละ 30.5 ในขณะที่ลง
พื้นที่มากขึ้นกว่าปีก่อน ร้อยละ 57.0 และลงพื้นที่น้อยกว่าปีก่อน คิดเป็น ร้อยละ 12.5 ดังแสดงในตารางที่
4.3.5.1
ตารางที่ 4.3.5.1 ความถี่ (ร้อยละ) ของการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล
การลงพื้นที่
มากขึ้นกว่าเดิม เหมือนเดิม น้อยลงกว่าเดิม
 การลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
 การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล

36
(28.1)
39
(30.5)

71
(55.5)
73
(57.0)

21
(16.4)
16
(12.5)

4.3.6 ผลการระดมสมองในกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน และอสม.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า เทศบาลมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
เทศบาลมีการพัฒนาเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ก็มีการให้ข้อสังเกตว่า การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บางจุดยังไม่ทั่วถึง และการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับว่า ชุมชนใดมีความคุ้นเคยกับเทศบาลมากกว่า ก็จะได้รับ
การพัฒนาที่ดีกว่า นอกจากนั้นแล้ว มีปัญหาที่พบ และประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(1) ปัญหาเครื่องกระจายเสียงเสีย หรือไม่ค่อยได้ยิน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น
(1.1) พื้นที่ตาบลบางหัวเสือ ได้แก่
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- ชุมชนจตุพรเข้าไปหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 4 ตาบลบางหัวเสือ เครื่องกระจาย
เสียง บางเครื่องเสีย บริเวณด้านนอกถนนใหญ่ได้ยิน แต่ในชุมชนไม่ได้ยิน มีปัญหาเป็นเวลาเกือบเดือน
แต่ยังไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ
- หมู่ 3 เครื่องกระจายเสียงก็เสีย แจ้งแล้วยังไม่ได้แก้ไข
- หมู่ 6 หมู่ 7 เครื่องกระจายเสียงเสียมา 2 ปี ยังไม่มีการซ่อม
(1.2) พื้นที่หมู่ที่ 11-12 ตาบลบางหญ้าแพรก เครื่องกระจายเสียงบางช่วงไม่ติด
มีผู้ให้ข้อมูลว่า บริษัทที่ดูแลเครื่องกระจายเสียงดาเนินการแก้ไขช้า นอกจากนั้น
แล้ว มีการเสนอแนะว่ากรรมการชุมชนควรทาเรื่องไปยังเทศบาลเพื่อแจ้งว่าเครื่องกระจายเสีย งเสีย และ
เทศบาลควรสารวจชุมชนด้วยว่าเครื่องกระจายเสียงจุดใดใช้การไม่ได้
(2) ปัญหาการประปา พบว่า บางตรอก/ซอย ยังขาดน้าประปาที่จะเข้าถึงได้ บางบ้านมีรายได้น้อย
ก็ต้องขอใช้น้าประชาจากบ้านใหญ่ใกล้เคียง ซึ่งก็มีการคิดในอัตราที่แพง ควรจะมีโครงการต่อท่อประปา
ตามซอย ทางเท้า สาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
(3) ปัญหาฝาท่อระบายน้า พบว่า บางพื้นที่มีปัญหาการขโมยฝาท่อ ทาให้มีการดาเนินการป้องกัน
การขโมยฝาท่อ โดยการล็อกอย่างดี มีการปิดฝาท่อแน่น หนา แต่ปัญหาที่กลับพบ คือ ทาให้การลอกท่อ
เป็นไปอย่างลาบาก และล่าช้า เนื่องจากเปิดฝาท่อไม่ได้ และทาไม่เสร็จในช่วงฤดูแล้ง ทั้งๆ ที่ควรจะลอก
ให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมา
(4) ปัญหาทางเท้า พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(4.1) หมู่ 15 - หมู่18 ตาบลบางหัวเสือ การก่อสร้างทางเดินเท้าดาเนินการนานแล้ว แต่ยัง
ไม่เสร็จ
(4.2) ชุมชนจตุพร หมู่ 4 ประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว มีการปรับปรุงยกระดับทางเท้า แต่
ปั จจุบั นมี ก ระเบื้ อ งหลุดออก ท าให้เวลาฝนตก น้าจะท่วมขั ง มีตะไคร่น้า ไม่มีก ารดูแลแก้ ไ ข ทาให้
ชาวบ้านต้องเดินบนถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นแล้ว ก็มีสุนัขจรจัดมาอุจจาระบนทางเดิน
เท้า พนักงานกวาดถนนก็ไม่ได้ทาความสะอาด
(4.3) คลองบางหัวเสือล่าง ทางเลียบคลองทรุด มาหลายเดือน ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการดาเนินการ
(4.4) ทางเดินเท้าบนถนนเส้นปู่เจ้าสมิงพรายบางช่วงปูอิฐไม่ เรียบ เวลาคนเดินหรือขี่
จักรยานจะสะดุด
(4.5) มีข้อสังเกตว่า เทศบาลต้องรอให้ทางเดินเท้า เสียหายก่อน จึงจะดาเนินการซ่อม
ซึ่งควรรีบดาเนินการทันทีที่พบรอยร้าว
(5) ปัญหาเกี่ยวกับถนนสัญจรของรถ พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(5.1) ถนนบางเส้น แต่เดิมเป็นคอนกรีต เมื่อมีงบประมาณ ก็ได้รับการปรับปรุงด้วยการ
ลาดยาง แต่เมื่อใช้การไปนานๆ เกิดปัญหาถนนลื่น โดยเฉพาะบริเวณทางหักศอก ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
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บ่อยครั้ง เช่น ถนนในซอยวัดโยธินประดิษฐ์ (ตั้งแต่ช่วงหลังหมู่บ้านมหาวงษ์ 2 จนถึงทางเข้าวัดโยธิน
ประดิษ ฐ์ เพื่ อจะออกสรรพาวุธ ) เป็นต้น แต่มี ข้อสังเกตว่า ถนนบางเส้น ที่ลาดยางสีน้าตาลบริเวณ
จุดหักศอกสามารถกันลื่นได้ (เช่น ถนนจะลงทางพระประแดง)
(5.2) ถนนบางเส้นใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี ใช้งานได้ไม่นานปรากฎว่า ผิวถนนลอกเป็น
หลุมเป็นบ่อ
(5.3) ถนนปู่เจ้าสมิงพรายขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ
(5.4) ซอยกุศลส่ง บริเวณโค้งตาหวาน ถนนที่รถจะออกทางรถไฟสายเก่า มีปัญหารถติด
แล้ววนเข้าไปในชุมชน นอกจากนั้นแล้วต้องการให้เทศบาลทาความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์และจัดการ
ความสูงของเสาไฟ เนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถสิบล้อผ่านตลอด ป้องกันรถขนาดใหญ่เกี่ยวสายไฟ
(5.5) บริเวณซอยโรงเหล็กถนนด้านหน้ามีฝุ่นละอองเยอะมาก
(6) ปัญหาน้าท่วม และการระบายน้า โดยภาพรวมเห็นว่า ควรลอกท่อเป็นประจาทุกปี และ
ดาเนินการเสร็จก่อนฤดูฝน นอกจากนั้นแล้วพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(6.1) ถนนปู่เจ้าสมิงพรายในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการลอกท่อ ทาให้น้าระบายไม่ทัน และ
ท่วมเวลาฝนตก และมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า อาจเป็นเพราะตัดถนนปู่เจ้าสมิงพรายเสร็จแล้ว จึงค่อยทาท่อ
ระบายน้า ทาให้ดินที่เกิดจากการทาถนนถมท่อระบายน้า ส่งผลให้ต้องมาลอกท่อทีในภายหลัง ซึ่งปัญหา
นี้เกิดจากการไม่ได้วางแผน และการวางผังเมืองที่ไม่ถูกต้อง การดาเนินการลอกท่ อในภายหลังเลยติดขัด
และทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม
นอกจากนั้นแล้ว กระสอบทรายที่ใช้แก้ปัญหาน้าท่วมปีที่แล้ว ยัง คงอยู่และเริ่มเปื่อยยุ่ย
ทาให้ทรายอุดตันท่อระบายน้า
(6.2) ชุมชนพิทักษ์ธรรม หลังบริษัทอีซูซุ มีปัญหาบริเวณถนนตรงสะพานคลองผู้ใหญ่
น้อม ข้างๆบริษัทไทยสมุทร ซึ่งเดิมมีท่อระบายน้าจากซอยสันติสุขซึ่งจะไหลลงคลอง แต่ หลังจากทา
ถนนแล้วทาให้เกิดการกั้นท่อน้าไม่ไหลลงคลอง เมื่อเวลาฝนตกน้าจึงตันเต็มท่อ ซึ่งเคยแจ้งเทศบาลไป
แล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไข
(6.3) ชุนชนหมู่ 14 ไทยสมุทร 2 เครื่องระบายน้า ไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ ทาให้เวลา
กลางคืน โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนัก น้าระบายไม่ทัน ต้องตื่นมาเปิดเครื่องระบายน้า หากเปิด
เครื่ อ งไม่ ทั น เวลาประมาณไม่ ถึ ง หนึ่ ง ชั่ ว โมง น้ าจะท่ ว มชุ ม ชน จึ ง อยากขอให้ เ ทศบาลสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องระบายน้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งเคยแจ้งเทศบาลแล้ว เทศบาลตอบกลับว่าต้องรอ
งบประมาณปีหน้า จึงขอเสนอแนะว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่เทศบาลควรรีบแก้ไข
(6.4) ชุมชนบางบัวพัฒนา ปีที่แล้วมีการเสนอโครงการขยายท่อ ระบายน้า แต่ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุน ปัญหาที่พบปัจจุบันนี้ คือ ปลายของท่อระบายเดิมที่น้าจะออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาอยู่ระดับสูง
กว่าท่อระบายน้าของชุมชน ทาให้น้าไม่สามารถระบายออกแม่น้าเจ้าพระยาได้ นอกจากนั้นแล้ว บริเวณ
นั้นมีบ้านจัดสรรที่มีการถมที่ดิน ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมได้ง่าย
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(6.5) ผู้แทนชุมชนหมู่ 9 ตาบลบางหัวเสือ เสนอแนะว่า อยากให้ทุ กชุมชนที่ต้องการ
ขุดลอกคลองประสานงานกับเทศบาล และเทศบาลควรทาแผนให้ชุมชนรับทราบล่วงหน้าว่าจะมีการ
ดาเนินขุดลอกคลองบริเวณไหนบ้าง
(6.6) อยากให้แก้ไขถนนที่จะเข้าไปโรงพยาบาลราชประชาสมาศัย ช่วงหน้าวัดกลาง
สวน เวลาน้าขึ้นช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม น้าจะท่วมมาก บางครั้งถึงระดับหัวเข่า ทาให้รถวิ่งไม่ได้
(6.7) หมู่ 17 ชุมชนร่วมพัฒนา บางหญ้าแพรก บริเวณหมู่บ้านฟอร์จูน ได้แจ้งว่าแต่เดิม
ในชุมชนน้าท่วมและการระบายน้าช้ามาก โดยเฉพาะหน้าฝน แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลได้
วางท่อระบายน้า ทาให้การระบายน้าดีขึ้น
(6.8) หมู่ 14 และ 15 บางหัวเสือ หมู่ 11 และ 12 บางหญ้าแพรก ประสบปัญหาน้าท่วม
บริเวณคลองต้นถนนและคลองตาแย้ม เพราะพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ รวมทั้งเป็นเขตติดต่อบางหัวเสือ บาง
หญ้า แพรก และบริเ วณปลายคลองต้ นขนุ นถูก ถม ท าให้ไ ม่มีท างระบายน้าออก ต้ องสูบ ออกทุก วั น
ปัจจุบันต้องใช้เครื่องสูบน้าถึง2เครื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว
(6.9) หมู่ที่ 19 หมู่ 11 หมู่ 12 ตาบลบางหญ้าแพรก น้าท่วมเป็นประจามานาน 3-5 ปีแล้ว
และมีกลิ่นสารเคมีมากจนแสบจมูก โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังเข้าไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน
(6.10) หมู่ 9 ตาบลบางหญ้าแพรกและทางแยกหน้าหลวงปู่ วัดโยธินประดิษฐ์ เวลาน้า
ขึ้น น้าจะท่วมชุมชน นักเรียนต้องลุยน้า ต้องการให้เทศบาลสร้างเขื่อนบริเวณนี้
(6.11) ถนนบางหญ้าแพรกไปบริษัทไทยพลาสติก น้าท่วม
(6.12) ชุมชนคลองมหาวงษ์ หมู่9, 7, 8 ตั้งแต่หมู่ 3 ลงไป พบว่ามีการทิ้งงานลอกคลอง
หลังได้รับการประมูล เมื่อชุมชนต้องการดาเนินการด้วยตนเอง ก็ไม่ได้รับอนุมัติ
(6.13) บริเวณวัดสวนส้ม เทศบาลมีการสร้างเขื่อน และมีดินทะลักไปในคลอง ทาให้
คลองตื้นเขินและมีปัญหาการระบายน้า
(6.14) บริเวณซอยโรงเหล็ก ยังไม่มีการลอกท่อ พอฝนตกหนัก น้าจะท่วม
(6.15)ชุมชนร่วมด้วยช่วยพัฒนาในคลองมหาวงศ์ มี ดินเลนจานวนมากขอให้ เทศบาล
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันน้าท่วม
(7) ปัญหาไฟส่องสว่าง มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(7.1) แสงสว่างตามซอยไม่ค่อยเพียงพอ เวลากลางคืนจะมืดมากจนมองแทบไม่ค่อยเห็น
(7.2) มีผู้ให้ข้อมูลว่า บริเวณหมู่ 8 หมู่ 13 และหมู่ 5 บางหญ้าแพรก ไฟทางด่วนดับ ทา
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
(7.3) ตาบลบางหญ้าแพรก ไฟทางแสงสว่างน้อยและค่อนข้างมืด เมื่อเทียบกับตาบล
อื่นๆ
(7.4) หมู่ 16 ตาบลบางหญ้าแพรก เทศบาลเคยสารวจซอยต่างๆ ที่ไม่มีไฟ แต่หายเงียบ
ไป ไม่รู้จะดาเนินการเมื่อใด
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(8) ปัญหาการรุกล้าคูคลอง หลายพื้นที่พบปัญหาบ้านเรือนรุกล้าลงคลองสาธารณะ ทาให้น้า
ระบายไม่ได้ คลองตื้นเขินและน้าท่วม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(8.1) คลองบางหญ้าแพรก มีการปลูกห้องแถวให้เช่าโดยรุกล้าพื้นที่คูคลองจนเรือวิ่งผ่าน
ไม่ได้ ทาให้ทางมันตัน น้าท่วม
(8.2) มีการรุกล้ามีบริเวณคลองโพธิ์ และมีโครงการลอกท่อบริเวณคลองโพธิ์ แต่ก็ยัง
ไม่ได้ลอกเลย
(8.3) หมู่ 17 18 19 20 ตาบลบางหญ้าแพรก เดิมเป็นคลอง ต่อมามีการสร้างถนนทับเป็น
ทางด่วน แล้วเจาะทางถนนไว้ ปลายคลองด้านบนมีบ้านรุกล้าคูคลองจานวนมาก รวมทั้งมีการสร้างบ้าน
คร่อมกลางคลอง ทาให้เกิดปัญหาน้าเน่า และไหลกลับต้นคลอง
(8.4) ส าโรง หมู่ 10 มี สิ่ ง กี ด ขวางทางน้ าไหล ท าให้ น้ าระบายไม่ ทั น และคู ค ลอง
สาธารณะโดนรุกล้า
(9) เชิงสะพานโรงเหล็ก ข้ามสะพานเข้าไปคลองโพธิ์ ป้ายทางตันอยู่ในตาแหน่งที่ไม่เห็นชัดเจน
ทาให้รถขนาดใหญ่เข้าไปแล้วต้องกลับรถ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ปัญหาด้านการศึกษา มีประเด็นน่าสนใจดังนี้
(1.1) ประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ต้องพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และจัดเวทีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
(1.2) ต้ อ งการให้ มี ห้ อ งสมุ ด ชุ ม ชนที่ มี สื่ อ การเรี ย นให้ เ ด็ ก ค้ น คว้ า รวมทั้ ง มี บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต
(1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนส้ม แต่ละห้องมีเด็ก 50 คน และมีครู 2 คน ทาให้การ
ดูแลและการให้การศึกษาอาจไม่ทั่วถึง มีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาให้จานวนครูกับเด็กสัมพันธ์กัน
(1.4) การสอนพิเศษนอกเวลา 1 ชั่วโมงๆละ 300 บาท แม้เป็นการช่วยสอนการบ้านและ
เด็กรู้เรื่องมากขึ้น แต่เป็นความเดือดร้อนและเป็นภาระแก่ผู้ปกครอง
(1.5) ควรส่งเสริมให้เด็กรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
(1.6) เนื่องจากเทศบาลลดครูอัตราจ้างตามอัตรานักเรียนที่ลดลง แต่จานวนห้องเรียน
ไม่ได้ลดลง ส่งผลให้ครูจึงขาดแคลน โดยเฉพาะการขาดแคลนครู ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ (ช่วงเดือน
กันยายน) พบว่าส่งผลกระทบการเรียนของนักเรียนเพราะอยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่การเรียนการสอนยัง
ไม่เสร็จสิ้น
(1.7) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงพอ เทศบาล
ควรพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
(1.8) ควรส่งเสริมให้มีการเรียนฟรี ตามนโยบายเรียนฟรีจริงๆ โดยเริ่มจากการแจกชุด
นักเรียนเป็นอันดับแรก
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(1.9) ควรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กเร่ร่อนที่ไม่ได้รับการศึกษา เพื่อแก้ปั ญหา
การอ่านหนังสือไม่ออก และการหนีโรงเรียนของเด็ก
(1.10) ควรส่งเสริมการศึกษาในผู้สูงอายุด้วย เพราะปัจจุบันต้องมีความสามารถและเท่า
ทันจึงจะดูแลลูกหลานได้
(2) ปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งปัจจุบันมีจานวนมาก ทาให้เกิดความสกปรก มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) คนเลี้ยงสุนัขควรมีการขึ้นทะเบียนสุนัขทุกคน
(2.2) เทศบาลควรลงพื้นที่จุดใหญ่ๆ เพื่อ ฉีดยาคุมกาเนิดให้สุนัขหรือใส่ตะกร้อครอบ
ปากสุนัข และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงดูและวิธีการดูแลสุนัขจรจัดที่จับมาได้
(2.3) เทศบาลควรมีเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือชาวบ้านที่ช่วยจับสุนัขในการ
ฉีดยาเป็นกรณีพิเศษ
(3) ปัญหาด้านสาธารณสุข มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(3.1) ชื่นชมกองสาธารณสุขว่า สนับสนุนน้าชีวภาพเมื่อมีการร้องขออย่างรวดเร็ว และ
กองสวัสดิการฯ ทางานได้ดี
(3.2) ต้องการให้เทศบาลสร้างสถานที่ออกกาลังกายบริเวณ พื้นที่ใต้ถนนวงแหวน หรือ
พื้นที่ว่างต่างๆ เพื่อเป็นการคืนสุขภาพให้ชุมชนและควรสนับสนุนการจัดกีฬาในชุมชนให้แก่เด็ก
(3.3) ต้องการให้เทศบาลจัดบริการด้านการรัก ษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
(3.4) กองสาธารณสุขดาเนินการเรื่องของเยี่ยมเด็กแรกเกิดล่าช้า และอสม.ต้องไปรับ
ของเยี่ยม(เด็กแรกเกิด)ที่เทศบาล โดยเทศบาลไม่ได้เข้ามาเยี่ยม
(3.5) ต้องการให้เทศบาลอานวยความสะดวกให้แก่ อสม.ในการท างาน โดยเฉพาะ
วิธีการจัดทาเอกสารรายงานต่างๆ หรืออบรมให้ความรู้เพื่อให้อสม.เข้าใจและปฏิบัติงานง่ายขึ้น รวมทั้ง
ควรเพิ่มจานวนอสม.ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เนื่องจากอสม.ต้องรับผิดชอบงานของ
หลายหน่วยงาน
(3.6) กองสาธารณสุขควรสารวจว่าหมู่บ้านต่างๆ มีปัญหาด้านสาธารณสุขอะไรบ้าง มี
การลงพื้นที่มากขึ้น รวมถึงให้มีหน่วยงานสาธารณสุขมาเยี่ยมผู้สูงอายุบ้าง
(3.7) อยากให้ทางเทศบาลมีการสารวจทะเบียนราษฎร์ 2 ปีครั้ง และให้แก่ทางอสม.
เพราะจากการลงพื้นที่ของอสม. พบว่า ข้อมูลไม่ตรงกับทางทะเบียนราษฎร์ บางบ้านมีการย้ายเข้าย้ายออก
และเจ้าบ้านไม่ทราบ
(4) ผู้แทน หมู่ 13 ตาบลบางหัวเสือ ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนการสร้างศาลาเอนกประสงค์
บนที่สาธารณะเพื่อจัดตั้งของเล่นเด็กรวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(1) ปัญหาขยะ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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(1.1) มีก ารนาขยะมาทิ้งในหมู่ที่ 5 ส าโรงใต้ ชุมชนคลองขุดพัฒนา โดยเข้า มาทาง
อู่รถเมล์ และทิ้งขยะในสวนที่ไม่มีคนอยู่จนทาให้เกิดเป็นขยะกองใหญ่และมีแมลงวันเยอะมาก
(1.2) หมู่ 10 ตาบลสาโรง ทาเรื่องขอถังขยะทดแทนถังขยะเดิมซึ่งหมดอายุไปแล้ว 3 ครั้ง
หนึ่งปีผ่านไป พบว่ายังไม่ได้ดาเนินการใดๆ นอกจากนี้การเก็บขยะลดลง จากเดิมอาทิตย์ละ 2 ครั้งเหลือ
อาทิตย์ละครั้ง
(1.3) หมู่ 5 หมู่ 6 ชุมชนสามัคคี สาโรงกลาง มีปัญหาขยะล้นถังเป็นประจา
(1.4) ชุมชนหมู่ 7 สาโรงกลาง ขยะมีจานวนมาก และมีน้าเสียไหลเข้ามาฝังถนนใน
ชุมชนจนอุดตันท่อ
(1.5) หมู่บ้านสยามพัฒนา หมู่ 2 ตาบลบางหัวเสือ ถูกนากิ่งไม้ที่ถูกตัดมาจากถนนปู่เจ้า
มาทิ้งในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน
(1.6) รถขยะมักส่งกลิ่นเหม็นขณะวิ่งและซาเล้งชอบเปิดขยะที่อยู่ในถุง
(1.7) การเก็ บ ขยะของเทศบาลในแต่ ล ะพื้ น ที่ ก าหนด เวลาในการเก็ บ ต่ อ สั ป ดาห์ ที่
แตกต่างกัน เช่นสองวันครั้ง อาทิตย์ละหนึ่ง ครั้ง อาทิตย์ละสองครั้งหรือสามวันครั้ง ตามปริมาณขยะแต่
ละจุดหรือแต่ละพื้นที่ แต่ก็ยังพบปัญหา ขยะล้นถังและสุนัขมาคุ้ยหรือบางครั้งมีการอ้างว่ารถเสียและไม่
มาเก็บขยะตามกาหนด ซึ่งควรทาป้ายจุดเก็บขยะ ระบุข้อความว่าเก็บวันไหน และควรเก็บขยะตรงเวลา
(1.8) พบว่ามีการเลือกเก็บเฉพาะขยะที่ต้องการ สิ่งที่ไม่ต้องการจะไม่เก็บ เช่น ที่นอนเก่า
กิ่งไม้ เป็นต้น หากต้องการให้เก็บจะต้องให้เงินเป็นพิเศษ
(1.9) เทศบาลควรจัดการขยะแบบครบวงจร โดยศึกษาว่าจะกาหนดขั้นตอนการจัดการ
ขยะอย่างไรและจะจัดเก็บที่ใดอย่างไร
(1.10) ชุมชนควรมีนโยบายลดขยะให้ลดน้อยลง รณรงค์การใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งควร
มีการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียกเพื่อลดน้าเสียออกมาจากถุงขยะ
(1.11) ควรสนับ สนุนให้ชุมชนสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายจัดการหรือคัดแยกขยะ โดย
เทศบาลเป็นผู้รับซื้อ ยกตัวอย่าง ตาบลบางหัวเสือที่ดาเนินการเรื่องธนาคารขยะมานาน 4 ปีแล้ว โดยมี
ปตท.เป็นผู้ให้เงินทุน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแล มีการจัดทอดผ้าป่าขยะปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาขยะ
มาขายและนาเงินเข้าวัด
(1.12) ควรนาประสบการณ์การดูงานที่จังหวัด ขอนแก่น มาเป็นต้นแบบดาเนินการโดย
ให้คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการดาเนินการ
(1.13) ควรเก็บค่าขยะทุกเดือนสม่าเสมอ เพราะหากมาเก็บนานๆ ครั้ง เช่น 5 เดือนหนึ่ง
ครั้ง เป็นจานวนเงิน 100 บาท จะเป็นภาระแก่ผู้จ่าย
(1.14) ควรเปลี่ยนเวลาการเก็บขยะของรถขยะไม่เก็บในช่วงเร่งด่วน เพราะทาให้รถติด
มาก
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(2) ปัญหาน้าเน่าเสีย มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) โรงฆ่าสัตว์ โรงหมูในตาบลบางหญ้าแพรกควรจัดทาระบบบาบัดเพื่อลดปัญหา
การปล่อยน้าเสียซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากลงในพื้นที่สยามพัฒนา
(2.2) ชุมชนหมู่ 10 ชุมชนพัฒนาก้าวหน้า คลองสายธนู บริเวณแยกต้นประดู่ ถึงทางด่วน
มีน้าเน่าเสียมาก เทศบาลควรเข้าไปดูแลเพราะมีโรงงาน ที่ปล่อยน้าสีและน้าเน่า เวลาฝนตกน้าท่วม
ชาวบ้านจะเป็นผื่นแพ้
(2.3) หมู่ 17 ชุมชนร่วมพัฒนา ตาบลบางหญ้าแพรก ประสบปัญหาน้าเสีย น้าจะมีสีดา
บางครั้งน้าเป็นสีขาวๆและมีกลิ่นฉุน
(2.4) ต้องการให้เทศบาลเปิดประตูเขื่อนมากกว่าระดับที่เปิดปกติ (5 เซนติเมตร) ในช่วง
น้าขึ้นเพื่อลดความดาของน้าในคลอง โดยเฉพาะชุมชนที่คลองติดกับแม่น้าเจ้าพระยา
(2.5) ชุมชนหมู่ 13 บางหญ้าแพรก โรงงานสบู่ทาให้คลองเหม็นเน่า
(2.6) โรงงานทอผ้า ปล่อยน้าสีๆ น้าดาและน้าเสีย
(3) ปัญหามลพิษทางเสียง ชุมชนท้องคุ้งสามัคคี หมู่ 3 บางหญ้าแพรก ได้รับผลกระทบเรื่อง
มลพิ ษทางเสียง กลิ่นและสั่ นสะเทือน จากการขนย้านตู้คอนเทนเนอร์และลาเลีย งสินค้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งส่งผลให้หลายหลังคาเรือนต้องย้ายที่อยู่อัน
(4) ปัญหาการลักลอบขนถ่ายถ่านหิน พบว่ามีการลักลอบขนถ่ายถ่านหิน (ขนถ่ายสิ่งของที่เป็น
อันตราย) มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว ในพื้นที่หมู่ 8 ตาบลบางหญ้า ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
ทาประชาคมที่มีคนในชุมชนหรือหน่วยงานเข้าร่วมให้มากและมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
(5) ผู้แทน หมู่ 6 สาโรงใต้พัฒนา งบประมาณตั้งน้อยมากเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ ควรเพิ่มงบประมาณด้านนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(1) ปัญหายาเสพติด การพนัน การแข่งรถ และโจรขโมย มีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้
(1.1) ผู้ค้ายาเสพติดมักขายตอนดึก ข้อมูลต่างๆ ตารวจทราบเป็นอย่างดี แต่พอร้องเรียน
เรื่องจะเงียบ ต้องการให้เทศบาลประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างจริงจัง
(1.2) ชุมชนคลองสาโรง 8 มีการพนัน หวยออนไลน์และหวยกล่อง กระจายเต็มตาบล
สาโรงกับสาโรงกลาง เทศบาลและเจ้าหน้าที่ตารวจควรป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง
(1.3) หมู่ 14-15 บางหัวเสือ และหมู่ 11-12 บางหญ้าแพรก มีปัญหาการพนัน และ
ยาเสพติด นอกจากนั้น ยังมีปัญหาลักขโมและการตั้งแก๊งค์
(1.4) หมู่ 10-12 บางหัวเสือ มีขโมยและยาเสพติดเยอะมาก
(1.5) ชุมชนควรพัฒนา พบตู้เกมส์ ยาบ้าและโจรขโมย

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /4.3-24

(1.6) ชุมชนอยู่เจริญ หมู่19 ตาบลบางหญ้าแพรก มีปัญหาการพนัน ตู้ม้า หวย พนันบอล
เคยแจ้งตารวจแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
(1.7) ตาบลบางหญ้าแพรก ถนนไมตรีจิต บริเวณริมทางด่วน หลังทาถนนแล้ว ถนนดีขึ้น
แต่กลับมีการแข่งรถมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ช่วงตีหนึ่งตีสอง ชาวบ้านนอนไม่ได้
(1.8) สะพานภูมิพล มักมีการแข่งมอเตอร์ไซค์ขับรถขึ้นไปบนสะพาน เพื่อหนีตารวจที่
ไล่จับและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
(1.9) ตาบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 15 แถวบ้านทรงไทยตรงตลาดนัด มีการยิงกันในชุมชน
อยากให้มีตารวจร่วมกับเทศบาลเข้ามาดูแล
(1.10) การติดตั้งตู้เขียวหรือตู้แดงในแต่ละท้องที่ ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆให้ดีขึ้น
(1.11) ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันและติดตามเหตุร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
(1.12) มีผู้เสนอแนะว่า ควรมีตารวจสายตรวจในท้องที่เพิ่มขึ้น และชุมชนที่รถเข้าไม่ถึง
ควรมีมอเตอร์ไซค์ตารวจวิ่งผ่าน เพราะตารวจทราบดีถึงจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายในชุมชน
(1.13) ตารวจควรนาพลังมวลชนชาวบ้านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการอบรมเป็น
อาสาสมัครตารวจชุมชน ให้ชาวบ้านออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ เน้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
(2) ปัญหาเด็กติดเกมส์ มีการจัดระเบียบร้านเกมส์ ควบคุมเวลาการเข้าร้านของเด็ก อย่างเคร่งครัด
เพราะพบการเปิดเกินเวลา และมีข้อเสนอแนะว่า ชุมชนควรทาห้องสมุดให้เด็กได้ ใช้เวลาในการอ่าน
หนังสือให้มากขึ้นหรืออาจเปิดห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้เด็กเล่นเกมส์
(3) ปัญหาการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ถนน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(3.1) ผู้แทนจากหมู่บ้านฟอร์จูน ชุมชนไมตรีจิตต์ ให้ข้อมูลว่ามีปัญหาการจอดรถไม่เป็น
ระเบียบ และมีการตั้งกระถางดอกไม้ของแต่ละบ้านเลยออกมาถึงถนน
(3.2) ชุมชนจัด ซอยสลักภัณฑ์ หลังอีซูซุ มีการจอดรถในซอยเต็มถนนทั้งสองข้าง จึง
ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถให้มากขึ้น นอกจากนี้ซอยร่วมพัฒนา 1 และ 2 ซอยอนามัยสาโรงกลาง
(ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ) ชุมชนชาวมหาวงษ์ มีการจอดรถหน้าบ้าน ขวางรถเข้าออก รถวิ่งได้คันเดียว
(3.3) หมู่บ้านสยามพัฒนา หมู่ 2 ตาบลบางหัวเสือ มีรถบรรทุกจอดขวางทางจานวนมาก
มีการนาหัวรถออกและทิ้งตู้คอนเทนเนอร์ไว้ด้วย
(3.4) ชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ 7 ตรงซอยกองทุนหมู่บ้าน บริเวณปากซอย มีการปลูก
ต้นไม้ที่ครูดรถทาให้รถเสียหาย
(3.5) เทศบาลควรจัดการไม่ให้จอดรถริมทางในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะทาให้การจราจร
ติดขัด
(4) ปัญหาการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ อยากให้เทศบาลมาดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้
มากขึ้นเพราะบางทีก็ยังไม่มีป้ายราคา
(5) ปัญหาเกี่ยวกับประชากรแฝง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
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(5.1) ควรให้ประธานชุมชน หรือกรรมการชุมชน แจ้งเบาะแสคนต่างด้าวแก่เทศบาล ทั้ง
ที่ถูกกฎหมาย และเข้าเมืองผิดกฎหมาย
(5.2) เทศบาลควรสารวจจานวนคนต่างด้าว เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการได้ถูกต้อง
(6) หมู่ 20 ชุมชนประชารวมใจ บางพญ้าแพรก ชุมชนขอติดตั้งหัวแดงดับเพลิง เพราะรถดับเพลิง
เข้าไม่ได้ เป็นสะพานทางเดินทางเท้าตลอด แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
(1) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(1.1) ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพรายวัน โดยเน้นอาชีพที่มองเห็นว่าเป็นจุดเด่น
ของพื้นที่ เพื่อเพิ่มยอดรายได้ประชาชน
(1.2) ควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละอาชีพ ระหว่างชุมชนและระหว่างกลุ่ม
คนในชุมชน
(1.3) ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนสินค้าชุมชนที่เป็นจุดเด่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
จัดให้มีสถานที่ที่จาหน่าย มีแหล่งกระจายสินค้า มีที่รองรับ เพื่อสร้างให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้มแข็งขึ้น
(1.5) ควรส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
(2) ปัญหาของตลาดริมน้าบางหัวเสือ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) ตลาดริมน้าบางหัวเสือมีลักษณะทางกายภาพที่ดี ควรจ้างวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมา
ออกแบบ และบริหารจัดการตลาดริมน้าบางหัวเสือ โดยสร้างทางเดิน ที่จอดรถ มีระบบรถฟรีรับส่ง มีที่
พัก มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
(2.2) ควรพัฒนาพื้นที่อันนอกเหนือจากตลาดริมน้าวัดบางหัวเสือ เป็นตลาดน้าทางเลือก
เพิ่มเติม เช่น โครงการ 9 วัด 9 ชุมชน โดยมีบริการมีเรือสัญจรที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปตลาดบาง
น้าผึ้งได้
(3) ด้านการส่งเสริมการลงทุน ยังไม่มีความชัดเจน และมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า เทศบาลควร
ให้ควมสาคัญกับแนวคิดสหกรณ์ชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการเงินของชุมชน
(4) อยากให้มีการจัดประเพณีแข่งเรือของเทศบาล มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัล เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(1) ควรให้ สท.เขียนรายงานหรือแผนงานแต่ละสัปดาห์หรือ แผนรายเดือนว่าดาเนินการอะไรไป
แล้ว บ้ า ง นอกจากนี้ ส ท.ควรสอบถามสารทุก ข์ สุ ขดิบ ของประชาชนในพื้ นที่ ใ ห้ มากขึ้น อย่ า งไรก็ ดี
โดยรวมแล้ว ชาวบ้านพอใจการทางานของสท.
(2) ในด้านแผนของเทศบาล เทศบาลควรดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ เนื่องจากใช้งบประมาณลงทุนเรื่องนี้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล ะ
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ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกับเทศบาลให้มากกว่าการมองว่าเป็นตัวแทนชุมชน ควรให้ชุมชน
เขียนหรือมีแผนบริหารชุมชนในระยะ 4 ปี แล้วเสนอให้เทศบาล
(3) ประเด็ นปัญหาเกี่ ยวกั บ การทางานระหว่า งอสม. กับ เทศบาล พบว่า มีปัญหาการทาสรุ ป
ค่าใช้จ่ายส่งเทศบาลที่ไม่เข้าใจหรือไม่ถูกต้องรวมทั้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานทุกปี เสนอแนะว่า
เทศบาลควรตรวจเอกสารแล้ ว ระบุ ต าแหน่ ง ที่ พ บว่ า มี ปั ญ หาอย่ า งชั ด เจนและควรชี้ แ จงวิ ธี ก ารเบิ ก
งบประมาณ รวมทั้งชี้แจงการเขียนรายงานเมื่อเปลี่ยนแบบฟอร์มทุกครั้ง
(4) ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน และกลุ่มต่างๆ โดยภาพรวมเห็นว่าควร
สร้างความมีส่วนร่วมในทุกระดับให้มากขึ้น มีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดังนี้
(5.1) ควรเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก ในการประชุม กลุ่ม สตรี ใ ห้ ม ากขึ้ น เพราะมี ก ารแสดง
ความเห็นค่อนข้างน้อย และไม่มีการประเมินผลการทางานของกลุ่มสตรีเลย ขณะที่บางคนเป็นที่สมาชิก
ก็ไม่เห็นความสาคัญของกลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่ในส่วนใหญ่เน้นการเรี่ยไร หรือศึกษาดูงาน นอกจากนั้นแล้ว
กลุ่มสตรีควรพัฒนาอาชีพ หรือกิจกรรมให้กับแม่บ้านในชุมชน เพื่อให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
(5.2) ควรให้กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้มากขึ้นเพื่อ
ช่วยกระจายข่าวสารให้ประธานชุมชน นอกจากนั้น กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ควรมี บทบาทในการติดตาม
การทางานของชุมชน เช่น การใช้เงินของชุมชน เป็นต้น
(5.3) งานที่เทศบาลมอบให้ชุมชนดาเนินการมัก กระจุกตัวที่ผู้นาชุมชน ไม่กระจายใน
ชุมชนเท่าที่ควร
(5.4) เทศบาลควรกระจายข่าวสารต่างๆให้ถึงผู้นา และสมาชิกอสม. ให้มากขึ้นส่วน
ใหญ่ประชาชนจะทราบข่าวผ่านประธานอสม.
(5.5) อสม.ควรมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ของชุมชนให้มากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้อสม.
ร่วมประชุมชุมชนด้วย
(5.6) ข้าราชการบางกลุ่มในเทศบาลวางตัวไม่เป็นกลางกับคนในชุมชน
(5.7) ชุมชนมักทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงการเสนอเทศบาลช้า ทาให้มีเวลาเขียน
โครงการจากัด
(6) อื่นๆ
(1) วารสารประชาสัม พั นธ์ ข องเทศบาลแจกไม่ ครบทุก บ้าน โดยเฉพาะชุมชนที่ มี ครัวเรือ น
จานวนมาก บางครั้งเทศบาลฝากไว้ที่ร้านค้า ซึ่งบางร้านนาวารสารเก็บไปขายหรือบางครั้งร้านค้าเป็นบ้าน
ของผู้นาชุมชน แล้วผู้นาชุมชนไม่แจกจ่ายหรือบางครั้งนาไปไว้ที่ศาลาประชาคมก็ไม่ถูกแจกจ่ายเช่นกัน
เสนอแนะว่า ควรพิมพ์จานวนมากขึ้น แต่ไม่จาเป็นต้องสวยงามมากนัก หรือจัดทาในลักษณะ
หนังสือพิมพ์ แล้วส่งทางไปรษณีย์
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(2) เสนอว่าควรนาข้อมูลสิ่งมหัศจรรย์ (miracle) 3 อย่างของอาเภอพระปรแดง คือ พื้นที่สีเขียว
น้าไม่ท่วม เพราะมีประตูระบายน้าคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล 1 และ2 ไปใช้เป็นคาขวัญ หรือเป็น
เพลงประจาอาเภอพระประแดง นอกจากนี้ยังควรนา แนวคิด 3 ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พุทธ
คริสต์ อิสลาม มาสร้างเป็นจุดเด่นเพิ่มเติม
(3) มี ก ารชื่ น ชมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเกี่ ย วกั บ การสร้ า งศาลา การ
แก้ปัญหาน้าเสียซึ่งคนในชุมชนสะท้อนว่าเทศบาลทาดีแล้ว ขอให้ ทาดียิ่งๆขึ้น พัฒนาปรับปรุงชุมชน
ต่อไป
(4) เจ้าหน้าที่เทศบาลบริการดีทุกคน ทางานรวดเร็วอัธยาศัยดี ทุกกองานเวลาแจ้งปัญหารีบมา
ดาเนินการให้ทันที เช่น กองช่าง สท. ทางานดีเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาให้ประชาชน
ภาพรวมแล้ ว การพั ฒ นาดี ขึ้ น มาก โดยเฉพาะโครงส้ า งพื้ น ฐานและคุ ณ ภาพชี วิ ต แต่ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมยังดีขึ้นไม่มากนัก เทศบาลยังให้โอกาสประชาชนในการแสดงออกเพื่อเสนอความคิดเห็ น
และเสนอปัญหา มีสื่อร้องทุกข์และแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนสะท้อนอีกแง่มุม
หนึ่งว่า การพัฒนาชุมชนยังไม่ทั่วถึง ควรกระจายงบประมาณให้มากกว่านี้ ควรเร่งแก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ แหล่งเสื่อมโทรม แหล่งค้ายา อาชญากรรม นอกจานี้ควรพัฒนาตาบลบางหญ้าแพรก ให้มาก
ขึ้นเพราะเป็นตาบลชายขอบ

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /4.4-1

4.4 ผลการสารวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านและ
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปี 2555
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 มีภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อันประกอบไปด้วย ผู้แทนผู้ประกอบการ
ผู้แทนจากโรงเรียน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมเมือง
ผู้แทนโรงพยาบาล ฯลฯ เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พรายในรอบปีที่ผ่านมา และมีการใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่มี
ต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านและการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปี 2555 มีผู้ตอบแบบสารวจนี้
ทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้
4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสารวจ
เพศ
จากการสารวจครั้งนี้มี ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตอบแบบสารวจจานวนทั้งสิ้น 24 คน โดย
ผู้ตอบแบบสารวจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 54.2 และ 45.8 ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.4.1.1
อายุ
อายุเฉลี่ยของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เท่ากับ 53.1 + 14.1 ปี ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ
แบบสารวจมีอายุในช่วง 41 ถึง 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 ส่วนผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 41 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของผู้ตอบแบบ
สารวจทั้งหมด
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
มีปริมาณเท่ากับกลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.5 เท่ากัน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ
25.0 เป็นผู้ทจี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
หน่วยงานสังกัด
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้ง 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มาจากภาคราชการ จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.0 เท่ากับกลุ่มที่มาจากภาคเอกชน จานวน 12 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน
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ตารางที่ 4.4.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวแทนภาครัฐและเอกชน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน
เพศ
11
 ชาย
13
 หญิง
อายุ
4
 น้อยกว่า 41 ปี
12
 41-60 ปี
7
 61 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
2
 ประถมศึกษา
6
 มัธยมศึกษา
1
 ปวส./ปวช./อนุปริญญา
6
 ปริญญาตรี
8
 ปริญญาโท
1
 สูงกว่าปริญญาโท
หน่วยงานต้นสังกัด
12
 ราชการ
12
 เอกชน

ร้อยละ
45.8
54.2
17.4
52.2
30.4
8.3
25.0
4.2
25.0
33.3
4.2
50.0
50.0

4.4.2 ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ การรับ รู้ข่า วสารการ
ประชาสัมพันธ์
ในด้านการรับรู้ของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านของเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย พบว่า ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเกือบทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 95.7 ที่ได้รับรู้แผน
ดังกล่าวของเทศบาลที่ประกอบไปด้วย 6 ด้าน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมชุมชน สิ่งพิมพ์ เสียง
ตามสาย เอกสารของเทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ า สมิ ง พราย การประชุ ม สั ม มนา เอกสาร วารสาร และการ
ประชาสัมพั นธ์ เอกสารทางไปรษณีย์ ฯลฯ และมีเพี ยงร้อยละ 4.3 เท่านั้นที่ ไม่ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์
(ดังแสดงในตารางที่ 4.4.2.1) และเมื่อเทียบกับปี 2554 และ 2553 พบว่า ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ รับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 100.0 และ 90.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4.2.1 การรับรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
การรับรู้ของตัวแทนภาครัฐและเอกชน
 ทราบ
 ไม่ทราบ

ปี 2555
22 (95.7)
1 (4.3)

จานวน (ร้อยละ)
ปี 2554
26 (100.0)
0 (0.0)

ปี 2553
18 (90.0)
2 (10.0)

ในประเด็นของการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในขั้นตอนต่างๆ ของการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านและการดาเนินการตามแผนดังกล่าว ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.4.2.2
ตารางที่ 4.4.2.2 ความถี่ (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
2
3
1
4
5
ค่าเฉลี่ย
0
1
10
10
3
3.63
 ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/
(0.0) (4.2) (41.7) (41.7) (12.5)
หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน
0
2
7
12
2
3.61
 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การ
(0.0) (8.7) (30.4) (52.2) (8.7)
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลสาโรงใต้
ประจาปี 2555
1
1
10
7
5
3.58
 ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/
(4.2) (4.2) (41.7) (29.2) (20.8)
โครงการ/กิจกรรม
0
2
7
12
3
3.67
 ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการ
(0.0) (8.3) (29.2) (50.0) (12.5)
ดาเนินงานตามแผน
0
0
6
11
7
4.04
 เทศบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วน
(0.0) (0.0) (25.0) (45.8) (29.2)
ร่วมโดยภาพรวม
หมายเหตุ
1
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
3
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
4
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
5
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
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เมื่อคานวณทั้ง 5 ระดับของการมีส่วนร่วมเป็นค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ได้มีส่วนร่วมใน “เทศบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมโดยภาพรวม” ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.04
จัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ในระดับ “มาก” รองลงมา คือ “ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ตามแผน” ซึ่งให้ค่าเฉลี่ย 3.67 ถัดมา คือ “ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/หรือปัญหาของประชาชน/
ชุมชน” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามด้วย “ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
สาโรงใต้ประจาปี 2553” ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.61 และ “ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/โครงการ/
กิจกรรม” ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.58 ซึ่งทั้ง 4 ข้อหลังนี้ จัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมระดับ “มาก” เช่นกัน
เมื่อนาค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในขั้นตอนต่างๆ ของ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านและการดาเนินการตามแผนดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับปี 2554 และ
2553 (ดังแสดงในตารางที่ 4.4.2.3) พบว่า การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ถึง 5
ขั้นตอน ที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น “ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลสาโรงใต้ประจาปี 2555” “ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามแผน” “ขั้นตอน
การสะท้อนความต้องการและ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน” และ “ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/
โครงการ/กิจกรรม” โดยเฉพาะในขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมซึ่งในปีนี้มีค่าเฉลี่ยสูง
ถึง 4.04 มากกว่าปี 2554 และ 2553 อยู่ 0.66 และ 0.98 ตามลาดับ ยกเว้นในส่วนของ “เทศบาลเปิดโอกาสให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมโดยภาพรวม” เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยของปี 2555 มีค่าน้อยกว่าปี 2554 เพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 4.4.2.3 ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาครัฐและเอกชน
การมีส่วนร่วม
ปี 2555
ปี 2554
 เทศบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วม
โดยภาพรวม
 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลสาโรงใต้ประจาปี 2555
 ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามแผน
 ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/หรือ
ปัญหาของประชาชน/ชุมชน
 ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผน/โครงการ/
กิจกรรม

ปี 2553

3.63

3.65

3.50

3.61

3.38

3.22

3.58

3.36

3.17

3.67

3.58

3.06

4.04

3.38

3.06
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4.4.3 ความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในเรื่องผลการดาเนินโครงการต่างๆ
ที่ทางเทศบาลฯ ได้ดาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดผลการประชุมกลุ่มย่อย
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ อ เสนอแนะและแนวทางการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ สามารถแยกน าเสนอตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ ได้ดังนี้
ภาพรวมความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ผลจากแบบสารวจ (แสดงในตารางที่ 4.4.3.1) พบว่า ส่วนใหญ่ ของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล ในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” “มาก”
และ “มากที่สุด” (ซึ่งมีคะแนนระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3, 4 และ 5 ตามลาดับ) และมีส่วนน้อยที่ประเมิ น
ระดับความพึงพอใจให้กับเทศบาลในระดับ “น้อย และ “น้อยที่สุด” (ซึ่งมีคะแนนระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 2
และ 1 ตามลาดับ)
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้ง 20 ข้อ จะ
พบว่า มีถึง 16 ข้อ หรือ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ของข้อคาถามทั้งหมด 20 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50) ส่วนที่เหลืออีก 4 ข้อ หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของข้อคาถามทั้งหมด
20 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เพราะมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 และไม่มี
ค่าเฉลี่ยของข้อใดเลยที่อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” “น้อย” หรือ “มากที่สุด”
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ตารางที่ 4.4.3.1 ความถี่ (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาล
ความพึงพอใจ
 เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงาน
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้หน่วยงานทราบ
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบ
 เทศบาลนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน
มา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้า
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้
หน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
 เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่อหน่วยงานหรือ
สาธารณะ
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่
เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การ
แก้ปัญหาของหน่วยงานในท้องถิ่น
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ย

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

6
(25.0)
6
(25.0)
8
(33.3)

12
(50.0)
13
(54.2)
13
(54.2)

6
(25.0)
5
(20.8)
3
(12.5)

4.00

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(4.2)

10
(43.5)
7
(29.2)
9
(37.5)

11
(47.8)
11
(45.8)
10
(41.7)

2
(8.7)
6
(25.0)
4
(16.7)

3.65

0
(0.0)

1
(4.3)

9
(39.1)

7
(30.4)

8
(26.1)

3.78

0
(0.0)

0
(0.0)

8
(33.3)

11
(45.8)

5
(20.8)

3.88

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
1
(4.3)
1
(4.3)

12
(54.5)
9
(39.1)
5
(21.7)

9
(40.9)
11
(47.8)
11
(47.8)

1
(4.5)
2
(8.7)
6
(26.1)

3.50

3.96
3.79

3.96
3.71

3.61
3.96
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ตารางที่ 4.4.3.1 ความถี่ (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาล (ต่อ)
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
1

2

3

0
1
6
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (4.2) (25.0)
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
0
0
6
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่
(0.0) (0.0) (16.1)
สานักงานของเทศบาล
0
2
11
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (8.3) (45.8)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ
0
1
8
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (4.2) (33.3)
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
0
1
14
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (4.2) (58.3)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
1
12
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (4.2) (50.0)
ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
0
1
16
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (4.2) (66.7)
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบของชุมชนและสังคม
0
2
13
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
(0.0) (8.3) (54.2)
ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
การเมือง และการบริหารชุมชน
0
0
7
 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการ
(0.0) (0.0) (29.2)
ดาเนินงานของเทศบาล
หมายเหตุ
1
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
2
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
3
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
4
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
5
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4

5

ค่าเฉลี่ย

12
(50.0)
13
(56.5)
10
(41.7)

5
(20.8)
4
(17.4)
1
(4.2)

3.88

12
(50.0)

3
(12.5)

3.71

7
(29.2)
9
(37.5)

2
(8.3)
2
(8.3)

3.38

4
(16.7)

3
(12.5)

3.38

7
(29.2)

2
(8.3)

3.38

12
(50.0)

5
(20.8)

3.92

3.91
3.42

3.50
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จากตารางที่ 4.4.3.1 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล เมื่อนาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกข้อมาเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ดังแสดงในตารางที่ 4.ภ.3.2 จะพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเป็น อันดับที่ 1ได้แก่
“เทศบาลได้มี การรับฟั งปั ญหาและความต้องการของหน่วยงาน” มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมา ได้แก่ “การ
ประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิ จกรรมของเทศบาลให้หน่วยงานทราบ” “เทศบาลได้เปิดโอกาสให้
หน่วยงานได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ” และ “ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม” โดยทั้งสามข้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.96 ข้อถัดไป ได้แก่ “โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของเทศบาล” ค่าเฉลี่ย 3.92 และ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของ
เทศบาล” ที่มีค่าเฉลี่ย 3.91 ซึ่งทุกอันดับดังกล่าว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”
ในส่วนของข้อความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 5 อันดับจากท้าย ซึ่งทางเทศบาลควรเร่งดาเนินการ
พัฒนา ได้แก่ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว” (มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50) และ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ” (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42) ส่วนประเด็น “ท่านมีความพึ งพอใจต่อการ
ดาเนินงานด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความ
มั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม” และ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านการพั ฒนาความเข้มแข็ งของชุม ชน การเมือง และการบริหารชุมชน” ซึ่งเป็นสามอันดับสุดท้าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.38 โดยทั้ง 5 อันดับท้ายนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งหมด
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ตารางที่ 4.4.3.2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาลเรียงลาดับจากมากไปน้อย
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
4.00
การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้หน่วยงานทราบ
3.96
เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
3.96
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
3.96
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล
3.92
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของเทศบาล
3.91
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 3.88
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
3.88
การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
3.79
ทราบ
เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อหน่วยงานหรือสาธารณะ
3.78
ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
3.71
ที่ดาเนินการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3.71
และสุขภาพ
เทศบาลนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
3.65
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของหน่วยงานในท้องถิ่น
3.61
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3.50
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.50
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้า
3.42
สะพาน การจราจร ฯลฯ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.38
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
3.38
ของชุมชนและสังคม
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง
3.38
และการบริหารชุมชน
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เมื่อนาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาลของผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ระหว่างปี 2553-2555 มาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.4.3.3 พบว่า จากข้อคาถามทั้ง 20 ข้อ
มีถึง 12 ข้อ หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.0 ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในปี 2555 มีค่าสูงกว่าในปี 2554
และ 2553 ได้แก่ “เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน” “การประชาสัมพันธ์แผน
ฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้หน่วยงานทราบ” “การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ” “เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้าร่วมในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ” “เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อหน่วยงานหรือสาธารณะ”
“หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม” “ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล” “ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของเทศบาล” “ท่านมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ”
“ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ”
“ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”และ “โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล”
แต่มีอีก 7 ข้อ ที่ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในปีนี้มีค่าน้อยกว่าในปีก่อนๆ ได้แก่ “เทศบาลนาการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป” “ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ” “การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล
ได้กาหนดไว้มีความโปร่งใสและยุติธรรม” “การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด” “การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของหน่ วยงานในท้องถิ่น ” “ท่านมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม” และ “ท่านมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง และการบริหารชุมชน”
ส่วนในประเด็น “ท่ า นมี ค วามพึ งพอใจต่อการดาเนินงานด้ านการประชาสัม พั นธ์ ส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว” เป็นข้อใหม่ที่เริ่มการสอบถามในปีนี้จึงไม่มีข้อมูลของปีก่อนๆ มาเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.4.3.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาลระหว่างปี 2553-2555
ความพึงพอใจ
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
 เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของ
หน่วยงาน
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ให้หน่วยงานทราบ
 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ
 เทศบาลนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้ในการ
วางแผนในปีต่อไป
 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เข้าร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 ท่านคิดว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้แสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
 เทศบาลได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่อหน่วยงานหรือสาธารณะ
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลได้กาหนด
ไว้มีความโปร่งใสและยุติธรรม
 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของ
หน่วยงานในท้องถิ่น
 หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม

4.00

3.50

3.42

3.96

3.46

3.63

3.79

3.38

3.21

3.65

4.16

4.21

3.96

3.88

3.58

3.71

3.96

3.44

3.78

3.52

3.95

3.88

4.12

4.21

3.50

3.96

4.32

3.61

3.71

3.89

3.96

3.50

3.58
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ตารางที่ 4.4.3.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาลระหว่างปี 2553-2555 (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
3.88
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล
3.91
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆที่สานักงานของ
เทศบาล
3.42
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้าสะพาน การจราจร ฯลฯ
3.71
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
3.38
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.50
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.38
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบของชุมชนและสังคม
3.38
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน การเมือง และการบริหารชุมชน
3.92
 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
เทศบาล
หมายเหตุ
4.50 – 5.00
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

3.64

3.68

3.69

3.58

3.19

3.42

3.65

3.47

3.17

3.32

-

-

3.44

3.42

3.48

3.53

3.54

3.58
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4.4.4 ความคิดเห็นต่อการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล
เมื่อสอบถามผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในประเด็นการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
และคณะผู้บริหารเทศบาลเมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงพื้นที่เท่ากับปีก่อนๆ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ในขณะที่ลงพื้นที่มากขึ้นกว่าปี
ก่อน ร้อยละ 41.7 และลงพื้นที่น้อยกว่าปีก่อน คิดเป็น ร้อยละ 8.3
ในด้านคณะผู้บริหารเทศบาล พบว่า ได้ลงพื้นที่มากกว่าปีก่อน คิดเป็น ร้อยละ 52.2 ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 47.8 เป็นการลงพื้นที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ดังแสดงในตารางที่ 4.4.4
ตารางที่ 4.4.4 ความถี่ (ร้อยละ) ของการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล
มากขึ้นกว่าเดิม
เหมือนเดิม
น้อยลงกว่าเดิม
การลงพื้นที่
 การลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
 การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล

10
(41.7)
12
(52.2)

12
(50.0)
11
(47.8)

2
(8.3)
0
(0.0)

4.4.5 ผลการระดมสมองของกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลทาได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน จากแต่เดิมที่ ถนนหนทางลาบาก ก็สามารถ
สัญจรไปได้ทุกที่ แต่อยากให้เน้นเรื่องระบบการป้องกันน้าท่วม และระบบป้องกันเรื่องอัคคีภัยในการสร้าง
สิ่งก่อสร้าง เช่น สิ่งก่อสร้างควรให้มีช่องว่างเว้นในการที่จะหนี ไฟ หากเกิดอัคคีภัย และควรคานึงถึงความ
ปลอดภัยให้มากขึ้น เป็นต้น
(2) การออกแบบถนน ควรคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการสัญ จร โดยใช้แนวคิดวิศวจราจร
ถนนที่มีทางโค้ง เลี้ยว หักศอก หรือ หักมุม จะทาอย่างไรให้รถขับแล้วปลอดภัยมากที่สุด เพราะโดยปกติแล้ว
พื้นที่ชุ มชนปู่เจ้า สมิ ง พราย จะมีส ภาพเป็นซอยและมีโค้ง เลี้ย วเป็นจานวนมาก จึงควรออกแบบถนนให้
ปลอดภัยต่อรถทุกประเภท
(3) ถนนบางเส้นพบปัญหาในการสัญจร ได้แก่
(3.1) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย มีหลุมและบ่อเป็นจานวนมาก แต่เข้าใจว่า เป็นความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง จึงเป็นการยากที่จะดาเนินการแก้ไข
(3.2) ถนนแยกจากทางรถไฟสายเก่า เลี้ยวมาโค้งตาหวาน ผ่านหมู่บ้านมหาวงษ์มาเรื่อยๆ ในซอย
นี้ ถนนจะเป็นหลุมบ่อเยอะมาก และรถที่สัญจรก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุก ซึ่งทาให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย
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(4) สภาพแวดล้อมของชุมชน ไม่ค่อยสบายตา สภาพความเป็นอยู่ สภาพของบ้านตามชุมชน ต้นไม้
สีเขียวไม่ค่อยได้เห็น บางครั้งแขกต่างชาติมาเยี่ยมชมผู้พาชมจะต้องคอยหลบถนนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
ซึ่งในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรต้องปรับปรุง พัฒนา ทั้งสภาพร้านค้า หรือบ้านเรือนที่มีสภาพไม่ดี ไม่
น่า มอง โดยอาจมี นัก วิช าการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ องการออกแบบมาร่ว มกั บเจ้าของบ้าน เพื่ อให้มีก าร
ปรับปรุงสภาพร้า นค้า หรือบ้านเรือนให้น่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ และอยู่ใ นสภาพที่ดี โดยเทศบาลให้
งบประมาณบางส่วนมาสนับสนุน และให้เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
(5) มีผู้ให้ข้อมูลว่า เมื่อขับรถออกจากซอยวัดสวนส้ม เลี้ยวไปทางซ้าย หากข้ามสะพานคลองขุด แล้ว
ตรงไป จะพบโค้งถนนใหญ่ ผ่านโรงงานยู เอฟเอ็ม โรงงานคิมเบอรี่คล้าก และเมื่อขับรถตรงไป ก่อนถึง
บริษัทสยามสตีล ใกล้วัดท้องคุ้ง จะมีสะพานเล็กๆ ซึ่งจะมีคลอง และทางด้านซ้ายมือ จะมีการวางตู้คอนเทน
เนอร์ไว้ขาย และจะมีหินคลุกเทไว้ ซึ่งแต่เดิมบริเวณนั้นเป็นบ้านคน แต่ทว่าปัจจุบันบ้านคนไปตั้ง บนคลอง
อันเนื่องมาจากคลองมีทาการเขื่อน แล้วมีคานทับเขื่อนไว้เพื่อไม่ให้พัง แต่บ้านคนกลับไปตั้งอยู่บนคานของ
คลอง แล้วมีบ้านลักษณะนี้อยู่หลายหลัง ถือเป็นการบุกรุกแบบใหม่ เพราะบ้านวางอยู่บนคาน ไม่ขวางทางน้า
ไม่มีเสา จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่เวลาลอกคลอง ผู้รับเหมาทาไม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหา เพราะถ้าลอก
คลองไม่ได้ น้ามาจะไหลเข้าชุมชน ดังนั้น ควรต้องขอให้ผู้ปลูกบ้านถอย เพื่อจะได้ลอกคลองได้ จะได้มีฟ
ลัดเวย์ เพื่อระบายน้าลงไปสู่แม่น้าได้
(6) เทศบาลควรต้องมีการนากฎหมายมาจัดการกับผู้ที่บุกรุกคูคลองอย่างจริงจัง เพราะปัญหาที่ไม่
สามารถขุดลอกคูคลองได้ส่วนใหญ่เกิดจากการยากในการปฏิบัติ เมื่อพบการรุกล้าพื้นที่ของประชาชนที่ยื่น
เข้าไปในคลอง ผู้รับเหมาก็ไม่สามารถทาต่อได้ โดยเฉพาะผู้บุกรุกที่เป็นชุมชนเก่า ปัญหานี้จะแก้ไขได้ต้อง
ได้ความมีส่วนร่วม และมีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา อยากให้คลองสวย น้าใส การระบายน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คูคลองไม่อุดตัน ก็ต้องเสียสละ ช่วยกันคนละนิด เพื่อสามารถระบายน้าได้ยาวขึ้น
ตัวอย่ างปัญหาของการขุดลอกคูคลองที่ไ ม่ส ามารถดาเนินการได้ เช่น คลองบางหญ้าแพรก ได้
งบประมาณแล้วหนึ่งล้านสี่แสนบาท ซึ่งงบประมาณสิ้นสุ ดไปแล้วเมื่อ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้
ดาเนินการ เนื่องจากคนปลูกบ้านเต็มพื้นที่คลอง
(7) เทศบาลไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในแง่การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ถนนปู่
เจ้าสมิงพรายไม่ได้เป็นถนนของเทศบาล แต่เป็นของกรมทางหลวง ดังนั้น เมื่อถนนพัง น้าท่วม ก็ไม่สามารถ
แก้ไขซ่อมแซมเองได้
นอกจากนั้นแล้ว พื้ นที่ บ ริ เวณใต้ท างด่ วน (ซึ่ง แต่ เดิม เป็น คูคลอง) จริ งๆ พื้ น ที่นี้เ ป็นฟลัดเวย์ ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้าได้ แต่ตอนนี้ตื้นเขินมาก น้าที่ลงมาจากทางด่วน และจากพื้นที่อื่น (เช่น
ชุมชนเอราวัณ) ก็ลงมาเต็มที่ แล้วไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากพื้นที่ใต้ทางด่วนนี้เป็นของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ไม่ใช่พื้นที่ของเทศบาล ทาให้เทศบาลไม่สามารถเข้าไปดาเนินการใดๆ ได้ แต่ชุมชนกลับ
ต้องได้รับผลกระทบหากพื้นที่นี้ระบายน้าไม่ได้เพราะอยู่ในเขตชุมชน ดังนั้น ทางเทศบาลต้องประสานให้
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การทางพิเศษฯ ดาเนินการขุดลอก รวมถึงชุมชนก็ต้องเข้มแข็ง และมุ่งมั่นให้การทางพิเศษฯ ดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถระบายน้าได้
(8) มีผู้ให้ข้อมูลว่า เคยประสบปัญหาในการขยายถนน เจอชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่ยอม ทาให้ถนนคอด
กิ่ว และทาได้เพียงบางจุด
(9) มีผู้ให้ข้อมูลว่า เมื่อปีงบประมาณ 2554 ได้ทาเรื่องขอประปาหัวแดงสองหัวจากเทศบาล ซึ่งตาม
แผนจะได้งบประมาณในปี 2554 แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลเพิ่งแจ้งในเดือนสิงหาคมปี 2555 ว่าชุมชนได้ประปา
หัวแดงสองหัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ประปาแจ้งว่าจุดที่จะขอตั้งหัวประปาทั้งสองจุดไม่สามารถตั้งได้ เพราะต้อง
ข้ามท่อระบายน้า และระยะของท่อประปาไปไม่ถึง จึงต้องเปลี่ยนจุดติดตั้ง และขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ใหม่
เพื่อจะติดตั้ง โดยเทศบาลให้เวลาในการดาเนินการเพียง 3 วัน ซึ่งต่อมาไม่สามารถทาได้กัน เนื่องจากใช้เวลา
5 วัน เบ็ดเสร็จรวมเวลาทั้งหมด 15 วัน เจ้าหน้าที่เทศบาลก็แจ้งว่า งบฯตกแล้ว ต้องรองบฯในปีต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งจะพบตามวัดและโรงเรียนเป็นจานวนมาก และครูในโรงเรียนก็สงสารให้
ข้าวสุนัขกิน แต่บางครั้งสุนัขกัดเด็กนักเรียน หรือผู้ปกครอง ก็ไม่รู้จะแจ้งผู้ใด หรือดาเนินการอย่างไร ใน
อดีตมี โครงการท าหมั นและฉี ดยาสุนัขจรจัด แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และ
เทศบาลมีโครงการในการดาเนินการหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไร ดังนั้น จึงควรมีการบรรจุในแผน และมี
งบประมาณในการดาเนินการอย่างชัดเจน มีการสารวจในแต่ละชุมชนว่ามีปัญหานี้หรือไม่ และมีการระบุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อย่างไรก็ ดี มี ผู้เสนอแนะในที่ประชุมว่า คนในชุมชนเองก็ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของตน ที่
จะต้องไม่ไปให้อาหารสุนัขจรจัด เพราะจะทาให้สุนัขยังอยู่ และมีที่ อยู่ที่กิน หากเรามีความเมตตาก็ควรนา
สุนัขไปเลี้ยงที่บ้านของตนเอง
(2) ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) ต้องการให้หน่วยงานที่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย มีกาลังคนเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
สถานีอนามัยบางหัวเสือ มีผู้มาใช้บริการมากทุกวัน และแพทย์ออกตรวจวันพุธเพียงวันเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อจานวนผู้ใช้บริการ
อนึ่ง ตัวแทนจากสถานพยาบาลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาเกิด จากการขาดแคลนบุคลากร ไม่
ว่าจะเป็นแพทย์ หรือเภสัชกร ซึ่งไม่มีผู้มาสมัคร อาจมีสาเหตุมาจากเงินเดือนที่น้อย
(2.2) กองสาธารณสุข ต้องทางานเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน
หรือความดันโลหิตสูง อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้นแล้ว ควรต้องมีความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน มากกว่าที่จะทางานแบบต่างคนต่างทาในแต่ล ะ
หน่วยงาน
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(2.3) ควรส่งเสริม และรณรงค์ เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่มีการปรุงแต่ง (ไม่มี
เกลื อ โซเดี ย ม น้ าตาล ไขมั น ) โดยอาจท าตั ว อย่ า งแจกให้ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลแต่ ล ะคนได้
รับประทาน
(3) ปัญหาด้านการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(3.1) ยั ง ไม่ พ บแผนงานโครงการ ที่ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น จึ ง ควร
ดาเนินการให้มีเป็นรูปธรรม
(3.2) ควรส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ กล้ บ ริ เ วณ
โรงเรียน ในการให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น หากโรงเรียนอยู่ใ กล้
โรงงานทาสบู่ ก็ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการในการผลิตสบู่ว่า มีกระบวนการอย่างไร
ซึ่งนักเรียนก็จะได้รับความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ด้านเคมี) และเป็นการต่อยอด ซึมซับ และกระตุ้น
ความสนใจให้นัก เรียนได้มีแนวทางในประกอบอาชีพ ต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอาชีพ ที่เกี่ย วข้องกั บ
ทางด้านอุตสาหกรรม
โดยวิ ธี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ อาจเกิ ด จากการที่ โ รงเรี ย นติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง หรือทางเทศบาลอาจจะกาหนดแนวทางว่า หากโรงงานอุตสาหกรรมจะต่อใบอนุญาต
ควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน หรือให้โรงงาน
อุตสาหกรรมส่งวิทยากรเข้ามาในโรงเรียน เพื่อนาเสนอวิธีการทาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันจะเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
(3.3) โรงงานอุตสาหกรรมควรมีนโยบายที่ส่ง เสริมให้นัก เรีย นในพื้ นที่ ชุมชนได้เข้ารับการ
ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(1) ยังไม่เห็นแผนงาน โครงการ ในด้านนี้ที่ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม
(2) ปัญหาเรื่องขยะ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) ขยะในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ ขยะอุตสาหกรรม และขยะตามบ้านเรือน ในกรณีขยะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ก็จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ซึ่งมักไม่มีปัญหา จะมีการ
ประสานกั บ เทศบาลที่ ส ามารถมารั บ ขยะได้ ห มด แต่ โ รงงานอุ ต สาหกรรมอี ก ประเภท คื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME) ประเภทนี้จะมีปัญหา เพราะต้องใช้ถังขยะร่วมกันกับชุมชน
(2.2) ปัญหาขยะจานวนมากบริเวณบ้านเช่า ซึ่งเกิดจากผู้เช่าบ้าน ที่มักทิ้งขยะตามใต้ถุนบ้านเช่า
โดยเฉพาะบ้านเช่าที่สร้างคร่อมคูคลอง ก็จะทิ้งขยะจาพวกโฟม ถุงพลาสติกไว้ใต้บ้านเช่า ทาให้คูคลองตื้น
เขิน ยกตัวอย่าง เช่น บริเวณซอยโรงเหล็กที่ออกไปทางบางหญ้าแพรก เป็นต้น
จากปัญหาข้างต้น มีผู้ร่วมประชุมเสนอแนะว่า เจ้าของบ้านเช่าควรออกกติกาให้ผู้เช่าบ้านต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน เวลาผู้เช่าย้ายออก ก็ต้องเก็บขยะให้หมด รวมถึงเทศบาลอาจกาหนดให้
2-3 วันในหนึ่งปี เป็นวันที่จัดกิจกรรมให้ผู้เช่าบ้านทาความสะอาดและตักขยะบริเวณใต้ถุนบ้าน
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(2.3) ปัญหาบ้านเช่าที่ทาขยะมูลฝอย เคยมีระเบียบของเทศบาล ที่กาหนดให้คนข้างนอกพื้นที่
หากจะเช่าบ้าน เจ้าของบ่านต้องให้เขามาลงชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ก็ติดขัด เนื่องจากบางบริษัทไม่รับคนที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องของนโยบาย
(2.4) ปัญหาขยะ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน เกิดจากความไม่มีวินัย
เกิดจากการอบรมดูแลลูกหลานไม่ดี ยกตัวอย่างเช่น บริเวณสนามกีฬาตาบลบางหัวเสือ เด็กๆ ไปเล่นฟุตบอล
ก็ซื้อของกินมา แล้วทิ้งขยะ โฟม ถุงพลาสติกเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่ถังขยะอยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ทิ้ง ดังนั้น พ่อแม่ต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ ต้องฝึกนิสัยให้แก่เด็ก เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคาสอน
(3) ปัญหาน้าเสีย มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(3.1) พบว่า คูคลองหลายแห่งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้าเสีย ซึ่งมีผู้ ให้ความเห็นว่า ปัญหา
เกิดจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กาหนดให้มีโรงงานอยู่ 3 ประเภท
ซึ่งกองสาธารณสุขของเทศบาลสามารถเข้าไปตรวจสอบ ให้คาแนะนา กาหนดมาตรการได้เฉพาะโรงงาน
ประเภทที่หนึ่ง และสองเท่านั้น ส่วนโรงงานประเภทที่สาม ขึ้นอยู่กับกรมการอุตสาหกรรมโดยตรง อย่างไร
ก็ดี ไม่ ได้หมายความว่า กองสาธารณสุข จะละเว้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพีย งแต่ว่าบุคลากรกอง
สาธารณสุขมีจานวนน้อย และการทางานมีข้อจากัดเรื่องเวลา ดังนั้น คนในชุมชนจึงควรที่จะมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น ถ้าพบเห็นเบาะแสว่า มีโรงงานใดปล่อยน้าเสีย ก็ควรเก็บตัวอย่างน้ามา เพื่อให้กองสาธารณสุขตรวจสอบ
ถ้าพิสูจน์ได้ โรงงงานก็ต้องรับผิดชอบ
นอกจากนั้นแล้ว หากพบว่า โรงงานเป็นต้นเหตุของน้าเสียจริง ชุมชนก็อาจมีมาตรการดาเนินการ
ต่อ เช่น การขอพบผู้จัดการโรงงาน เพื่ อให้ตรวจสอบว่า สาเหตุของน้าเสียเกิดจากสาเหตุใด เครื่องจัก ร
บกพร่องชารุดเสียหาย หรือพนักงานปล่อยปละละเลย ถ้าโรงงานทราบจะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ แต่
ถ้าโรงงานไม่สนใจในการแก้ไขปัญหา ชุมชนก็อาจใช้สื่อสาธารณะ เป็นเครื่องมือในการบีบให้โรงงานแก้ไข
ปัญหา ดังนั้น สิ่งสาคัญ คือ ชุมชนต้องรวมตัวปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนกันเองด้วย
(3.2) เคยมีการเสนอแนวคิดต่อนายกเทศบาล โดยการหาเครื่องตีน้ามาเพิ่มออกซิเจนในน้าคลอง
แต่ก็มีปัญหาว่ากลัวเครื่องหาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
(1) การจัดระเบียบชุมชน ยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องแผนงาน หรือโครงการที่เป็นรูปธรรม
(2) ปัญหายาเสพติด มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(2.1) ในชุมชนยังมียาเสพติดจานวนมาก ยังพบเห็นเด็กวัยรุ่นเสพ ครอบครอง จาหน่ายยา มีการ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งยาเสพติดให้กัน โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ตารวจก็มีจานวนไม่เพียงพอที่จะจับกุมผู้ค้า
ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน
(2.2) สาเหตุสาคัญของปัญหายาเสพติด คือ เรื่องของครอบครัว พ่อแม่ทางาน ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
ลูกติดเพื่อน เพื่อนไม่ดีก็ติดยา หรือครอบครัวที่แตกแยก ลูกไปโรงเรียน พ่อแม่ไปทางาน ไม่มีเวลาให้ความ
อบอุ่นแก่ลูก
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(2.3) พบว่า การเข้ามาในพื้นที่ของประชากรแฝง โดยเฉพาะคนต่างด้าว ทาให้ปัญหายาเสพติด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่าแรงงานต่างด้าวมีความต้องการขายอย่างเดียว
(2.4) ในปัจจุบัน สถานีตารวจสาโรงใต้ มีการจัดตั้งทีมวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดใน
โรงเรียน เรียกว่า “โครงการ DARE” ซึ่งจะมีการเวียนในทุกโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้รู้เท่าทันยาเสพติด
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ก็มีทีมวิทยากรตารวจมาสอนนักเรียนเป็นประจา ซึ่งผลการดาเนินการ
พบว่าเด็กในโรงเรียนไม่มีติดยาเสพติด นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีระบบการดูแลช่วยเหลือติดตามนักเรียนเพื่อ
ป้องกันปัญหานี้
(2.5) ในบางโรงเรีย น เมื่อพบว่า เด็กติดยา ก็จะพัก การเรียน แล้วส่งนักเรีย นไปบาบัดใน
โรงพยาบาล(เช่น โรงสมุทรปราการ) ซึ่งการบาบัดก็มีแต่เพียงให้ไปอ่านหนังสือ ไปดู ไปทากิจกรรม ซึ่งไม่
ค่อยได้อะไร แล้วพอเด็กรักษาไม่หาย ก็โดนไล่ออกจากโรงเรียน เสมือนว่าเป็นการผลักให้เด็กสู่โลกหายนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
เมื่อมีคนต่างชาติเข้ามามากขึ้น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ควรเป็น
ช่องทางแผนงานอย่างหนึ่งของเทศบาล เราปัจจุบันยังไม่มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
(1) ขอชื่นชมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในทุกด้าน
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลควรมี บ ทบาทที่เต็มที่แ ละชัด เจนมากกว่า เดิ ม จากแต่เดิมที่ มี
บทบาทในเรื่องของแผนงานและงบประมาณ เพียงแค่การยกมือรับรอง ก็ควรจะต้องมีหน้าที่กาหนดเข็มทิศ
เพื่อกาหนดทิศทางใหญ่ๆ ของเทศบาล ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้องปรับ
บทบาท คอยกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารไม่ออกนอกทิศทาง เสมือนเป็นโค้ช
(3) ในการทาแผนงานของเทศบาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เทศบาลได้ให้เกียรติหน่วยงานทุกแห่งร่วม
ทา คิด วางแผน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่แผนงานที่ทานั้นเกิดจากความต้องการของผู้นาชุมชนส่วนใหญ่
เท่านั้น ไม่ใช่ความต้องการของประชาชนที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดจริง บางปัญหาประธานชุมชนมองไม่เห็น
และไม่ไ ด้นาเข้า ที่ประชุม ก็มี เป็นจานวนมาก ทาให้ใ นระหว่างปีต้องมีการปรับและแก้ ไขแผนเยอะมาก
ดังนั้น จึงควรมีแบบสอบถามชุมชน เพื่อสารวจและรวบรวมของความต้องการของประชาชน เพื่อนาข้อมูล
มาใช้ในการจัดทาแผนของเทศบาล
(4) มีการเปิดเวทีเพื่อนาเสนอปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารอยู่บ่อยครั้ง แต่มีการดาเนินการจริงหรือไม่
ยกตัวอย่าง ปัญหาของบ้านที่ปลูกรุกล้าตามคูคลอง ก็มีการปลูกมานานแล้ว คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ
ข้าราชการประจาที่ต้องเข้าไปดาเนินการ ได้ทาเต็มที่หรือไม่ นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง (เช่น
สท. ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน) ก็ควรจะเข้าไปดาเนินการอย่างจริงจัง
(5) ผู้บริหารต้องผลักดันให้ชุมชนเป็นตัวของตัวเองและจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยส่วนกลางมี
หน้าที่สนับสนุน ต้องสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนไม่ควรปล่อยให้เทศบาลทางานฝ่าย
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เดียว เพราะนับวันบุคลากรของรัฐมีแนวโน้มลดลง ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในปัญหาก็จะลดลง ดังนั้น ชุมชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
(6) ในแผนงานของเทศบาลปัจจุบันที่ใช้งบ 500 กว่าล้านบาท มีการดาเนินการขึ้นจริงเพียง 200 กว่า
ล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งปัญหาของแผนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องมาจากผู้รับเหมาที่ชนะ
การประกวดราคา เห็นว่าโครงการยาก มีอุปสรรค ทาไม่ได้ตามเงื่อนไข เลยไม่ได้ทาหรือไม่ได้ทาต่อ หรือมี
ปัญหาฮั้วประมูล
ด้านอื่นๆ
(1) เอกสารวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมีการพัฒนาขึ้น มาก ในแง่การประชาสัมพันธ์ถือว่า
ประสบความสาเร็จ มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีในการเผยแพร่ผลงาน ทาให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในแต่ละภาคี เป็นสื่อที่ทาให้ประชาชนได้รับทราบ เกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาของเทศบาล แต่มีข้อสังเกตว่า
ยังขาดประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งควรมีการปรากฏไว้เอกสารประชาสัมพันธ์ด้วย
(2) ตามที่เห็นด้วยสายตา เทศบาลมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล เทศบาลตาบล จนเป็น
เทศบาลเมื อง โดยเป้ า หมายในการท างานของเทศบาลจะต้องทาให้ประชาชนอยู่ ดี กินดี มีความสุข ถ้า
เทศบาลทาได้ครบสามอย่าง ก็ถือว่าสมบูรณ์
อยู่ดี คือ ถนนหนทางสะดวก ที่อยู่อาศัย ชุมชนสะอาด แต่ทว่าตอนนี้ชุมชนไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ส่วนการกินดี ก็พบว่าปัจจุบันคนที่ขายของ ก็เห็นแก่ได้ ไม่คานึงว่าอะไรที่
เป็นโทษแก่ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคอาหารหรือสินค้า ซึ่งเทศบาลควรต้องเข้ามาควบคุม มีความสุข คือ ไม่เป็นหนี้
มีเงินพอใช้ มีอาชีพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็เป็นหน้าที่ที่เทศบาลต้องควบคุมอนามัย ให้ทางานเพื่อ
ประชาชน โดยไม่แบ่งแยกคนจนคนรวย ต้องปฏิบัติ และดูแลเหมือนกัน
(3) ในอนาคตเทศบาลอาจพัฒนาเติบโตไปเป็นเทศบาลนคร เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และทับถมกัน โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจากชุมชนชนบท หรือชุมชนชานเมือง ไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ดังนั้ง
จึงต้องมีแผนงานโครงการที่รองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในอนาคต
(4) มีข้อสังเกตว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา พบประชากรแฝงที่เป็นคนไทยซึ่งมาจากพื้นที่อื่น แต่ในทศวรรษ
ต่อไป จะพบประชากรแฝงที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนโยบายค่าแรงขั้นต่า 300 บาททั่วประเทศ
บั ง คั บ ใช้ ใ นปี ห น้ า จะท าให้ ป ระชากรแฝงที่ เ ป็ น คนไทยกลั บ บ้ า นของตนเอง เพราะได้ ค่ า แรงเท่ า กั น
ภาคอุตสาหกรรม ก็ จะขาดบุ คลากร และเป็นภาคบังคับว่าต้องเอาคนต่างด้าวเข้ามา ก็ อาจจะเจอปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ชุมชนก็ต้องเตรียมตัวให้ดี และต้องผลักดันให้ผู้บริหารเห็นปัญหาที่ต้องเผชิญในอนาคต
นอกจากนั้นแล้ว ประชากรแฝงก็เป็นต้นเหตุสาคัญของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ น้าเน่าเสีย การ
รุกล้าคูคลอง ของบ้านเช่า อันทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมตามมา ดังนั้น เทศบาลต้องมีความมุ่ งมั่นที่จะเข้าไปคุย
กับชุมชน ต้องจัดทาเป็นวาระชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นว่า ถ้า ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป จะเกิดปัญหา
อะไรบ้าง เพราะท้ายที่สุดแล้ว ประชากรแฝงก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือกลับบ้านของตน แต่คนในพื้นที่ยังต้อง
อยู่ที่นี่ ชุมชนจึงต้องเห็นปัญหา มุ่งมั่น และช่วยกันแก้ไขปัญหา
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(5) เนื่องจากจังหวัดมีประชากรแฝงจานวนมาก ดังนั้น งบประมาณจังหวัดที่คิดจากค่าใช้จ่ายรายหัว
ของคนในพื้นที่ จึงไม่สะท้อนความเป็นจริง เพราะประชากรแฝงได้มาใช้สาธารณูปโภคของคนในพื้นที่
เทศบาลจึงควรต้องดาเนินการให้ประชากรแฝงเข้ามามีทะเบียนบ้านในเทศบาล หรือใช้มาตรการให้โรงงาน
อุตสาหกรรม กาหนดว่า ผู้ใดไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่นี้ จะไม่รับเข้าทางาน
(6) เทศบาลมักจะเน้นนโยบายประชานิยม ให้คนพอใจ สบายใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาที่
ยั่ง ยื น ต้องสร้า งการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชน ตัวอย่ างเช่น เวที รับฟั งการประเมินผลการทางานของ
เทศบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วม ที่ให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกัน แชร์กัน
เพื่อให้เข้าถึงปัญหา
(7) ในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น คนมีอายุยืนขึ้น ผู้สูงอายุ จานวนมากขึ้น คนที่
อยู่ในวัยกลางคนก็จะมีทั้งลูก และพ่อแม่ ซึ่งต้องหาเลี้ยงทั้งสองฝ่าย ดังนั้น เทศบาลต้องเตรียมตัวให้ดี ทั้งใน
เรื่องผู้สูงอายุ หรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
(8) ไม่ว่าปัญหาเรื่องบุกรุกคูคลอง แหล่งระบายน้าไม่ดี ขยะ ยาเสพติด ต้องอยู่ที่ความมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนทั้งสิ้น เป็นเรื่องสาคัญ เพิกเฉยไม่ได้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัว อย่าพึ่งพาเทศบาล
ฝ่ายเดียว ชุมชนต้องกากับดูแลเทศบาลให้ดาเนินการ
(9) มีข้อสังเกตจากแผนพัฒนาของเทศบาลว่า ในปีแรกๆ ที่ผ่านมา จะเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานจานวนมาก ซึ่งในปี 53-54 ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้งบประมาณในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
น้อยลง และส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น สร้างความมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
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4.5 ผลความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
ในส่วนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ที่เก็บรวบรวมจากจากการสารวจภาคสนามโดย
แบบสอบถามและวิธีสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face to face interview) ผู้สารวจเป็นนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม นักศึกษากายภาพบาบัด และ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-4 ที่ผ่านการอบรมในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15-16 กันยายน 2555
และดาเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2555 โดยการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง พราย จานวนทั้งสิ้น 1,635 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น
1,635 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาในประเด็นดังนี้
4.5.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
4.5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลในการให้บริการ
4.5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.5.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
4.5.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการดาเนินงานของเทศบาลในปี 2550
ถึงปี2555
4.5.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถจาแนกจานวนผู้ตอบแบบสอบถามตามชุมชนและตาบลที่อยู่
รวมทั้งลักษณะทั่วไปดังนี้
ตารางที่ 4.5.1.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามชุมชนและตาบลที่อยู่
ตาบล
สาโรง

ชุมชน
ร่วมศรัทธาพัฒนา
บุญถนอมพัฒนา
บางวัวพัฒนา
มหาวงษ์พัฒนา
ร่วมรังสรรค์
เปรมฤทัย
กุศลส่งสามัคคี
รวมทั้งสิ้น

รวม
20
60
110
70
30
27
18
335

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /4.5-2

สาโรงกลาง

สาโรงใต้

บางหัวเสือ

หมู่ 1 รวมใจพัฒนา
หมู่ 2 พัฒนา
เกิดเอี่ยมพัฒนา
วัดสาโรงเหนือหมู่ 4
หมู่ 5 สามัคคี
คลองสาโรงหมู่ 6
ชาวมหาวงศ์
คลองสาโรง
ร่วมด้วยช่วยพัฒนา
วัดสาโรงเหนือหมู่ 10
รวมทั้งสิ้น
ศรีสกุลก้าวหน้า
ผูกมิตรพัฒนาก้าวหน้า
เอราวัณ
รวมสุข
คลองขุดพัฒนา
หมู่ 6 สาโรงใต้พัฒนา
พิทักษ์ธรรม 7,9
ศรีสวนส้มพัฒนา
ร่มประดู่
พิทักษ์ธรรม หมู่ 9
ร่วมสามัคคี 72 ปี มหาราช
รวมทั้งสิ้น
สะพานเขียว
สยามพัฒนา
บ้านสวนน้า
จตุพร
หมู่ 6 หมู่ 7 รวมใจพัฒนา
วัดบางหัวเสือ
ก้าวพัฒนา
เก้าเก้า เก้าพัฒนา

46
30
51
23
8
6
43
60
32
9
308
65
55
12
10
6
15
34
26
27
82
40
372
10
8
6
15
15
13
21
8
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บางหญ้าแพรก

บางฝ้ายหมู่ 11
หมู่ 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย
12 บ.บ.น. พัฒนา
4 ส.พัฒนา
ไทยสมุทรร่วมพัฒนา
บุญแจ่มสร้างสรรค์
รวมทั้งสิ้น
ท้องคุ้งพัฒนา
ชาวท้องคุ้งสามัคคี
วัดแหลม
ด่วนพัฒนา
วัดกลางสวนสร้างสรรค์ (มอญเดิงฮะโมก)
ปู่เจ้า
ถนอมสุข
รวมใจธรรม
อิสระพัฒนาหมู่ 10
11-12 พร้อมใจสร้างสรรค์
คลองท้ายเมือง
เทพพัฒนา
วัดบางหญ้าแพรก 16
ร่วมพัฒนา
ศิษย์ธรรมคุณหมู่ 18
อยู่เจริญ 19
ประชารวมใจ
หมู่ 21 วัดบางหญ้าแพรก
หมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งหมด

10
16
17
14
30
8
191
24
53
18
15
13
8
9
5
27
50
24
40
8
40
22
40
19
6
8
429
1,635
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จากตาราง 4.5.1.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,635 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 987 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.4 เพศชาย 648 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 เป็น ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
25.6 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 46.4 ประกอบอาชีพค้าขาย มีธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีรายได้
ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.5
ตารางที่ 4.5.1.2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

สถานภาพสมรส

การศึกษา

อาชีพหลัก

หญิง
ชาย
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
สมรส/อยู่ด้วยกัน
โสด
หม้าย/แยกกันอยู่
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ระบุ
ข้าราชการ
เอกชน
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ

จานวน (ร้อยละ)
987 (60.4%)
648 (36.9%)
35 (2.1%)
203 (12.4%)
335 (20.5%)
418 (25.6%)
378 (23.1%)
266 (16.3%)
1168 (71.4%)
298 (18.2%)
169 (10.3%)
12 (0.7%)
759 (46.4%)
508 (31.1%)
137 (8.4%)
201 (12.3%)
18 (1.1%)
1 (0.1%)
37 (2.3%)
196 (12.0%)
512 (31.3%)
16 (1.0%)
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ข้อมูลทั่วไป
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
แม่บ้าน
ว่างงาน
ร า ย ไ ด้ ค ร อ บ ค รั ว น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป
ไม่ระบุ

จานวน (ร้อยละ)
512 (31.3%)
35 (2.1%)
236 (14.4%)
91 (5.6%)
303 (18.5%)
583 (35.7%)
319 (19.5%)
166 (10.2%)
74 (4.5%)
50 (3.1%)
26 (1.6%)
47 (2.9%)
67 (4.1%)

จากตารางที่ 4.5.1.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
43.5 รองลงมามีสถานะภาพเป็น คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีสถานะภาพเป็น
เจ้าของเอง (ทั้งบ้านและที่ดิน) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาเช่าบ้านอยู่คิดเป็นร้อยละ 24.8 มี
สมาชิกในครอบครัว 3-5 คนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 6-8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.4 ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มานานกว่า 20 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.5 รองลงมา 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 14.9 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.1

ตารางที่ 4.5.1.3 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่
ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่
สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้าครัวเรือน
คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน
บุตร ธิดา ญาติสนิทของหัวหน้าครัวเรือน
ผู้อาศัย
ไม่ระบุ

จานวน (ร้อยละ)
712 (43.5%)
564 (34.5%)
294 (18.0%)
52 (3.2%)
13 (0.8%)
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ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่
สถานภาพความเป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของเอง(ทั้งบ้านและที่ดิน)
ในที่อยู่อาศัย
บ้านเช่า
เป็นผู้อาศัย
เป็นเจ้าของบ้าน แต่เช่าที่ดิน
นายจ้างจัดหาให้
ไม่ระบุ
จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2 คน
3-5 คน
6-8 คน
9-10 คน
มากกว่า10 คนขึ้นไป
ไม่ระบุ
จ านวนปี ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเทศบาล น้อยกว่า 1 ปี
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
การมี ชื่ อ อยู่ ใ นทะ เบี ย นบ้ า น มี
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ไม่มี

จานวน (ร้อยละ)
703 (43.0%)
406 (24.8%)
249 (15.2%)
253 (15.5%)
11 (0.7%)
13 (0.8%)
11 (0.7%)
250 (15.3%)
1052 (64.3%)
219 (13.4%)
38 (2.3%)
39 (2.4%)
26 (1.6%)
50 (3.1%)
217 (13.3%)
244 (14.9%)
151 (9.2%)
130 (8.0%)
826 (50.5%)
17 (1.0%)
1375 (84.1%)
260 (15.6%)

จากตารางที่ 4.5.1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยไปใช้บริการที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในปีที่
ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 60.4 โดยมีการใช้บริการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 -3 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.9
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ตารางที่ 4.5.1.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามการใช้บริการเทศบาลเทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย
การใช้บริการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
การใช้บริการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เคย
ไม่เคย
จานวนครั้งที่เคยใช้บริการเทศบาลเมืองปู่ 1-3 ครั้ง
เจ้าสมิงพราย
4-6 ครั้ง
7-9 ครั้ง
10-20 ครั้ง

ความถี่ (ร้อยละ)
988 (60.4%)
647 (39.6%)
938 (94.9%)
33 (3.3%)
3 (0.3%)
14 (1.4%)

จากตารางที่ 4.5.1.5 แหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ข้อมูลได้มากที่สุด คือระบบกระจายเสียงไร้สาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาจากวารสาร แผ่นพับ และ
รายงานกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 30.6 และได้รับข้อมูลข่าวสารจากหัวหน้าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.6
โดยรวมแล้วชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประชาชนยังได้รับข้อมูลข่าวสารจากระบบกระจาย
เสียงไร้สาย วารสาร แผ่นพับ รายงานกิจกรรม และจากหัวหน้าชุมชน เหมือนทุกปีที่ผ่านมา จากการให้
คาแนะนาในการปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การเสนอให้ เทศบาลมีการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน ร่วมกับการปรับปรุงระบบการกระจายข้อมูลเสียงไร้สายให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีคุณภาพของข่าวสารหรือความถี่ของการส่งมากยิ่งขึ้น และอาจจะหาช่องทาง
อื่นๆ ที่เทศบาลสามารถเพิ่มเติมการให้ข่าวสารข้อมูลเพื่อให้ชุมชนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง จากภายในและภายนอกชุมชนนั้น ไม่พบว่าร้อยละของการรับรู้
ข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการทาวิจัยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (2554-2556) สาเหตุอาจเกิดจากการที่ ไม่มีการพัฒนาช่องทางการให้ข้อมู ลข่าวสารอย่างจริงจัง
เทศบาลควรตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผู้ทางานเกิดแรงจูงใจและมีจุดหมายร่วมกัน เช่น กาหนดการติดตั้งจุด
กระจายเสียงเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละ 10 แห่ง หรือกาหนดเป้าหมายว่าต้องการให้ประชาชนมีการรับรู้
ข่าวสารผ่านทางระบบกระจายเสียงไร้สายเพิ่มเติมเป็นอย่างน้อยร้อยละ 60
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ตารางที่ 4.5.1.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามแหล่งการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
แหล่งการได้รับข้อมูลข่าวสารจากเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจกรรม
หัวหน้าชุมชน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/เทศบาล
เว็บไซต์ของเทศบาล
เพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลที่มีการพูดคุยกัน
ป้ายวิ่งประชาสัมพันธ์

จานวน (ร้อยละ)
1189 (46.5%)
782 (30.6%)
322 (12.6%)
244 (9.5%)
9 (0.4%)
3 (0.1%)
6 (0.2%)

จากตารางที่ 4.5.2.1 ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลในการ
ให้บริการ ซึ่งในแบบสอบถามจะแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ระดับความพึงพอใจ
น้อยมาก ซึ่งตีค่าเป็น 1 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ จนถึงระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 5 คะแนน
ในการรายงานผลในส่วนนี้ ขอแบ่งระดับผลการสารวจออกเป็น 5 ระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
0.00 – 1.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1.51 – 2.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50
การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจต่อการทางานของเทศบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจต่อบทบาทของเทศบาลในการให้บริการในระดับ พอใช้ในทุกหัวข้อ ยกเว้น การให้บริการ
ด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน และการให้บริการด้านงานทะเบียน เช่น แจ้งเกิด ที่มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี เมื่อแบ่งผลการศึกษาแยกรายตาบล พบว่า ตาบลบางหัวเสือและตาบลสาโรงใต้ ค่า
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ ในขณะที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด กระจายกัน
ไปตามตาบลที่เหลือ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีการพัฒนาการให้การบริการในทุกตาบล เนื่องจากในปีที่
ผ่านมา ระดับความพึงพอใจน้อยที่ สุดจะอยู่ที่ตาบลสาโรงเป็นส่วนใหญ่
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ตารางที่ 4.5.2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานต่อบทบาทของเทศบาลในการให้บริการ
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ของทุก
ตาบล
ประชาชนต่อบทบาทของ
ตาบล
สาโรง
เทศบาลในการให้บริการ
(ค่า
แสดงค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.การให้บริการด้านการ
3.58 (1.0) 3.55 (1.0)
จัดทาบัตรประจาตัว
อันดับที่ 2
ประชาชน
2.การให้บริการด้านการ
3.43 (1.0) 3.27 (1.0)
ขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ
อันดับที่ 4
3.การให้บริการด้านชาระ 3.40 (0.9) 3.23 (0.9)
ภาษีที่ดินและโรงเรือน
อันดับที่ 5
4.การให้บริการด้านงาน
3.54 (0.9) 3.48 (0.9)
ทะเบียน เช่น แจ้งเกิด
อันดับที่ 3
5.การให้บริการด้านการขอ 3.27 (0.9) 3.11 (0.9)
ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
อันดับที่ 3
6.การให้บริการด้านการ
3.40 (1.0) 3.28 (1.0)
ป้องกันโรคติดต่อ
อันดับที่ 3
7.การเปิดช่องทางการ
3.15 (1.0) 3.01 (1.0)
ให้บริการด้านการรับเรื่อง
อันดับที่ 3
ร้องทุกข์
8.การให้บริการด้านจัดการ 3.27 (1.0) 3.17 (1.1)
มูลฝอยในชุมชนและสถาน
อันดับที่ 3
ประกอบการ
9.การป้องกันและระงับ
3.20 (1.0) 3.02 (1.0)
อัคคีภยั
อันดับที่ 4

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง
สาโรงใต้ หัวเสือ
หญ้า
กลาง
แพรก

3.37 (1.0) 3.88 (1.1)\ 3.55 (0.7) 3.51 (1.0)
อันดับที่ 4 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
3.25 (1.0)
อันดับที่ 5
3.22 (0.9)
อันดับที่ 4
3.38 (1.0)
อันดับที่ 5
3.09 (1.0)
อันดับที่ 4
3.27 (0.9)
อันดับที่ 4
2.95 (0.9)
อันดับที่ 4

3.72 (1.0)
อันดับที่ 1
3.71 (0.9)
อันดับที่ 1
3.79 (1.0)
อันดับที่ 1
3.54 (1.0)
อันดับที่ 1
3.73 (1.0)
อันดับที่ 1
3.50 (1.0)
อันดับที่ 1

3.59 (0.7)
อันดับที่ 1
3.40 (0.7)
อันดับที่ 2
3.69 (0.8)
อันดับที่ 2
3.50 (0.8)
อันดับที่ 2
3.47 (0.9)
อันดับที่ 2
3.47 (0.8)
อันดับที่ 2

3.34 (0.9)
อันดับที่ 3
3.37 (0.9)
อันดับที่ 3
3.40 (0.9)
อันดับที่ 4
3.09 (0.8)
อันดับที่ 4
3.26 (1.0)
อันดับที่ 5
2.87 (1.0)
อันดับที่ 5

3.06 (1.0) 3.65 (1.2) 3.44 (0.8) 3.10 (1.1)
อันดับที่ 5 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 4
3.06 (1.0)
3.58 (0.9) 2.91 (0.9)
3.60 (1.0)
อันดับที่ 3
อันดับที่ 2 อันดับที่ 5
อันดับที่ 1
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ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ของทุก
ตาบล
ประชาชนต่อบทบาทของ
ตาบล
สาโรง
เทศบาลในการให้บริการ
(ค่า
แสดงค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
10.การติดต่อขอใบอนุญาต 3.26 (1.0) 3.06 (1.0)
ประกอบกิจการร้านอาหาร
อันดับที่ 5
11.การให้บริการของครู
3.30 (1.0) 3.21 (1.0)
ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
อันดับที่ 3
เล็ก

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง
สาโรงใต้ หัวเสือ
หญ้า
กลาง
แพรก

3.14 (1.1)
อันดับที่ 3
3.20 (1.0)
อันดับที่ 4

3.54 (1.1)
อันดับที่ 1
3.52 (1.1)
อันดับที่ 1

3.49 (1.0)
อันดับที่ 2
3.51 (1.0)
อันดับที่ 2

3.10 (0.9)
อันดับที่ 4
3.09 (0.9)
อันดับที่ 5

4.5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
4.5.3.1 การประเมินยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะมีการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยใช้คาถามทั้งสิ้น 8 ข้อ ทั้งในส่วนของการสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภคต่างๆ เช่นถนน
สะพาน ทางเดินเท้า สะพานลอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร ท่อระบายน้า เป็นต้น การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบและสวยงาม คุณภาพและมาตรฐานของการก่อสร้าง การปรับปรุงระบบการจราจร เช่น ไฟเขียว
ไฟแดง ทางม้าลาย ไฟถนน ป้ายจราจร เป็นต้น ความพอเพียงและเป็นระเบียบของถนนและซอย การ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการวางแผน และเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.5.3.1-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจต่อการทางานของเทศบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อ
จาแนกตามรายตาบล พบว่า ทุกตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับ พอใช้ เช่นกัน โดยตาบลบางหัวเสือ มีระดับความพึงพอใจสูงที่ สุดในทุก
หัวข้อ ตาบลสาโรงใต้มีระดับความพึงพอใจเป็นลาดับที่ 2 ตาบลสาโรงมีระดับความพึงพอใจเป็นลาดับที่
3 ในขณะที่ ตาบลส าโรงกลางและตาบลบางหญ้าแพรก มีระดับความพึ งพอใจเป็นลาดับที่ 4 หรือ 5
แล้วแต่หัวข้อของแบบสอบถาม
เมื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมากที่สุด คือการดาเนินงานด้านการมี
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างพอเพียง และทั่วถึงฯ ค่าเฉลี่ย 3.22 (1.1) ซึ่งไม่ต่างจากทุกปีที่ผ่านมา รองลงมาการ
สร้าง/ ปรับปรุง /บารุงรักษาถนน สะพาน ค่าเฉลี่ย 3.08 (1.0) และถนน/ซอย มีอย่างพอเพียง และเป็น
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ระเบียบ ค่าเฉลี่ย 3.07 (1.0) ตามลาดับ และ ในส่วนที่ประชาชนมีความพึงพอใจระดับต่าสุด คือการ
ดาเนินงานในด้านการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 3.00 (1.1) รองลงมาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และเสนอแนะฯ ค่าเฉลี่ย 2.87 (1.0) และการปรับปรุงระบบการจราจรในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 2.99
(1.1) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5.3.1-1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจต่อผลการ ค่าเฉลี่ย
ดาเนินงานตามแผน
ของทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบล
ท้องถิ่นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แสดงค่าเฉลี่ย(ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน)
1.การสร้าง/ ปรับ ปรุง / 3.08
บารุงรักษาถนน สะพานฯ
(1.0)
2.คุ ณ ภาพและมาตรฐาน 3.03
ของการก่อสร้าง
(1.1)
3.ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 3.01
การจราจรในพื้นที่ฯ
(1.0)
4.ถนน/ซอย มีอย่างพอเพียง 3.07
และเป็นระเบียบฯ
(1.0)
5.ไฟฟ้ า สาธารณะมี อ ย่ า ง 3.22
พอเพียง ทั่วถึงฯ
(1.1)
6.การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว ม 3.00
ขังในพื้นที่
(1.1)
7.การมี ส่ ว นร่ ว มในการ 2.99
วางแผน และเสนอแนะฯ
(1.1)
8.ความพึงพอใจโดยรวมต่อ 3.07
การพัฒนาฯ
(1.1)

ตาบล
สาโรง

3.09 (1.0)
อันดับที่3
2.95 (1.1)
อันดับที่ 3
3.00 (1.0)
อันดับที่ 3
3.06 (1.0)
อันดับที่3
3.19 (1.1)
อันดับที่ 3
2.96 (1.1)
อันดับที่ 3
2.93 (1.0)
อันดับที่ 3
2.99 (1.0)
อันดับที่ 3

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรงกลาง สาโรงใต้
หัวเสือ หญ้าแพรก

2.88 (1.0)
อันดับที่ 4
2.78 (1.0)
อันดับที่ 5
2.86 (1.0)
อันดับที่ 4
2.90 (1.0)
อันดับที่ 4
3.06 (1.1)
อันดับที่4
2.72 (1.1)
อันดับที่ 5
2.77 (1.0)
อันดับที่ 5
2.89 (0.9)
อันดับที่ 4

3.29 (1.0)
อันดับที่ 2
3.26 (1.1)
อันดับที่ 2
3.18 (1.1)
อันดับที่ 2
3.28 (1.1)
อันดับที่ 2
3.42 (1.0)
อันดับที่ 2
3.33 (1.1)
อันดับที่ 2
3.26 (1.0)
อันดับที่ 2
3.28 (1.0)
อันดับที่ 2

3.42 (0.8)
อันดับที่ 1
3.41 (0.8)
อันดับที่ 1
3.31 (0.9)
อันดับที่ 1
3.37 (0.8)
อันดับที่ 1
3.46 (1.0)
อันดับที่ 1
3.40 (0.9)
อันดับที่ 1
3.37 (0.9)
อันดับที่1
3.44 (0.8)
อันดับที่ 1

2.87 (1.0)
อันดับที่ 5
2.87 (1.0)
อันดับที่ 4
2.83 (1.0)
อันดับที่ 5
2.88 (1.0)
อันดับที่ 5
3.06 (1.0)
อันดับที่ 4
2.77 (1.0)
อันดับที่ 4
2.79 (1.0)
อันดับที่ 4
2.89 (0.8)
อันดับที่ 4
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4.5.3.2 การประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทา
การสารวจความเป็น อยู่ของประชาชนโดยใช้คาถามทั้งสิ้น 11 ข้อ คาถามมีทั้งด้านปริมาณ (มีจานวน
เพี ยงพอและทั่ วถึง ) และคุ ณภาพ ทั้ ง ในส่วนของ การจัดศูนย์พั ฒนาเด็ก เล็ก การส่งเสริมและฟื้ นฟู
ศิลปวัฒนธรรม และวันสาคัญทางศาสนา การจัดการแข่งขันกีฬาและจัดสถานที่ออกกาลังกาย การให้
ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล การจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาชุมชน/หมู่บ้าน การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน การดูแล
ร้านค้า แผงลอย สถานประกอบการอื่นๆ ขายอาหาร และการส่งเสริมอาชีพ /การฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน ซึ่งผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.5.3.2-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจต่อการทางานของเทศบาล พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ ที่ค่าเฉลี่ย 3.08 (1.0) เมื่อจาแนกตามรายตาบล พบว่า ส่วนใหญ่ทุกตาบลมี
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับพอใช้เช่นกัน ยกเว้นประชาชนในตาบลบางหัวเสือ ที่มีระดับความพึงพอใจในการส่งเสริม
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และวันสาคัญทางศาสนา ค่าเฉลี่ย 3.60 (1.0) และการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ค่าเฉลี่ย 3.58 (1.1) ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบแต่ละ
ตาบล พบว่าประชาชนในตาบลบางหัวเสือ มีความความพึงพอใจการดาเนินการของเทศบาลมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.45 (0.8) ส่วนตาบลที่มีความพึงพอใจ การดาเนินการของเทศบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมน้อยที่สุด ได้แก่ ตาบลบางหญ้าแพรก ค่าเฉลี่ย 2.85 (0.9)
เมื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ลปะและวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจการ
ดาเนินงานด้านการส่ง เสริม และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม และวันสาคัญทางศาสนา ค่าเฉลี่ย 3.36 (1.0)
รองลงมาได้แก่ การจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.22 (1.0)
และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ค่าเฉลี่ย 3.23 (1.0) ตามลาดับ
และในส่วนที่ประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับต่า คือ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.99 (1.1)
รองลงมา การส่งเสริมอาชีพ /การฝึกอาชีพให้กับประชาชน ค่าเฉลี่ย 2.86 (1.1) การดูแลร้านค้า แผงลอย
สถานประกอบการอื่นๆ ขายอาหารฯ ค่าเฉลี่ย 3.01 (1.0) และการส่งเสริมอาชีพ /การฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน ค่าเฉลี่ย 2.96 (1.0) ตามลาดับ ค่าระดับความพึงพอใจเหล่านี้ มีค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
เมื่อเรียงลาดับคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 4.5.3.2-1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
ต่อบทบาทของเทศบาลใน ของทุก
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตาบล
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ก ในเขต 3.11
เทศบาลมี อย่า งเพี ยงพอและ (1.0)
ทั่วถึง
2.คุณภาพของ ศูนย์ พัฒนา 3.14
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
(1.0)
3.ก าร ส่ งเ ส ริ ม แล ะ ฟื้ น ฟู 3.36
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และวั น (1.0)
สาคัญทางศาสนา
4.การจัดการแข่งขันกีฬาและ 3.19
จั ด สถานที่ อ อกก าลั ง กาย (1.0)
อย่างเหมาะสม
5.การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ 3.22
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ (1.0)
6.การจัดที่ อ่านหนังสือพิม พ์ 3.09
ประจาชุมชน/หมู่บ้าน
(1.0)
7.การป้ อ งกั น และควบคุ ม 3.23
โรคติดต่อ เช่นไข้เลือดออก (1.0)
โรคพิษสุนัขบ้า
8.การรณรงค์ ป้ องกั นยาเสพ 2.99
ติดในชุมชน
(1.1)

ตาบล
สาโรง

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง สาโรงใต้ หัวเสือ หญ้าแพรก
กลาง

3.10 (1.1) 3.18 (0.8) 3.23 (0.9) 3.07 (1.1) 2.96 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5
3.10 (1.0)
อันดับที่ 4
3.17 (0.9)
อันดับที่ 5

3.12 (0.9)
อันดับที่ 3
3.25 (0.9)
อันดับที่ 3

3.34 (0.9)
อันดับที่ 1
3.37 (0.9)
อันดับที่ 2

3.24 (1.1)
อันดับที่ 2
3.60 (1.0)
อันดับที่ 1

2.96 (0.9)
อันดับที่ 5
3.23 (0.9)
อันดับที่ 4

2.98 (1.1) 3.05 (0.9) 3.41 (1.0) 3.42 (1.0) 3.06 (1.0)
อันดับที่ 5 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 3
3.14 (1.1)
อันดับที่3
2.98 (1.0)
อันดับที่ 3
3.09 (1.0)
อันดับที่ 4

3.10 (0.9)
อันดับที่4
2.95 (1.0)
อันดับที่ 4
3.01 (0.9)
อันดับที่ 5

3.40 (0.9)
อันดับที่ 2
3.17 (1.0)
อันดับที่ 2
3.32 (0.9)
อันดับที่ 2

3.44 (1.0)
อันดับที่ 1
3.29 (1.0)
อันดับที่ 1
3.58 (1.1)
อันดับที่ 1

3.02 (0.9)
อันดับที่ 5
2.92 (1.0)
อันดับที่ 5
3.10 (1.0)
อันดับที่3

2.94 (1.1) 2.96 (1.1) 3.36 (1.1) 3.34 (0.9) 2.77 (1.1)
อันดับที่ 4 อันดับที่3 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 5
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ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
จาแนกแต่ละตาบล
ต่อบทบาทของเทศบาลใน ของทุก
ตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตาบล
สาโรง
สาโรง สาโรงใต้ หัวเสือ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
กลาง
วัฒนธรรม
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
9.การดูแลร้านค้า แผงลอย 3.01 2.84 (1.0) 2.73 (1.1) 3.28 (1.0) 3.31 (0.8)
สถานประกอบการอื่นๆ ขาย (1.0) อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1
อาหารฯ
10.การส่งเสริมอาชีพ /การฝึก 3.02 3.03 (1.1) 2.71 (1.1) 3.30 (1.0) 3.39 (0.9)
อาชีพให้กับประชาชน
(1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1
11 .ท่ า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 3.08 3.03 (1.0) 2.86 (1.9) 3.39 (1.0) 3.45 (0.8)
โดยรวมด้านส่งเสริมคุณภาพ (1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1
ชีวิตฯ

ตาบลบาง
หญ้าแพรก

2.95 (0.9)
อันดับที่ 3
2.79 (0.9)
อันดับที่ 4
2.85 (0.9)
อันดับที่5

4.5.3.3 การประเมินยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทาการสารวจความเป็นของประชาชนโดย
ใช้คาถามทั้งสิ้น 6 ข้อ ทั้งในส่วนของการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ฯ การ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะฯ การรณรงค์
เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้าเน่าเสียฯ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งผล
การศึกษาแสดงในตารางที่ 4.5.3.3-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจ ต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 3.09 (1.0) เมื่อทาการจาแนกตามรายตาบล พบว่า ทุก
ตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจการดาเนินงานด้าน การให้ความรู้ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.36 (1.0) รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในชุมชน 3.22 (1.0) การรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้าเน่าเสียฯ ค่าเฉลี่ย 3.19 (1.0)
ในส่วนที่ป ระชาชนมี ค วามพึ ง พอใจในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ อยู่ ในระดับต่าสุด ได้แก่ การ
รณรงค์ปลูกจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ฯ ได้ค่าคะแนน 3.11 (1.0)
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ตารางที่ 4.5.3.3-1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบทบาทของเทศบาลใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.การรณรงค์ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก
และความตระหนั ก ในการ
อนุรักษ์ฯ
2.การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
3.การให้ความรู้ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะฯ
4.การรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้า
เน่าเสียฯ
5.แก้ ไ ขปั ญหาสิ่ง แวดล้อมที่
เกิดขึ้นในชุมชน
6 .ท่ า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
โดยรวมต่ อ การพั ฒ นาด้ า น
การจัดการฯ

ค่าเฉลี่ย
ของทุก
ตาบล

ตาบล
สาโรง

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง
สาโรงใต้
หัวเสือ หญ้าแพรก
กลาง

3.11 (1.0) 2.79 (1.0) 2.75 (1.0) 3.29 (1.1)
อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 อันดับที่2

3.39 (0.8) 2.82 (1.0)
อันดับที่ 1 อันดับที่ 3

3.14 (1.0) 2.84 (1.1)
อันดับที่3
3.36 (1.0) 2.67 (1.0)
อันดับที่ 4
3.19 (1.0) 2.72 (1.1)
อันดับที่ 3

2.80 (1.0)
อันดับที่ 5
2.63 (1.1)
อันดับที่ 5
2.59 (1.1)
อันดับที่ 5

3.43 (1.1) 3.33 (0.9)
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2
3.29 (1.1) 3.39 (0.9)
อันดับที่ 2 อันดับที่ 1
3.24 (1.1) 3.40 (0.9)
อันดับที่ 2 อันดับที่ 1

2.84 (1.0)
อันดับที่ 3
2.74 (1.0)
อันดับที่ 3
2.72 (1.0)
อันดับที่ 3

3.22 (1.0) 2.85 (1.0)
อันดับที่ 3
3.09 (1.0) 2.82 (1.0)
อันดับที่ 3

2.59 (1.0)
อันดับที่ 5
2.63 (1.0)
อันดับที่ 5

3.25 (1.0)
อันดับที่ 2
3.23 (1.0)
อันดับที่ 2

2.76 (1.0)
อันดับที่ 4
2.79 (1.0)
อันดับที่ 4

3.47 (0.8)
อันดับที่ 1
3.37 (0.8)
อันดับที่ 1
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4.5.3.4 การประเมิ นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ า นการจัด ระเบี ยบชุมชน/สั งคม การรักษาความ
เรียบร้อยและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง ทา
การสารวจโดยใช้คาถามทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นถังดับเพลิงฯ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ทางานของเทศบาลฯ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.5.3.4-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจ ในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม อยู่ในระดับพอใช้ ที่ค่าเฉลี่ย 2.92 (1.0) เมื่อทาการจาแนกตามรายตาบล พบว่า ทุก
ตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม อยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร์ด้านการการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจการดาเนินงานด้าน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่นถังดับเพลิงฯ ค่าเฉลี่ย 2.95 (1.0) และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ค่าเฉลี่ย 2.83 (1.1)
ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบแต่ละหัวข้อเป็นรายตาบล พบว่า ประชาชนในตาบลบางหัวเสือ
มีความพึงพอใจในการดาเนินการของเทศบาล ในยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมมากที่สุดทุก
หัวข้อ ในขณะที่ประชาชนในตาบลบางหญ้าแพรก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับต่าสุด
ตารางที่ 4.5.3.4-1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ ของทุก
สังคม การรักษาความ
ตาบล
เรียบร้อยและความมั่นคง
แสดงค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.การดูแลความปลอดภัย ใน 2.83
ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง (1.1)
ประชาชน
2.การป้องกันและบรรเทาสา 2.95
ธารณภัย เช่นถังดับเพลิงฯ
(1.0)

ตาบล
สาโรง

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรงกลาง สาโรงใต้
หัวเสือ หญ้าแพรก

2.68 (1.0) 2.61 (1.1) 3.12 (1.1) 3.25 (0.9) 2.66 (1.1)
อันดับที่ 3 อันดับที่5 อันดับที่ 2 อันดับที่ อันดับที่ 4
2.85 (1.0) 2.78 (1.0) 3.19 (1.1) 3.42 (0.8) 2.72 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
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ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
จาแนกแต่ละตาบล
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ ของทุก ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง
สังคม การรักษาความ
ตาบล
สาโรง สาโรงกลาง สาโรงใต้
หัวเสือ
เรียบร้อยและความมั่นคง
แสดงค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
3 .ท่ า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 2.92 2.79 (0.9) 2.75 (1.1) 3.17 (1.1) 3.41 (0.8)
โดยรวมต่ อ การจั ด ระเบี ย บ (1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1
ชุมชนฯ

ตาบลบาง
หญ้าแพรก

2.68 (1.0)
อันดับที่ 5

4.5.3.5 การประเมินยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ทาการสารวจจากประชาชนโดยใช้
คาถามทั้ งสิ้น 11 ข้อ ได้แก่ การส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ ไ ขปัญหาของชุมชน การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ของชุมชน ความรับผิดชอบของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน การรับทราบข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานด้านต่างๆของเทศบาล พนักงานเทศบาลยินดีให้บริการและให้คาแนะนาได้ตามที่ท่านต้องการ
เทศบาลมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะฯ การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลฯ การบริหารงาน/ การจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลมีความโปร่งใส เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทางานของเทศบาล
ในแต่ละข้อ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.5.3.5-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจ ในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพอใช้ ที่ค่าเฉลี่ย 2.97 (0.9) ลดลงจากปีที่ผ่านมา เมื่อทาการ
จาแนกตามรายตาบล พบว่า ทุกตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม อยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจการดาเนินงาน มากที่สุด คือพนักงาน
เทศบาลยินดีให้บริการและให้คาแนะนาได้ตามที่ท่านต้องการ ที่ ค่าเฉลี่ย 3.14 (1.0) รองลงมาได้แก่การ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาล ที่ค่าเฉลี่ย 3.11 (1.0) และการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ที่ค่าเฉลี่ย 3.10 (1.0) ตามลาดับ
ในส่วนที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับต่าสุด
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ที่ค่าเฉลี่ย 2.94 (1.0) การรับฟังความคิดเห็นหรือ
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ข้อเสนอแนะจากประชาชน และความรับผิดชอบของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่
2.99 (1.0) ตามลาดับ
ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบแต่ละหัวข้อเป็นรายตาบล พบว่าประชาชนในตาบลบางหัวเสือมี
ความพึงพอใจการดาเนินงานของเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายในด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.31 (0.8) ส่วนตาบลบางหญ้าแพรก มีความพึงพอใจการดาเนินงานของเทศบาล
ปู่เจ้าสมิงพรายในด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร น้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 2.79 (0.9)
ตารางที่ 4.5.3.5-1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
จาแนกแต่ละตาบล
ด้านการพัฒนาการเมืองและ ของทุก ตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง ตาบลบาง
การบริหาร
ตาบล
สาโรง
สาโรง สาโรงใต้ หัวเสือ หญ้าแพรก
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน
กลาง
มาตรฐาน)
1.การส่งเสริมให้ประชาชนมี 2.99 2.95 (1.0) 2.78 (1.0) 3.20 (1.0) 3.43 (0.8) 2.79 (1.0)
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4
ของชุมชน
2.การส่งเสริมประชาธิปไตย 3.11 2.96 (1.1) 2.89 (1.0) 3.36 (1.0) 3.64 (0.9) 2.95 (1.0)
ความเสมอภาค สิท ธิ และ (1.0) อันดับที่3 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4
เสรีภาพทางการเมือง
3.การสนั บ สนุ น การด าเนิ น 2.99 2.92 (1.0) 2.75 (1.0) 3.22 (1.0) 3.61 (1.0) 2.75 (1.0)
กิจกรรมของชุมชน
(1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4
4.ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ น า 3.00 2.88 (1.1) 2.76 (1.1) 3.27 (1.0) 3.61 (0.9) 2.77 (1.0)
ชุ ม ชนและคณะกรรมการ (1.1) อันดับที่ 3 อันดับที่5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4
ชุมชน
5.การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3.10 2.90 (0.9) 2.92 (0.9) 3.48 (1.0) 3.41 (0.7) 2.92 (1.0)
การดาเนินงานด้านต่างๆของ (1.0) อันดับที่ 5 อันดับที่ 3 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
เทศบาล
6.พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ยิ น ดี 3.14 3.00 (1.0) 2.92 (1.0) 3.43 (1.0) 3.39 (0.9) 3.02 (1.0)
ให้บ ริก ารและให้ ค าแนะน า (1.0) อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
ได้ตามที่ท่านต้องการ
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ความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร
แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
7.เทศบาลมี ช่ องทางให้ท่ า น
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ
เสนอแนะฯ
8.การรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
9.การบริหารงาน/ การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งของเทศบาลมี ค วาม
โปร่งใส
10.ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลฯ
11.ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

ค่าเฉลี่ย
ของทุก
ตาบล

ตาบล
สาโรง

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง สาโรงใต้ หัวเสือ หญ้าแพรก
กลาง

3.01
(1.0)

2.86 (1.1) 2.90 (0.9) 3.30 (1.0) 3.26 (0.8) 2.84 (1.0)
อันดับที่ 4 อันดับที่ 3 อันดับที่ 2 อันดับที่1 อันดับที่ 5

2.99
(1.0)
3.02
(1.0)

2.86(1.0)
อันดับที่ 3
2.91 (1.0)
อันดับที่ 3

2.94
(1.0)

2.81 (1.1) 2.76 (1.0) 3.16 (1.0) 3.41 (0.9) 2.76 (0.9)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4

2.97
(0.9)

2.85 (0.9) 2.82 (1.0) 3.23 (1.0) 3.31 (0.8) 2.79 (0.9)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5

2.81 (1.0)
อันดับที่4
2.85 (1.0)
อันดับที่ 5

3.25 (1.0)
อันดับที่ 2
3.32 (1.0)
อันดับที่ 2

3.41 (0.9)
อันดับที่ 1
3.33 (0.9)
อันดับที่ 1

2.80 (1.0)
อันดับที่ 5
2.81 (0.9)
อันดับที่ 4

4.5.3.6 การประเมินยุทธศาสตร์ที่ 6 ความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย
กรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เป็น
ยุทธศาสตร์ใหม่ เริ่มดาเนินการในปี 2555 โดยใช้คาถามทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาล การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น การสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้
ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทางานของเทศบาลในแต่ละข้อ ผลการศึกษาแสดงในตาราง
ที่ 4.6.3.6-1
ในภาพรวมของการสารวจความพึงพอใจ ในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เมื่อทาการ
จาแนกตามรายตาบล พบว่า ทุกตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน
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ตารางที่ 4.5.3.6-1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
จาแนกแต่ละตาบล
ด้านการส่งเสริมการลงทุน ของทุก ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง ตาบลบาง
และพาณิชยกรรมและการ ตาบล
สาโรง สาโรงกลาง สาโรงใต้
หัวเสือ หญ้าแพรก
ท่องเที่ยว (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 2.92 2.77 (1.0) 2.76 (1.1) 3.21 (1.1) 3.35 (1.0) 2.69 (1.0)
การประชาสั ม พั น ธ์ด้ า นการ (1.1) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาล
2 . ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ 2.83 2.71 (0.9) 2.63 (1.0) 3.08 (1.1) 3.35 (0.9) 2.58 (1.0)
ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ ( 1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
เสนอความคิดเห็น
3.การสนับสนุนให้ประชาชน 2.85 2.71 (0.9) 2.63 (1.0) 3.20 (0.9) 3.41 (0.8) 2.56 (1.1)
พั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองให้ (1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4.ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ 2.86 2.76 (0.9) 2.67 (1.1) 3.18 (1.0) 3.30 (0.9) 2.56 (1.0)
การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม (1.0) อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
การลงทุ นและพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
4.5.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
ในด้านความพึงพอใจต่อ ผลการดาเนินการของเทศบาลในภาพรวม (ตารางที่ 4.6.4.1) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับพอใช้ เมื่อเรียงลาดับค่าคะแนนความพึงพอใจจากน้อยไปมาก
พบว่าเทศบาลยังมีข้อจากัดในการจัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการของประชาชน การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนิน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยเหล่านี้ ยังคงเหมือ นผลการสารวจในปีที่ผ่านมา ต่างกันตรง
ลาดับตามระดับคะแนนที่ได้เพียงเล็กน้อย
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ตารางที่ 4.5.4.1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลในภาพรวม แสดงค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจต่อผลการ ค่าเฉลี่ย
ดาเนินงานของเทศบาล ของทุก
ตาบลในภาพรวม
ตาบล
แสดงค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
1.การเปิดโอกาสให้
3.11
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
(1.0)
โครงการ / กิจกรรม
2.การประชาสัมพันธ์ให้
3.16
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
(1.0)
โครงการ
3.การเปิดโอกาสให้
2.99
ประชาชนแสดงความ
(1.0)
คิดเห็นในโครงการ
4.การเปิดโอกาสให้
2.93
ประชาชนมีส่วนร่วม
(1.0)
ตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ
5.การรายงานผลการ
2.99
ดาเนินงานของโครงการ
(1.0)
6.การแก้ไขปัญหา ตรง
2.98
ความต้องการของ
(1.0)
ประชาชน
7.ประโยชน์ที่ประชาชน
3.01
ได้รับจากการดาเนิน
(1.0)
โครงการ
8.การนาผลการประเมิน
2.97
โครงการ/ กิจกรรม
(1.0)

ตาบล
สาโรง

จาแนกแต่ละตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบลบาง ตาบลบาง
สาโรง
สาโรงใต้
หัวเสือ หญ้าแพรก
กลาง

3.06 (1.0) 2.98 (1.0) 3.35 (1.0) 3.30 (0.9) 2.94 (0.9)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 5
3.10 (1.0) 3.01 (1.0) 3.48 (1.0) 3.40 (0.8) 2.93 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 5
2.93 (1.0) 2.81 (1.0) 3.22 (1.0) 3.33 (0.9) 2.80 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
2.87 (1.0) 2.71 (1.1) 3.14 (1.0) 3.31 (1.0) 2.77 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4

3.04 (1.0)
อันดับที่ 3
3.01 (1.0)
อันดับที่ 3

2.75 (1.0)
อันดับที่ 4
2.74 (1.1)
อันดับที่ 4

3.23 (1.0)
อันดับที่2
3.24 (0.9)
อันดับที่ 2

3.32 (1.0)
อันดับที่ 1
3.32 (0.9)
อันดับที่1

2.75 (0.9)
อันดับที่ 4
2.73 (1.0)
อันดับที่ 5

3.04 (1.0) 2.79 (1.1) 3.25 (1.0) 3.38 (0.9) 2.77 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5
2.97 (1.0) 2.74 (1.1) 3.18 (1.0) 3.40 (0.8) 2.76 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่1 อันดับที่ 4
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จากข้อมูลในส่วนนี้จะเห็นว่าหากทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต้องการเพิ่มระดับความพึง
พอใจต่อผลการดาเนินการของเทศบาลในภาพรวม จากระดับ พอใช้ เป็นระดับ ดี เทศบาลควรมี ก าร
ดาเนินการให้ครบวงจรของการประกันคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวางแผนงาน ตั้ง
ค่าเป้าหมายร่วมกัน มีการดาเนินการจริง และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและผลการดาเนินงานเป็นระยะ มี
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน มีการสอบถามความคิดเห็นถึงขั้นตอนและผล
การดาเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการแสดงให้เห็นว่า มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง มี
การประเมินตนเองอย่างน้อย 2 ครั้งใน 1 ปี เพื่อหาช่องทางในการปรับปรุงการดาเนินงานของตนเอง
ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบแต่ละหัวข้อเป็นรายตาบล พบว่าประชาชนในตาบลบางหญ้าแพรกมี
ความพึงพอใจการดาเนินงานของเทศบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับต่ากว่าตาบลอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด และ
ตาบลบางหัวเสือมีความพึงพอใจการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในภาพรวม มากที่สุด
ซึ่งข้อมูลนี้ มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา จึงอาจต้องมีการวิจัยในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทาให้ประชาชน
ในตาบลบางหญ้าแพรกมีระดับความพึงพอใจลดลง และสาเหตุที่ทาให้ประชาชนในตาบลบางหัวเสือมี
ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
เมื่ อ น าผลการส ารวจความพึ ง พอใจการด าเนิ น งานของเทศบาลในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ม า
เปรียบเทียบแต่ละตาบล และมีการจัดเรียงลาดับความพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบรายยุทธศาสตร์พบว่า
ประชาชนในทุกตาบลมีความพึงพอใจในการทางานของเทศบาลตามลาดับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความเรียบร้อย และความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม พบว่าคะแนนที่ได้ในแต่ละยุทธศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ และไม่มีความแตกต่าง
กันมาก ระหว่างแต่ละยุทธศาสตร์
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ตารางที่ 4.5.4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
จาแนกตามตาบล แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 ก า ร
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2 ก า ร
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และ วัฒนธรรม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3 ก า ร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การจั ด
ระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความเรียบร้อย และ
ความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การ
พัฒนาการเมืองและการ
บริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และ
พาณิ ช ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
ของทุก
ตาบล
3.07
(1.1)

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตาบล
ตาบล
ตาบล ตาบลบาง
สาโรง
สาโรง
สาโรงใต้
หัวเสือ
กลาง
2.99 (1.0) 2.89 (0.9) 3.28 (1.0) 3.44 (0.8)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1

ตาบลบาง
หญ้าแพรก
2.89 (0.8)
อันดับที่ 4

3.08
(1.0)

3.03 (1.0) 2.86 (1.9) 3.39 (1.0) 3.45 (0.8) 2.85 (0.9)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่5

3.09
(1.0)

2.82 (1.0) 2.63 (1.0) 3.23 (1.0) 3.37 (0.8) 2.79 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 5 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 4

2.92
(1.0)

2.79 (0.9) 2.75 (1.1) 3.17 (1.1) 3.41 (0.8) 2.68 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5

2.97
(0.9)

2.85 (0.9) 2.82 (1.0) 3.23 (1.0) 3.31 (0.8) 2.79 (0.9)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5

2.86
(1.0)

2.76 (0.9) 2.67 (1.1) 3.18 (1.0) 3.30 (0.9) 2.56 (1.0)
อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 5

3.00

2.87

3.24

3.24

3.38

2.76
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4.5.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
จากคาถามปลายเปิดถึงสิ่งที่ประชาชนคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงการ
ทางานในด้านใดที่เด่นชัดที่สุด การระบุถึงจุดเด่น จุดด้อยของเทศบาล การบริการที่ต้องการให้เทศบาล
เพิ่มเติมการทางาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทางผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งหมดมาจัดกลุ่ม และเรียงลาดับตาม
ความถี่ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุมา พบว่า สิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐาน สาธารณู ป โภค และสิ่ ง แวดล้อ ม คุ ณภาพของการให้บ ริก ารของบุค คลากร และการพั ฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการบริการ
ข้อที่น่าสังเกตได้แก่ สิ่งที่ประชาชนสนใจเหล่านี้ ไปปรากฏอยู่ในคาถามปลายเปิดเกือบทุกข้อ
ประชาชนบางส่วนเห็นเป็นจุดเด่น แต่ประชาชนบางส่วนเห็นว่าเป็นข้อที่ต้องปรับปรุง แสดงว่าสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับจากทางเทศบาล ประชาชนบางกลุ่มที่ได้รับการบริการ
เหล่านี้ จึงแสดงความชื่นชม และเห็นว่าเป็นจุดเด่น ในขณะที่ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงบริการเหล่านี้
จึงให้ความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่เทศบาลควรปรับปรุง อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายควรนา
ข้อมูลในส่วนนี้ ไปประกอบในการจัดทาแผนประจาปี และกระจายการบริการให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุก
ตาบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของทางเทศบาลได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลควรตั้งเป้าหมายที่
เป็นไปได้จริงในการดาเนินงานร่วมกับประชาชน เพื่อให้ เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตรงกับความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.5.5.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่างานด้านใดของเทศบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในรอบปี
งานด้านสาธารณสุข
พัฒนาสาธารณูปโภค(ขยะ ถนน คู คลอง ท่อระบายน้า)
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้บริการดีขึ้น
การปรับปรุงด้านไฟฟ้า
ความปลอดภัย
รวม

จานวน
283
149
56
20
18
1
527

ร้อยละ
53.7
28.3
10.6
3.8
3.4
0.2
100.0
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4.5.5.2 ท่านคิดว่าเทศบาลตาบลปู่เจ้าสมิงพรายมีจุดเด่น และจุดอ่อนในเรื่องใด
จุดเด่น จุดด้อย ของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
จานวน
การบริการที่ดี
305
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
23
การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
11
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และรวดเร็ว
8
การบริการด้วยความรวดเร็ว
7
รวม
354

ร้อยละ
86.2
6.5
3.1
2.3
2.0
100.0

4.5.5.3 ท่านคิดว่าเทศบาลควรเพิ่มบริการด้านอื่นๆในเรื่องใด\
ความเห็นเพิ่มเติมด้านการบริการ
การบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติด
การดูแลรักษาความสะอาด กาจัดขยะสิ่งเน่าเหม็น
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ต้องการระบบระบายน้า บาบัดน้าเสีย
ควรมีการให้บริการคาปรึกษา คาแนะนาเรื่องต่างให้กับชุมชน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนเป็นประจา
ควรให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบเสียงตามสาย
การจัดหางานให้ผู้ว่างงาน และการส่งเสริมอาชีพ
ต้องการสถานที่ออกกาลังกาย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
การกาจัดแหล่งยุงลาย และแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนาโรค
ควรปรับปรุงการคมนาคม และสถานที่จอดรถ
ทาถนนลูกระนาดเพื่อชลอความเร็วรถ
เงินทุนประกอบอาชีพ
ดูแลผู้สูงอายุ
ต้องการให้เพิ่มวันทาการในวันเสาร์-อาทิตย์
ทุนการศึกษา
รวม

ร้อยละ
20.9
15.8
12.2
9.6
8.7
7.2
5.3
4.5
4.3
3.0
2.8
2.3
1.9
.6
.6
.2
.2
100.0

จานวน
111
84
65
51
46
38
28
24
23
16
15
12
10
3
3
1
1
531
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4.5.5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ดูแลปัญหายาเสพติด อบายมุข การลักขโมย
การปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย และกาจัดขยะ
กรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาสังคม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การให้บริการที่รวดเร็ว
มีการจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข กองทุนหมู่บ้าน
พัฒนาระบบเสียงตามสายให้ดีขึ้น
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนาโรค
มีสถานที่ออกกาลังกาย
ดูแลถนนให้ปลอดจากเศษดิน ทราย ฝุ่น จากรถบรรทุก
ปรับปรุงภูมทัศน์ให้ดีขึ้น
เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรม
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้เป็นธรรม
รวม

จานวน
94
78
31
24
19
16
16
13
6
5
2
1
1
306

ร้อยละ
30.7
25.5
10.1
7.8
6.2
5.2
5.2
4.2
2.0
1.6
.7
.3
.3
100.0

4.5.6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในปี 2550
ถึงปี 2555
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ในปี 2555 2554 2553 2552 ปี 2551 และ ปี 2550 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนิ นการของ
เทศบาล ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คืออยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าอยู่ระหว่าง 2.923.28
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ตารางที่ 4.5.6.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ในปี 2550 ถึง 2555 แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความพึงพอใจโดยรวม
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒนาท้ องถิ่นด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3 ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การจัด ระเบี ย บชุ ม ชน/
สังคมการรักษาความเรียบร้อย และความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร
ยุท ธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่ง เสริม การ
ล ง ทุ น แ ล ะ พ า ณิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว
เฉลี่ย

2555
3.07
(1.0)
3.08
(1.0)
3.09
(1.0)
2.92
(1.0)
2.97
(1.0)
2.86
(1.0)

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
2554 2553 2552 2551
3.26
2.98
3.28
3.22
(0.9) (0.9) (1.0) (1.0)
3.16
3.07
3.24
3.17
(1.0) (0.9) (1.0) (1.0)
3.06
2.93
3.16
3.05
(1.0) (0.9) (1.0) (1.1)
2.97
2.85
3.06
2.93
(1.0) (1.0) (1.1) (1.1)
3.11
(1.0)
-

3.04
(0.9)
-

3.18
(1.0)
-

3.11
(1.0)
-

2550
3.10
(0.7)
3.06
(0.7)
3.00
(0.7)
2.92
(0.8)
2.99
(0.7)
-

ถึงแม้ว่าผลการสารวจค่าระดับความพึงพอใจการทางานของเทศบาลทุกหัวข้อยังอยู่ในระดับ
พอใช้เทียบเท่ากับทุกปีที่ผ่านมา แต่ผลการสารวจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้า สมิงพรายในปีนี้ มีการลดลงเล็กน้อยทุกยุทธศาสตร์ ยกเว้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข้อสังเกตอีกประการได้แก่ ประชาชนตาบลบางหัวเสือมี
ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จนเป็นอันดับ 1 ในหลายหัวข้อ จึงควรนามาเป็นกรณีศึกษาถึงการปรับปรุง
การดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของการทางานของเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายใน
ภาพรวม
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บทที่ 5
สรุป วิเคราะห์และเสนอแนะ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ 2) ประเมินผลที่ได้รับว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด 3) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานของเทศบาล และ 4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลเมื องปู่ เจ้า สมิงพรายในระยะต่อไป การติดตามประเมินผลครั้งนี้ เป็นการ
ติดตามประเมินผลแผน/โครงการเฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว และ 6) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเมือง การบริหาร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตาม
และประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต
สาหรับ วิธีก ารติดตามประเมิ นผลมีดังนี้ 1) การเก็ บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง เช่น
แผนพัฒนาสามปี (2555-2557) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน รายงานสรุปผลการดาเนินงานราย
กิจกรรม รายงานการติดตามประเมินผลภายใน 2) การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ปลั ด เทศบาล รองปลัด เทศบาล ผู้ อ านวยการกอง และเจ้า หน้า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะราย
ยุทธศาสตร์ จานวน 35 คน 3) การประชุมกลุ่ม ผู้นาท้องถิ่นจาก 61 ชุมชนๆ ละ 2 คน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี
กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 130 คน 4) ประชุมกลุ่มตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จานวน 24 คน และ 5) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม จานวน 61
ชุมชน รวม 1,635 คน
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
5.1. ภาพรวมการดาเนินตามแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2555
แผนงาน/โครงการและงบประมาณของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีง บประมาณแยกตามรายยุทธศาสตร์ โดยระบุถึงจานวนโครงการที่ต้องการ
ดาเนินการ สัดส่วนของโครงการเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่ดาเนินการ
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เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลั กฐาน
พบว่าจากโครงการทั้งหมด 215 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด 135
โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.79 อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.37 ยังไม่ได้
ดาเนินการจานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 และยกเลิกการดาเนินงานจานวน 18 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 8.37
เมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 56 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.93 อยู่ระหว่างดาเนินการ 35 โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.50 ยกเลิก 2
โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ทั้งหมด 76 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 62 โครงการ (ร้อยละ 81.58) อยู่ระหว่างดาเนินการ 3
โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.95 ยกเลิก 11 โครงการคิดเป็นร้อยละ 14.47
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการทั้งหมด 6 โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 5 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83.33 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
โครงการทั้งหมด 5 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ (ร้อยละ 60.00) อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โครงการที่
กาหนดไว้ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร โครงการทั้งหมด 69 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 44 โครงการคิดเป็นร้อยละ 63.77 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 21 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 30.43 ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.45 ยกเลิกจานวน 1
โครงการคิดเป็นร้อยละ 4.35
จะเห็นได้ว่าจานวนโครงการในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบราย
ยุ ท ธศาสตร์ จะเห็ นว่า ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นโครงสร้างพื้ นฐาน ยุ ทธศาสตร์ด้ านการส่ งเสริมคุ ณภาพชีวิ ต
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวมีจานวนโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยุทธศาสตร์อื่นจะเห็นว่าจานวนโครงการ
ลดลงเล็กน้อย ยกเว้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารที่จานวนโครงการลดลงอย่าง
มาก
เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจานวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมีจานวนโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ
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ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
5.2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
ผลการดาเนินยุทธศาสตร์รวม 6 ด้าน มีผลการวิเคราะห์โดยสรุปได้ดังนี้
5.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในยุทธศาสตร์นี้มีโครงการทั้งสิ้น 48 โครงการ โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่ คือ โครงการทา
ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า สะพานทางเท้า คสล. สถานีสูบน้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า ลองท่อ
ระบายน้า ขุดลอกคลอง ทาฝาบ่อพัก สร้างและปรับปรุงเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อเปรียบเทียบโครงการในปีนี้กับปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่เน้นบารุงรักษาและ
สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทั่วถึงเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะการอานวยความ
สะดวกในการสั ญจรไปมาให้ แก่ ป ระชาชนในชุม ชน มี ก ารแก้ ไ ข ปรับ ปรุ งโครงสร้ างทางกายภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามีการเตรียมการป้องกัน
น้าท่วมในปีนี้อย่างชัดเจน
5.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์นี้มี 7 แนวทาง คือ แนวการสนับสนุนการฝึก พัฒนาทักษะวิชาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน (7 โครงการ) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสวั สดิการและสังคม (7 โครงการ) แนว
ทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (48 โครงการ) แนวทางการป้องกัน รักษา
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (17 โครงการ) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล (3 โครงการ) แนวทางการพัฒนาปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่ง
ความเป็นไทย (1 โครงการ) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ (1 โครงการ) และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย (9
โครงการ)
แต่ละแนวทางเน้นการตอบสนองสิทธิและความต้องการพื้นฐานของประชาชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการเตรียมการรองรับการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการสุขภาพแห่งใหม่ เตรียมพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น
ให้ความสาคัญกับการสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและการศึกษา การสร้างเครือข่ายการ
ทางานร่วมกับองค์กรต่างๆ และทุกกลุ่มในชุมชน เป็นการดึงและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน สร้าง
การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการมีส่วนร่วม เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนในระยะยาว มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มใน
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ชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 93 โครงการ รวมงบประมาณที่อนุมัติ
62,385,500 บาท
5.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแนวทางในการดาเนินงาน 3 แนวทาง คือ แนวทางพัฒนาการสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3 โครงการ) แนวทางพัฒนาการบาบัด
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ) แนวทางพัฒนาการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ) งบประมาณที่อนุมัติรวม 689,000 บาท มีโครงการที่ริเริ่มใหม่ ได้แก่
โครงการอบรมความรู้ด้า นกฎหมายและโครงการอุดหนุนธนาคารขยะตาบลบางหัวเสือ (ชุมชน 12
บ.บ.น.พัฒนา)
5.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ จาแนกเป็นแนวทางการพัฒนายกระดับ
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน (2 โครงการ) แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน (3 โครงการ) งบประมาณอนุมัติจานวน 916,000 บาท โครงการที่ริเริ่มใหม่
ได้แก่ โครงการเทศกิจเพื่อชุมชน (ตรวจตู้เขียว) และโครงการตั้งจุดตรวจสกัดร่วมกับ สภ. สาโรงใต้
5.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการรวม 3 โครงการ เป็นโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ ริม น้ าบริ เวณริม เขื่อนหน้า วัดบางหั วเสื อ ต.บางหัว เสือ และโครงการจัด อบรม
มัคคุเทศน้อย (ชุมชนวัดบางหัวเสือ ม.8) ต.บางหัวเสือ ได้รับอนุมัติเงินทั้งหมด 3,920,000 บาท
5.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
เทศบาลได้กาหนดแผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์นี้ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่อ
พัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับแนวทางการให้บริการเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการของเทศบาลมากขึ้น รวมทั้งเตรียมการเพื่อรองรับการทางานในเทศบาลแห่งใหม่
มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจานวน 82,279,100 บาท
แนวทางในการดาเนินงานมี 6 แนวทาง คือ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพั ฒนาท้ องถิ่น (6 โครงการ) แนวทางการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
(2 โครงการ) แนวทางพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (7 โครงการ) แนวทางพัฒนาระบบ
แผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ (10 โครงการ) แนวทางพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (38 โครงการ) และแนวทางพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ (2 โครงการ) แนวทางที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ แนวทางปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและแนวทางพัฒนาระบบ
แผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
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5.3. ภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินของเทศบาลเมืองปู่เจ้า สมิงพรายทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ มีค่าคะแนนความพึงพอใจรวมทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับมาก (3.43) อยู่ในระดับดี โดยมีผลความ
พึงพอใจในแต่ละกลุ่มดังนี้
5.3.1 กลุ่มผู้นาชุมชน อสม. กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลโดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจที่ระดับมาก 3.58 (ปี 2554=3.52)
5.3.2 กลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลโดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจที่ระดับมาก 3.71(ปี 2554=3.63)
5.3.3 กลุ่ ม ตั ว แทนประชาชนใน 61 ชุ ม ชน (1,635 คน) มี ค วามพึ ง พอใจประชาชนต่ อ การ
ดาเนินงานของเทศบาลพบว่า ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (3.00)
โดยค่าคะแนนในทุกยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าคะแนนความพึงพอใจ 3.07 (ปี
2554= 3.26)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 3.08 (ปี 2554= 3.16)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าคะแนนความพึงพอใจ 3.09 (ปี 2554= 3.06)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความเรียบร้อย และความมั่นคง มีค่า
คะแนนความพึงพอใจ 2.92 (ปี 2554= 2.97)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 2.86
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารมีค่าคะแนนความพึงพอใจ 2.97 (ปี 2554=
3.11)
5.4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของเทศบาล
5.4.1. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงาน
โครงการ การดาเนินงานและการติดตามผล มีดังนี้
1) นาผลการประเมินในระยะ 5 ปีมาทบทวนข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้วจัดประเภท
ข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามลาดับความสาคัญแล้วมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการเป็นระยะ
2) ควรให้กลุ่ม เป้ า หมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกาหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้ อย 1 โครงการ
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ในระยะเริ่ ม ต้ น และขยายผลออกไปในแต่ ล ะปี ซึ่ ง แม้ โ ครงการลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค วามยุ่ ง ยากในการ
ดาเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลาดับ
3) ปรับรูปแบบการดาเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนให้เป็นโครงการเชิงป้องกัน
โดยมอบหมายให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดาเนินการเอง โดยมีเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง เช่น โรงเรียนระดับต่างๆ
เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและดึงผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ครอบครัว
และตารวจให้เข้ามาร่วมมือและเป็นแนวร่วมการพัฒนาระดับพื้นที่ให้มากขึ้น
4) ในการดาเนินโครงการ ควรออกแบบกิจกรรมการดาเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ
การพั ฒนาศั ก ยภาพหรือความสามารถของผู้เ ข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น การก าหนดเช่น นี้จะทาให้
กิจกรรมในโครงการมุ่งไปที่การทาให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรเพิ่มการวัดผลการดาเนิน
โครงการที่ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจในกระบวนการโครงการ
ให้มากขึ้น
5) ทุกกองงานควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่ให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม คนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้
มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ
6) ควรคัดเลือกบางโครงการที่มีความเป็นไปได้ขึ้นมาเป็นต้นแบบของการวัดผลลัพธ์ที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือประโยชน์ที่คนในชุมชนจะนาไปใช้ในวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนและศึกษา
ปัจจัยที่มีผลให้โครงการนั้นสามารถวัดสิ่งดังกล่าวได้เพื่อขยายผลไปยังโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงได้
ต่อไป
7) ควรมีแบบฟอร์มสรุปการดาเนินงานรายโครงการที่มีการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็นนี้เป็นอย่าง
น้อย คือ 1) สิ่งที่พัฒนาในปีนี้และแตกต่างจากปีที่ผ่านมา 2) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดาเนิน
โครงการในปีต่อไป
8) ในการจัดทาแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นาชุมชนหรือผู้นาใน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง อันจะนามาสู่การกาหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่ มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม
9) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ ทุก 6 เดือน
ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้า
ของการดาเนินโครงการต่าง ๆ
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5.4.2. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
1) ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์คาต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธ
กิ จที่ บ รรลุ และยั ง ไม่ บ รรลุ โดยนาผลการประเมินมาเป็น ข้อ มูล ประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป
2) กาหนด Benchmark ที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ
และกาหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุ
3) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานตามยุทธศาสตร์ที่มีการกาหนด
เกณฑ์ ม าตรฐานงานและตั ว ชี้ วั ด การวางแผน การด าเนิ น งานตามแผน การประเมิ น ตนเอง โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรจากเทศบาลอื่น
4) สร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น
ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ
5) ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดาเนินการ
ตรวจสอบ ประเมิน พร้อมทั้งร่วมดูแลรักษาผลของการดาเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้กับการทางานของเทศบาล เช่น ในการจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง
6) กองงานต่างๆ ควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดาเนินโครงการ โดยให้
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดาเนินการแทน ส่วนเทศบาลมี
หน้าที่ติดตาม กากับและประเมินผลการทางาน
7) เพิ่มการทางานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการดาเนิน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น
8) กาหนดให้ทุกกองงานรายงานการนาผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของกองงาน
9) กาหนดให้การสร้างเอกลักษณ์เรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน และการสร้าง
การมีส่วนร่วมภายใต้การผสานสังคมวัฒนธรรม 2 แบบที่ต้องการมุ่งสู่ความทันสมัย และการอนุรักษ์
ความเป็ นท้ องถิ่นเดิม ให้ค งอยู่ เป็ นเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ต้องบรรลุ อย่ างเป็นรูป ธรรม พร้อมทั้ ง
กาหนดการดาเนินการระยะสั้น และระยะยาวรองรับ แล้วมอบหมายให้กองงานต่างๆ กาหนดโครงการ/
กิจกรรมรองรับที่ชัดเจน
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10) ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคม
เหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริ มให้เป็นแกนนาในการถ่ายทอดภูมิ
ความรู้สู่กลุ่ม คนต่างๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ย วและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
11) เทศบาลควรเป็นตัวกลางในการสนับสนุนและสร้างพื้นที่ให้กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ได้มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี
กลุ่ม ผู้สูง อายุ กลุ่ม อสม. เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่แบ่งฝัก แบ่งฝ่ายในการทางานเพื่ อ
ส่วนรวม
12) ควรสร้างความร่วมมือกับภาคีภาคธุรกิจเอกชนให้มากยิ่งขึ้ น โดยเพิ่มโอกาสให้ภาคีภาค
ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน โดยการมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกระบวนการทางานต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลฯ
13) ควรต้องมีแผนงานที่รองรับการเจริญเติบโตของเทศบาลในอนาคต แผนงานที่ต้องสอด
รับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ตลอดจนแผนงานที่ต้องคานึงถึงความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัญหาน้าท่วมที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ปัญหาประชากรแฝง โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่จะเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มาจากต่างถิ่น
อันเนื่องมาจากการย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดตามนโยบายค่าแรงขั้นต่า 300 บาท เป็นต้น
14) ควรฟื้นฟูแนวคิดที่ให้ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมกับตารวจในการดูแลพื้นที่ใน
ชุมชนของตน
15) ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศ
ให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วน
นั้น โดยเทศบาลต้องกาหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่าง
ชัดเจน
16) ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” สาหรับบุคลากรในเทศบาลเอง
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก
17) ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการทางานในแต่ละปีให้ชัดเจน โดย
ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งต้องตัดสินใจอย่างรอบครอบและรวดเร็ว
ลักษณะการประนีประนอมอาจใช้ไม่ได้ในทุกกรณี
18) ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารควรมีการคานอานาจกันตามหลักรัฐศาสตร์ เนื่องจาก
ผู้บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลเป็นทีมเดียวกัน ทาให้การตรวจสอบที่เป็นอยู่อาจไม่สะท้อนผล
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การทางานที่แท้จริง เพราะมีความเกรงใจกันมากเกินไป รวมทั้งยึดหลักวัยวุฒิค่อนข้างมาก ดังนั้น สมาชิก
สภาเทศบาลจึงต้องเป็น ผู้รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และ มีจิตใจสานึกในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
19) โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ เช่น ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และพาณิชยกรรมต้องค้นหาสาเหตุเชิงลึ ก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดาเนินงานในลักษณะ
Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหาที่ส่งผลให้โครงในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน
5.4.3.ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกสภาเทศบาล
1) คงไว้ซึ่งการทางานเชิงรุกในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและการแสดงบทบาท
ในการตรวจสอบการทางานข้าราชการและฝ่ายบริหารเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2) ควรมีการประเมินผลการทางานของสมาชิกสภาเทศบาล โดยกาหนดเป็นดัชนีชี้วัดเพื่อ
เป็นเครื่องบ่งชี้การพัฒนาตนเองและผลลัพธ์การทางานด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เทศบาล
3) ควรมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ริเริ่มโดยสมาชิกสภาเทศบาลโดยเฉพาะ โดยเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการใช้คู่มือการปฏิบัติงานประกอบระหว่างการประชุม
ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ทบทวนบทบาทหน้า ที่ ข องแต่ ล ะฝ่ ายเป็ น ระยะ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ ข้ อ มู ล เชิ ง
สร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน
5) ควรเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการของ
กองวิชาการเพื่อแสดงให้คนในชุมชนเห็นถึงความสนใจของ สท. ต่อประชาชนและการมีความรู้ที่จะทา
ให้ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการทางานได้มากขึ้น
6) ร่วมลงชุมชนกับข้าราชการประจาให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการทางาน
ร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ข้าราชการประจาเห็นว่า สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนมากจนเกินความจาเป็น ขณะเดี ยวกันทาให้ประชาชนเห็นถึงความเสียสละใน
การทางานที่ชัดเจน และลดความรู้สึกของประชาชนที่สะท้อนว่า สท. คานึงถึงผลประโยชน์ของตน
มากกว่าส่วนรวม
7) คงไว้ซึ่งการจัดพี่เลี้ยงการทางานในกลุ่มของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมการเรียนรู้การทางานของเทศบาลที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
5.4.4. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการทางานและบทบาทของข้าราชการระดับต่างๆ
1) ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลการทางานที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการทางานที่ดีและรองรั บการบริการในเทศบาล
แห่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2) ควรกาหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละหน่วยงานที่เน้นตอบการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจนและใช้เป็นตัวชี้วัดในการวัดความสาเร็จของการทางาน
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3) ค้นหาทุนทางสังคม (กลุ่ม/องค์กรชุม ชน) ที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน รวมทั้งค้นหาบุคลากรต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทางานด้านต่างๆ ระดับหน่วยงานและ
ระดับเทศบาลเพื่อยกระดับการทางานระดับชุมชนและเทศบาลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่จาเป็ นต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ ภายใต้การกาหนด
ตัวชี้วัดที่ต้องการ แล้วออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจะได้นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
การกาหนดงบประมาณในการดาเนินการ ผลลัพธ์ของการเข้าร่วมในงาน และโครงการต่างๆ
5) สร้างต้นแบบด้านต่างๆ ในชุมชน และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ภายในเขตเทศบาลฯ และนอกพื้นที่ มีการตั้งเป้าหมายในการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อให้
เครือข่ายคนต้นแบบเป็นทุนทางสังคมของชุมชนและเป็นแกนนาสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลให้มากขึ้น
6) ในการประเมินผลการทางาน ควรนาลักษณะเฉพาะของแต่ละงานมาร่วมพิจารณาเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับน้าหนักการประเมินที่ทุกฝ่าย
พึง พอใจ ที่ สาคั ญควรมี ก ารก าหนดระดับของการได้รับ รางวัล(โบนัส)ว่า แต่ล ะกองว่าควรได้เท่าไร
เพราะแต่ละกองมีลักษณะงานแตกต่างกัน
7) ผู้อานวยการกองควรแสดงบทบาทนักบริหารให้เด่นชัดมากขึ้น ในประเด็นต่อไปนี้
(1) การตัดสินใจที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง
(2) การกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรตามสายการบังคับบัญชา โดยเน้นทั้งคน
และเน้นทั้งงาน
(3) ความแม่นยาในข้อมูลที่ใช้สื่อสารให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชน
(4) พัฒนาบุ คลากรให้ทุก คนมีการพั ฒนาไปพร้อมๆกัน ทาให้ทุก คนตระหนักใน
ความรับผิดชอบของตนเองและงานของเทศบาล สร้างวัฒนธรรมของการรั ก
องค์กรและรักท้องถิ่น งเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในหน่วยงาน
8) ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับควรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เต็มที่ โดยเฉพาะ “หัวใจ
บริการ” ในประเด็นต่อไปนี้
(1) ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ความรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ ความ
แม่นยาในกฎระเบียบต่างๆ ความสนใจใฝ่เรียนรู้
(2) การจัดลาดับความสาคัญของงาน การทางานให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด
(3) การเข้าใจและสามารถตอบสนองสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กร
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(4) การเข้ า ใจบทบาทของผู้บริ หารที่เ ป็นข้าราชการการเมือ ง ข้า ราชการประจ า
สมาชิกสภาเทศบาล และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในชุมชนที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน
(5) การปรับตัวในองค์กรบริการสมัยใหม่ ที่ต้องทางานเชิงรุก ปรับปรุงคุณภาพการ
ทางานของตนเองตลอดเวลา รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์งาน
ทางานเกินความคาดหมาย ลดความผิดพลาดในงานเดิมซ้าๆ ไม่เลียนแบบการ
ทางานที่ขาดประสิทธิภาพ ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของเทศบาลให้
ประชาชนเข้าใจ
9) ดาเนินการสร้าง 1 กองงาน 1 ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best practice) ของแต่ละกองงาน ซึ่งจะนาไปสู่คุณภาพงานของเทศบาลโดยรวม
10) ควรสร้างมาตรฐานกลางในการประเมินผลการทางานเพื่อลดความรู้สึกเหลื่อมล้า
เนื่องจากการมีเนื้องานที่ต่างกันของแต่ละกอง เป็นการลดความผิดพลาดในการประเมินจุดเด่นของ
บุคลากรรายบุคคล
11) ควรกาหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งที่จัดโดยเทศบาลและหน่วยงานภายนอก
ให้นาผลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเกณฑ์พิจารณาการส่งอบรมในปีต่อไปกรณีสามารถนาผลการ
อบรมมาใช้จริงและกรณีไม่สามารถนาผลการอบรมมาใช้จริง
12) กองวิชาการควรแสดงบทบาทความเป็นผู้นาด้านวิชาการของเทศบาลให้เด่นชัดมากขึ้น
ในประเด็นต่อไปนี้
(1) ควรติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการใช้ KPI ที่เทศบาลกาหนดขึ้น เพื่อ
ค้นหา KPI ที่ดีและปรับปรุง KPI ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
(2) เป็นหัวขบวนในการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการให้แก่บุคลากรของเทศบาล
มีค วามสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับต่างๆ ถึง
ลาดับความสาคัญของการพัฒนาเทศบาลจาแนกตามยุทธศาสตร์ภายหลังวิเคราะห์
ผลการประเมินเทศบาลในแต่ละปี
(3) สามารถให้ข้ อเสนอแนะหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุง พั ฒนาวิธีบริหาร
โครงการ ต่อยอดโครงการเดิมที่ตอบสนองการพั ฒนาแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนาวิธีพัฒนาโครงการที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิธีออกแบบโครงการรูปแบบใหม่ๆ ทาหน้าที่ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ
(4) สร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หรือค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างต้นแบบการทางาน
ภายในเทศบาล กองวิช าการควรเป็ นผู้ น าในการสร้ า งแนวปฏิบั ติ ที่ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
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13) ผู้บริหารทุกระดับควรเป็นตัวอย่างการทางานที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับ
ผู้อานวยการกองควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเทศบาลอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางานที่ดีเพื่อนามาปรับปรุงการรบริหารจัดการภายในองค์กร
14) การพัฒนาบุคลากรควรมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม ไม่ควรเป็นการพัฒนาแบบเดิมๆ
เช่น การส่งไปอบรมสัมมนา ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่
ทันสมัยทันกับเหตุการณ์เพื่อรองรับการเติบโตของเทศบาล และประเทศชาติ โดยเฉพาะหลังปี พศ. 2558
ที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (Free Flow Labor) มากขึ้น ซึ่งทางเทศบาลต้องพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานอาเซียน
5.4.5.ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่าย
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจ /อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ใน
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และเข้าใจการทางานของเทศบาล
มากขึ้น
2) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้ง
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ให้ เ ข้ า มาร่ ว มในการทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาของเทศบาล ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5.4.6.ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) สร้างผู้นาชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาชุมชนและเพื่อสร้างการ
ปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลาดับ
2) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมบทบาทผู้นาท้องถิ่นของชุมชน
3) ควรให้ผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถ
และความเหมาะสม เพื่อให้มีการนาโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4) จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทางานของเทศบาล เทศบาลควรแจ้งข้อมูลความ
คืบหน้าการดาเนินโครงการต่างๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทางแบบซ้าๆ
5) ให้ผู้นาชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการประเมินผลการทางานของบุคลากรในเทศบาลเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมพัฒนาการทางานของบุคลากร
6) ผู้นาชุมชนควรชี้แจงการทางานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดวว้ 2) ประเมินผลที่วด้รับว่าเป็นวปตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดวว้เพียงใด 3) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานของเทศบาล และ 4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลเมื องปู่ เจ้า สมิงพรายในระยะต่อวป การติดตามประเมินผลครั้งนี้ เป็นการ
ติดตามประเมินผลแผน/โครงการเฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน วด้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบกลวกการติดตามประเมินผลภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตาม
และประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต
สาหรับ วิธีก ารติดตามประเมิ นผลมีดังนี้ 1) การเก็ บรวบรวมข้อ มูลจากเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง เช่น
แผนพัฒนาสามปี (2555-2557) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน รายงานสรุปผลการดาเนินงานราย
กิจกรรม รายงานการติดตามประเมินผลภายใน 2) การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ปลั ด เทศบาล รองปลัด เทศบาล ผู้ อ านวยการกอง และเจ้า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะราย
ยุทธศาสตร์ จานวน 35 คน 3) การประชุมกลุ่ม ผู้นาท้องถิ่นจาก 61 ชุมชนๆ ละ 2 คน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี
กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 130 คน 4) ประชุมกลุ่มตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จานวน 24 คน และ 5) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม จานวน 61
ชุมชน รวม 1,635 คน
ผลการศึกษาสามารถสรุปวด้ดังนี้
ภำพรวมกำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2555
แผนงาน/โครงการและงบประมาณของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นแผนที่วางวว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแยกตามรายยุทธศาสตร์ โดยระบุถึงจานวนโครงการที่ต้องการ

i
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ดาเนินการ สัดส่วนของโครงการเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่ดาเนินการ
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งวด้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน
พบว่าจากโครงการทั้งหมด 215 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด 135
โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.79 อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.37 ยังวม่วด้
ดาเนินการจานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 และยกเลิกการดาเนินงานจานวน 18 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 8.37
เมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีโครงการทั้งหมด 56 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.93 อยู่ระหว่างดาเนินการ 35 โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.50 ยกเลิก 2
โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.57
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ทั้งหมด 76 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 62 โครงการ (ร้อยละ 81.58) อยู่ระหว่างดาเนินการ 3
โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.95 ยกเลิก 11 โครงการคิดเป็นร้อยละ 14.47
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ โครงการทั้งหมด 6 โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 5 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83.33 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.67
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
โครงการทั้งหมด 5 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ (ร้อยละ 60.00) อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00 ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.00
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว โครงการที่
กาหนดวว้ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร โครงการทั้งหมด 69 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 44 โครงการคิดเป็นร้อยละ 63.77 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 21 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 30.43 ยังวม่วด้ดาเนินการจานวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.45 ยกเลิกจานวน 1
โครงการคิดเป็นร้อยละ 4.35
จะเห็นวด้ว่าจานวนโครงการในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบราย
ยุ ท ธศาสตร์ จะเห็ นว่า ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นโครงสร้างพื้ นฐาน ยุ ทธศาสตร์ด้ านการส่ งเสริมคุ ณภาพชีวิ ต
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวมีจานวนโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยุทธศาสตร์อื่นจะเห็นว่าจานวนโครงการ
ลดลงเล็กน้อย ยกเว้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารที่จานวนโครงการลดลงอย่าง
มาก
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เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจานวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมีจานวนโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนต่อยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน
ผลการดาเนินยุทธศาสตร์รวม 6 ด้าน มีผลการวิเคราะห์โดยสรุปวด้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในยุทธศาสตร์นี้มีโครงการทั้งสิ้น 48 โครงการ โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่ คือ โครงการทา
ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า สะพานทางเท้า คสล. สถานีสูบน้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า ลองท่อ
ระบายน้า ขุดลอกคลอง ทาฝาบ่อพัก สร้างและปรับปรุงเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อเปรียบเทียบโครงการในปีนี้กับปีที่ผ่านมา จะเห็นวด้ว่าเป็นโครงการที่เน้นบารุงรักษาและ
สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทั่วถึงเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะการอานวยความ
สะดวกในการสั ญจรวปมาให้ แก่ ป ระชาชนในชุม ชน มี ก ารแก้ ว ข ปรับ ปรุ งโครงสร้ างทางกายภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามีการเตรียมการป้องกัน
น้าท่วมในปีนี้อย่างชัดเจน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์นี้มี 7 แนวทาง คือ แนวการสนับสนุนการฝึก พัฒนาทักษะวิชาชีพเพิ่มรายวด้ให้แก่
ประชาชน (7 โครงการ) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสวั สดิการและสังคม (7 โครงการ) แนว
ทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (48 โครงการ) แนวทางการป้องกัน รักษา
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และการป้องกันแก้วขปัญหายาเสพ
ติด (17 โครงการ) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้วขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล (3 โครงการ) แนวทางการพัฒนาปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่ง
ความเป็นวทย (1 โครงการ) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ (1 โครงการ) และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย (9
โครงการ)
แต่ละแนวทางเน้นการตอบสนองสิทธิและความต้องการพื้นฐานของประชาชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการเตรียมการรองรับการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการสุขภาพแห่งใหม่ เตรียมพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ให้ความสาคัญกับการสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและการศึกษา การสร้างเครือข่ายการ
ทางานร่วมกับองค์กรต่างๆ และทุกกลุ่มในชุมชน เป็นการดึงและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน สร้าง
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การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการมีส่วนร่วม เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนในระยะยาว มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มใน
ชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 93 โครงการ รวมงบประมาณที่อนุมัติ
62,385,500 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแนวทางในการดาเนินงาน 3 แนวทาง คือ แนวทางพัฒนาการสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3 โครงการ) แนวทางพัฒนาการบาบัด
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ) แนวทางพัฒนาการเฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ) งบประมาณที่อนุมัติรวม 689,000 บาท มีโครงการที่ริเริ่มใหม่ วด้แก่
โครงการอบรมความรู้ด้า นกฎหมายและโครงการอุดหนุนธนาคารขยะตาบลบางหัวเสือ (ชุมชน 12
บ.บ.น.พัฒนา)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ จาแนกเป็นแนวทำงกำรพัฒนำยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนป้องกัน (2 โครงการ) แนวทำงกำรพัฒนำระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน (3 โครงการ) งบประมาณอนุมัติจานวน 916,000 บาท โครงการที่ริเริ่มใหม่
วด้แก่ โครงการเทศกิจเพื่อชุมชน (ตรวจตู้เขียว) และโครงการตั้งจุดตรวจสกัดร่วมกับ สภ. สาโรงใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน และพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการรวม 3 โครงการ เป็นโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ ริม น้ าบริ เวณริม เขื่อนหน้า วัดบางหั วเสื อ ต.บางหัว เสือ และโครงการจัด อบรม
มัคคุเทศน้อย (ชุมชนวัดบางหัวเสือ ม.8) ต.บางหัวเสือ วด้รับอนุมัติเงินทั้งหมด 3,920,000 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร
เทศบาลวด้กาหนดแผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์นี้ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่อ
พัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับแนวทางการให้บริการเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการของเทศบาลมากขึ้น รวมทั้งเตรียมการเพื่อรองรับการทางานในเทศบาลแห่งใหม่
มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณที่วด้รับการจัดสรรจานวน 82,279,100 บาท
แนวทางในการดาเนินงานมี 6 แนวทาง คือ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพั ฒนาท้ องถิ่น (6 โครงการ) แนวทางการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปวตย
(2 โครงการ) แนวทางพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (7 โครงการ) แนวทางพัฒนาระบบ
แผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ (10 โครงการ) แนวทางพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (38 โครงการ) และแนวทางพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ (2 โครงการ) แนวทางที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ แนวทางปรับปรุงเครื่องมือ
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เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและแนวทางพัฒนาระบบ
แผนงานและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินของเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำยทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ มี
ค่าคะแนนความพึงพอใจรวมทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับมาก (3.43) อยู่ในระดับดี โดยมีผลความพึงพอใจใน
แต่ละกลุ่มดังนี้
1) กลุ่มผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีและผู้สูงอำยุ มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลโดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจที่ระดับมาก 3.58 (ปี 2554=3.52)
2) กลุ่ ม ภำคี เครือ ข่ำ ยภำครัฐและเอกชน มีความพึ งพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลโดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจที่ระดับมาก 3.71(ปี 2554=3.63)
3) กลุม่ ตัวแทนประชำชนใน 61 ชุมชน (1,635 คน) มีความพึงพอใจประชาชนต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลพบว่า ทั้ง 6 ยุท ธศาสตร์มี ค่าคะแนนความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับปานกลาง (3.00) โดยค่า
คะแนนในทุกยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าคะแนนความพึงพอใจ 3.07 (ปี
2554= 3.26)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 3.08 (ปี 2554= 3.16)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าคะแนนความพึงพอใจ 3.09 (ปี 2554= 3.06)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความเรียบร้อย และความมั่นคง มีค่า
คะแนนความพึงพอใจ 2.92 (ปี 2554= 2.97)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 2.86
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารมีค่าคะแนนความพึงพอใจ 2.97 (ปี 2554=
3.11)
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรทำงำนของเทศบำล
ข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรวำงแผน กำรวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำร แผนงำนโครงกำร
กำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผล มีดังนี้
1) นาผลการประเมินในระยะ 5 ปีมาทบทวนข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้วจัดประเภท
ข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังวม่วด้ดาเนินการตามลาดับความสาคัญแล้วมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการเป็นระยะ
v
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2) ควรให้กลุ่ม เป้ า หมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกาหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 1 โครงการ
ในระยะเริ่ ม ต้ น และขยายผลออกวปในแต่ ล ะปี ซึ่ ง แม้ โ ครงการลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค วามยุ่ ง ยากในการ
ดาเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนวด้เป็นลาดับ
3) ปรับรูปแบบการดาเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนให้เป็นโครงการเชิงป้องกัน
โดยมอบหมายให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดาเนินการเอง โดยมีเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง เช่น โรงเรียนระดับต่างๆ
เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและดึงผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ครอบครัว
และตารวจให้เข้ามาร่วมมือและเป็นแนวร่วมการพัฒนาระดับพื้นที่ให้มากขึ้น
4) ในการดาเนินโครงการ ควรออกแบบกิจกรรมการดาเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ
การพั ฒนาศั ก ยภาพหรือความสามารถของผู้เ ข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น การก าหนดเช่น นี้จะทาให้
กิจกรรมในโครงการมุ่งวปที่การทาให้ผู้เข้าร่วมวด้ลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรเพิ่มการวัดผลการดาเนิน
โครงการที่ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจในกระบวนการโครงการ
ให้มากขึ้น
5) ทุกกองงานควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่ให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม คนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองวด้
มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ
6) ควรคัดเลือกบางโครงการที่มีความเป็นวปวด้ขึ้นมาเป็นต้นแบบของการวัดผลลัพธ์ที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือประโยชน์ที่คนในชุมชนจะนาวปใช้ในวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนและศึกษา
ปัจจัยที่มีผลให้โครงการนั้นสามารถวัดสิ่งดังกล่าววด้เพื่อขยายผลวปยังโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงวด้
ต่อวป
7) ควรมีแบบฟอร์มสรุปการดาเนินงานรายโครงการที่มีการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็นนี้เป็นอย่าง
น้อย คือ 1) สิ่งที่พัฒนาในปีนี้และแตกต่างจากปีที่ผ่านมา 2) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดาเนิน
โครงการในปีต่อวป
8) ในการจัดทาแผนของเทศบาลซึ่งวด้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นาชุมชนหรือผู้นาใน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง อันจะนามาสู่การกาหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม
9) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ ทุก 6 เดือน
ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้า
ของการดาเนินโครงการต่าง ๆ
vi
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ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร
1) ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์คาต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธ
กิ จที่ บ รรลุ และยั ง วม่ บ รรลุ โดยนาผลการประเมินมาเป็น ข้อ มูล ประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อวป
2) กาหนด Benchmark ที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ
และกาหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุ
3) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานตามยุทธศาสตร์ที่มีการกาหนด
เกณฑ์ ม าตรฐานงานและตั ว ชี้ วั ด การวางแผน การด าเนิ น งานตามแผน การประเมิ น ตนเอง โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรจากเทศบาลอื่น
4) สร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันวปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการ
แก้วขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น
ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ
5) ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดาเนินการ
ตรวจสอบ ประเมิน พร้อมทั้งร่วมดูแลรักษาผลของการดาเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนวด้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้กับการทางานของเทศบาล เช่น ในการจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง
6) กองงานต่างๆ ควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดาเนิ นโครงการ โดยให้
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดาเนินการแทน ส่วนเทศบาลมี
หน้าที่ติดตาม กากับและประเมินผลการทางาน
7) เพิ่มการทางานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการดาเนิน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น
8) กาหนดให้ทุกกองงานรายงานการนาผลการประเมินวปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของกองงาน
9) กาหนดให้การสร้างเอกลักษณ์เรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน และการสร้าง
การมีส่วนร่วมภายใต้การผสานสังคมวัฒนธรรม 2 แบบที่ต้องการมุ่งสู่ความทันสมัย และการอนุรักษ์
ความเป็ นท้ องถิ่นเดิม ให้ค งอยู่ เป็ นเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ต้องบรรลุ อย่ างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ ง
vii
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กาหนดการดาเนินการระยะสั้น และระยะยาวรองรับ แล้วมอบหมายให้กองงานต่า งๆ กาหนดโครงการ/
กิจกรรมรองรับที่ชัดเจน
10) ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคม
เหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนาในการถ่ายทอดภูมิ
ความรู้สู่กลุ่ม คนต่างๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ย วและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
11) เทศบาลควรเป็นตัวกลางในการสนับสนุนและสร้างพื้นที่ให้กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
วด้มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน วม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นาชุ มชน กลุ่มสตรี
กลุ่ม ผู้สูง อายุ กลุ่ม อสม. เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวม่แบ่งฝัก แบ่งฝ่ายในการทางานเพื่ อ
ส่วนรวม
12) ควรสร้างความร่วมมือกับภาคีภาคธุรกิจเอกชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มโอกาสให้ภาคีภาค
ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน โดยการมีโอกาสเข้าวปสัมผัสกระบวนการทางานต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลฯ
13) ควรต้องมีแผนงานที่รองรับการเจริญเติบโตของเทศบาลในอนาคต แผนงานที่ต้องสอด
รับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศวทย ตลอดจนแผนงานที่ต้องคานึงถึงความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัญหาน้าท่วมที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ปัญหาประชากรแฝง โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่จะเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มาจากต่างถิ่น
อันเนื่องมาจากการย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดตามนโยบายค่าแรงขั้นต่า 300 บาท เป็นต้น
14) ควรฟื้นฟูแนวคิดที่ให้ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมกับตารวจในการดูแลพื้นที่ใน
ชุมชนของตน
15) ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้วข และประกาศ
ให้ประชาชนในเทศบาลวด้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วน
นั้น โดยเทศบาลต้องกาหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้วขปัญหาเร่งด่วนอย่าง
ชัดเจน
16) ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” สาหรับบุคลากรในเทศบาลเอง
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก
17) ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการทางานในแต่ละปีให้ชัดเจน โดย
ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งต้องตัดสินใจอย่างรอบครอบและรวดเร็ว
ลักษณะการประนีประนอมอาจใช้วม่วด้ในทุกกรณี
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18) ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารควรมีการคานอานาจกันตามหลักรัฐศาสตร์ เนื่องจาก
ผู้บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลเป็นทีมเดียวกัน ทาให้การตรวจสอบที่เป็นอยู่อาจวม่สะท้อนผล
การทางานที่แท้จริง เพราะมีความเกรงใจกันมากเกินวป รวมทั้งยึดหลักวัยวุฒิค่อนข้างมาก ดังนั้น สมาชิก
สภาเทศบาลจึงต้องเป็น ผู้รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และ มีจิตใจสานึกในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
19) โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังวม่ประสบความสาเร็จ เช่น ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และพาณิชยกรรมต้องค้นหาสาเหตุเชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดาเนินงานในลักษณะ
Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหาที่ส่งผลให้โครงในรายยุทธศาสตร์วม่ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อสมำชิกสภำเทศบำล
1) คงวว้ซึ่งการทางานเชิงรุกในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและการแสดงบทบาท
ในการตรวจสอบการทางานข้าราชการและฝ่ายบริหารเพื่อให้ประชาชนวด้รับประโยชน์สูงสุด
2) ควรมีการประเมินผลการทางานของสมาชิกสภาเทศบาล โดยกาหนดเป็นดัชนีชี้วัดเพื่อ
เป็นเครื่องบ่งชี้การพัฒนาตนเองและผลลัพธ์การทางานด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เทศบาล
3) ควรมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ริเริ่มโดยสมาชิกสภาเทศบาลโดยเฉพาะ โดยเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการใช้คู่มือการปฏิบัติงานประกอบระหว่างการประชุม
ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ทบทวนบทบาทหน้า ที่ ข องแต่ ล ะฝ่ ายเป็ น ระยะ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ ข้ อ มู ล เชิ ง
สร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน
5) ควรเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการของ
กองวิชาการเพื่อแสดงให้คนในชุมชนเห็นถึงความสนใจของ สท. ต่อประชาชนและการมีความรู้ที่จะทา
ให้ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการทางานวด้มากขึ้น
6) ร่วมลงชุมชนกับข้าราชการประจาให้มากขึ้ น เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการทางาน
ร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ข้าราชการประจาเห็นว่า สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ วม่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนมากจนเกินความจาเป็น ขณะเดียวกันทาให้ประชาชนเห็นถึงความเสียสละใน
การทางานที่ชัดเจน และลดความรู้สึกของประชาชนที่ส ะท้อนว่า สท. คานึงถึงผลประโยชน์ของตน
มากกว่าส่วนรวม
7) คงวว้ซึ่งการจัดพี่เลี้ยงการทางานในกลุ่มของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมการเรียนรู้การทางานของเทศบาลที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนและบทบำทของข้ำรำชกำรระดับต่ำงๆ
1) ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลการทางานที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลคงวว้ซึ่งพฤติกรรมการทางานที่ดีและรองรับการบริการในเทศบาล
แห่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ix
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2) ควรกาหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละหน่วยงานที่เน้นตอบการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจนและใช้เป็นตัวชี้วัดในการวัดความสาเร็จของการทางาน
3) ค้นหาทุนทางสังคม (กลุ่ม/องค์กรชุมชน) ที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน รวมทั้งค้นหาบุคลากรต้นแบบที่เป็นตั วอย่างที่ดีในการทางานด้านต่างๆ ระดับหน่วยงานและ
ระดับเทศบาลเพื่อยกระดับการทางานระดับชุมชนและเทศบาลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ ภายใต้การกาหนด
ตัวชี้วัดที่ต้องการ แล้วออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจะวด้นามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
การกาหนดงบประมาณในการดาเนินการ ผลลัพธ์ของการเข้าร่วมในงาน และโครงการต่างๆ
5) สร้างต้นแบบด้านต่างๆ ในชุมชน และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ภายในเขตเทศบาลฯ และนอกพื้นที่ มีการตั้งเป้าหมายในการสร้าง พั ฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อให้
เครือข่ายคนต้นแบบเป็นทุนทางสังคมของชุมชนและเป็นแกนนาสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลให้มากขึ้น
6) ในการประเมินผลการทางาน ควรนาลักษณะเฉพาะของแต่ละงานมาร่วมพิจารณาเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับน้าหนักการประเมินที่ทุกฝ่าย
พึง พอใจ ที่ สาคั ญควรมี ก ารก าหนดระดับของการวด้รับ รางวัล(โบนัส)ว่า แต่ล ะกองว่าควรวด้เท่าวร
เพราะแต่ละกองมีลักษณะงานแตกต่างกัน
7) ผู้อานวยการกองควรแสดงบทบาทนักบริหารให้เด่นชัดมากขึ้น ในประเด็นต่อวปนี้
(1) การตัดสินใจที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง
(2) การกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรตามสายการบังคับบัญชา โดยเน้นทั้งคน
และเน้นทั้งงาน
(3) ความแม่นยาในข้อมูลที่ใช้สื่อสารให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และวว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชน
(4) พัฒนาบุ คลากรให้ทุก คนมีการพั ฒนาวปพร้อมๆกัน ทาให้ทุก คนตระหนักใน
ความรับผิดชอบของตนเองและงานของเทศบาล สร้างวัฒนธรรมของการรั ก
องค์กรและรักท้องถิ่น งเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในหน่วยงาน
8) ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับควรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เต็มที่ โดยเฉพาะ “หัวใจ
บริการ” ในประเด็นต่อวปนี้
(1) ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ความรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ ความ
แม่นยาในกฎระเบียบต่างๆ ความสนใจใฝ่เรียนรู้
(2) การจัดลาดับความสาคัญของงาน การทางานให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด
(3) การเข้าใจและสามารถตอบสนองสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กร
x
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(4) การเข้ า ใจบทบาทของผู้บริ หารที่เ ป็นข้าราชการการเมือ ง ข้า ราชการประจ า
สมาชิกสภาเทศบาล และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในชุมชนที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน
(5) การปรับตัวในองค์กรบริการสมัยใหม่ ที่ต้องทางานเชิงรุก ปรับปรุงคุณภาพการ
ทางานของตนเองตลอดเวลา รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์งาน
ทางานเกินความคาดหมาย ลดความผิดพลาดในงานเดิมซ้าๆ วม่เลียนแบบการ
ทางานที่ขาดประสิทธิภาพ ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของเทศบาลให้
ประชาชนเข้าใจ
9) ดาเนินการสร้าง 1 กองงาน 1 ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best practice) ของแต่ละกองงาน ซึ่งจะนาวปสู่คุณภาพงานของเทศบาลโดยรวม
10) ควรสร้างมาตรฐานกลางในการประเมินผลการทางานเพื่อลดความรู้สึกเหลื่อมล้า
เนื่องจากการมีเนื้องานที่ต่างกันของแต่ละกอง เป็นการลดความผิดพลาดในการประเมินจุดเด่นของ
บุคลากรรายบุคคล
11) ควรกาหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งที่จัดโดยเทศบาลและหน่วยงานภายนอก
ให้นาผลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเกณฑ์พิจารณาการส่งอบรมในปีต่อวปกรณีสามารถนาผลการ
อบรมมาใช้จริงและกรณีวม่สามารถนาผลการอบรมมาใช้จริง
12) กองวิชาการควรแสดงบทบาทความเป็นผู้นาด้านวิชาการของเทศบาลให้เด่ นชัดมากขึ้น
ในประเด็นต่อวปนี้
(1) ควรติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการใช้ KPI ที่เทศบาลกาหนดขึ้น เพื่อ
ค้นหา KPI ที่ดีและปรับปรุง KPI ที่ยังวม่มีประสิทธิภาพ
(2) เป็นหัวขบวนในการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการให้แก่บุคลากรของเทศบาล
มีค วามสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับต่างๆ ถึง
ลาดับความสาคัญของการพัฒนาเทศบาลจาแนกตามยุทธศาสตร์ภายหลังวิเคราะห์
ผลการประเมินเทศบาลในแต่ละปี
(3) สามารถให้ข้ อเสนอแนะหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุง พั ฒนาวิธีบริหาร
โครงการ ต่อยอดโครงการเดิมที่ตอบสนองการพั ฒนาแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนาวิธีพัฒนาโครงการที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน วิธีออกแบบโครงการรูปแบบใหม่ๆ ทาหน้าที่ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ
(4) สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างต้นแบบการทางาน
ภายในเทศบาล กองวิช าการควรเป็ นผู้ น าในการสร้ า งแนวปฏิบั ติ ที่ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
xi
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13) ผู้บริหารทุกระดับควรเป็นตัวอย่างการทางานที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับ
ผู้อานวยการกองควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเทศบาลอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางานที่ดีเพื่อนามาปรับปรุงการรบริหารจัดการภายในองค์กร
14) การพัฒนาบุคลากรควรมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม วม่ควรเป็นการพัฒนาแบบเดิมๆ
เช่น การส่งวปอบรมสัมมนา ซึ่งวม่วด้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่
ทันสมัยทันกับเหตุการณ์เพื่อรองรับการเติบโตของเทศบาล และประเทศชาติ โดยเฉพาะหลังปี พศ. 2558
ที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (Free Flow Labor) มากขึ้น ซึ่งทางเทศบาลต้องพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานให้วด้มาตรฐานอาเซียน
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำบทบำทของภำคีเครือข่ำย
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจ /อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ใน
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และเข้าใจการทางานของเทศบาล
มากขึ้น
2) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้ง
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ให้ เ ข้ า มาร่ ว มในการทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาของเทศบาล ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งจะนาวปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำบทบำทของผู้นำชุมชน
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) สร้างผู้นาชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาชุมชนและเพื่อสร้างการ
ปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ ให้กระจายและขยายออกวปเป็นลาดับ
2) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมบทบาทผู้นาท้องถิ่นของชุมชน
3) ควรให้ผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถ
และความเหมาะสม เพื่อให้มีการนาโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4) จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทางานของเทศบาล เทศบาลควรแจ้งข้อมูลความ
คืบหน้าการดาเนินโครงการต่างๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทางแบบซ้าๆ
5) ให้ผู้นาชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการประเมินผลการทางานของบุคลากรในเทศบาลเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมพัฒนาการทางานของบุคลากร
6) ผู้นาชุมชนควรชี้แจงการทางานของเทศบาลให้ชุมชนวด้รับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือการแก้วขปัญหาของชุมชน
xii

ภาคผนวก

ผนวก ก
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แบบสอบถามหมายเลข [ ]- [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]
ชื่อผู้สัมภาษณ์................................คณะ.............................ชั้นปี......เบอร์โทร.................
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรได้รับผลประโยชน์และควำมพึงพอใจของประชำชน
ต่อผลกำรดำเนินงำนโครงกำรของเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ทาหน้าที่ประเมินผล ข้อมูลที่ได้รับจะนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลที่ได้รับจำกท่ำนจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ คณะผู้ประเมินจะนำเสนอ
ผลกำรประเมินในภำพรวมเท่ำนั้น และขอขอบคุณในควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของเทศบาล
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน.....................................................บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.....................................
ตาบล.......................................................................
1.ท่านเป็นเจ้าหน้าที่/ทางานให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (งานประจา / รับจ้าง)
2.ท่านพักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้น้อยกว่า 6 เดือน
3.ท่านอายุน้อยกว่า 18 ปี
(ถ้ำตอบ “ใช่” อย่ำงน้อย 1 ข้อ ให้หยุดกำรสอบถำม)

( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส/อยู่ด้วยกัน
( ) หม้าย/แยกกันอยู่
4. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................
5. อาชีพหลัก
( ) รับราชการ
( ) เอกชน
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) รับจ้างทั่วไป
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) แม่บ้าน
( ) ว่างงาน
( ) อื่น ๆ (ระบุ) …………
6. รายได้ต่อครอบครัวต่อเดือน
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( ) น้อยกว่า 5,000 บาท ( ) 5,000-10,000 บาท ( ) 10,001-15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท ( ) 20,001-25,000 บาท ( ) 25,001-30,000 บาท
( ) 30,001-35,000 บาท ( ) มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป
7. สถานภาพของท่านในครัวเรือน
( ) หัวหน้าครัวเรือน
( ) คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน
( ) บุตร ธิดา ญาติสนิทของหัวหน้าครัวเรือน
( ) อื่นๆ ระบุ...............................
8. สถานภาพความเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัย
( ) เป็นเจ้าของเอง(ทัง้ บ้านและทีด่ ิน)
( ) เป็นเจ้าของบ้าน แต่เช่าที่ดิน
( ) บ้านเช่า
( ) เป็นผู้อาศัย
( ) นายจ้างจัดหาให้
( ) อื่นๆ (ระบุ).........................
9. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
( ) 2 คน
( ) 3-5 คน ( ) 6-8 คน ( ) 9-10 คน ( ) มากกว่า 10 คนขึ้นไป
10. ท่านอยู่อาศัยเป็นประจาในเขตเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย มานานประมาณกี่ปี
( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1- 5 ปี
( ) 6-10 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 16-20 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
11. ท่านมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายหรือไม่
( ) มี
( ) ไม่
12. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัวเคยไปติดต่อ/ใช้บริการที่สานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หรือไม่
( )ไม่เคย
( )เคย ปีที่แล้วประมาณ..................ครั้ง
เรือ่ งที่ไปรับบริการ (ระบุได้มากกว่า 1 เรื่อง)……………………………………………
13. ท่านหรือบุคคลในครอบครัวเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ / โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย หรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย หากตอบ “ไม่เคย” ให้ข้ามไปตอบส่วนที่ 2
14.ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ / โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านช่องทางใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล
( ) วารสาร / แผ่นพับ / รายงานกิจกรรม
( ) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชน/เทศบาล
( ) หัวหน้าชุมชน
( ) เว็บไซด์ของเทศบาล
( ) อื่นๆ...................................................
15.ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ท่านเข้าถึงได้ดีที่สุด (เรียงลาดับ
ความสาคัญ 3 อันดับแรก)
( ) ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล
( ) วารสาร / แผ่นพับ / รายงานกิจกรรม
( ) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชน/เทศบาล
( ) หัวหน้าชุมชน
( ) เว็บไซด์ของเทศบาล
( ) อื่นๆ................................................................
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อบทบำทของเทศบำลในกำรให้บริกำร
คำชี้แจง 1 = พึงพอใจน้อยมาก 2 = พึงพอใจน้อย
3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก
5 = พึงพอใจมากที่สุด
9 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่าเทศบาลมีบริการนี้
ควำมพึงพอใจ
ระดับควำมพึงพอใจ

1.การให้บริการด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
เช่นบริการตามคิว, ไม่เลือกปฏิบัติ, สะดวก,รวดเร็ว
2.การให้บริการด้านการขอรับเบีย้ ยังชีพต่างๆ เช่น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
3.การให้บริการด้านชาระภาษีทดี่ ินและโรงเรือน ภาษีบารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย
4.การให้บริการด้านงานทะเบียน เช่น แจ้งเกิด /
แจ้งตาย/ แจ้งย้าย /จัดทาทะเบียนบ้านใหม่
5.การให้บริการด้านการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร เช่น
การปลูกสร้าง, การซ่อมแซม, การรื้อถอน
6.การให้บริการด้านการป้องกันโรคติดต่อ เช่น
ไข้เลือดออก ไข้พิษสุนัขบ้า
7.การเปิดช่องทางการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องทุกข์
เช่น เว็บไซต์, ตู้ ปณ., คาร้อง,หนังสือผ่านชุมชน, ส.ท.,
ผู้บริหาร, โทรศัพท์ เป็นต้น
8.การให้บริการด้านจัดการมูลฝอยในชุมชนและสถาน
ประกอบการ
9.การป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การจัดอบรมเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย ถังน้ายาเคมีในชุมชน ความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ในการออกควบคุมดับเพลิง เป็นต้น
10.การติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร/
สะสมอาหาร (หมายถึง ร้านขายของชา/ร้านขายของแห้ง
ที่ต้องซื้อไปปรุงอีกครั้ง/ร้านโชห่วย/ร้านสะดวกซื้อ) /
กิจกรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11.การให้บริการของครูผู้ดูแลเด็ก ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ไม่เคยใช้
บริกำรในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำ
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2
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3
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4

5
5
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5
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5
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5
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
คำชี้แจง 1=พึงพอใจน้อยมาก
2=พึงพอใจน้อย
3=พึงพอใจปานกลาง
4=พึงพอใจมาก
5=พึงพอใจมากที่สุด
9=ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
ควำมพึงพอใจ
ระดับพึงพอใจ
1.ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

1

2

3

4

5

9

1.การก่อสร้าง/ ปรับปรุง /บารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า สะพานทางเดินเท้า
สะพานลอย ศาลาที่พกั ผู้โดยสาร ท่อระบายน้า ราวกันตกและปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
2.การก่อสร้าง ดูแล บารุงรักษาท่อระบายน้าไม่ให้เกิดการอุดตัน
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3.การปรับปรุงระบบการจราจรในพื้นที่ ให้เกิดความปลอดภัย และเพียงพอ
เช่น ไฟเขียว ไฟแดง ทางม้าลาย ป้ายจราจร เป็นต้น
4.มีถนน สะพานทางเท้า ทางเดินเท้า อย่างเพียงพอ และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
5.มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ทาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6.การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพืน้ ที่ เช่น ทาการสูบน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิด
น้าท่วม ,การขุดลอก
7. การมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม เพื่อเสนอแนะ หรือความเห็นในโครงการ
ก่อสร้างถนน สะพานทางเท้า บ่อระบายน้า เป็นต้น
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาของยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
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1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
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5
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2.คุณภาพของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

1
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4
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3. การส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และวันสาคัญทางศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เช่น วันเข้าพรรษา วันที่ 12 สิงหา วันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น
4.การจัดการแข่งขันกีฬาและจัดสถานที่ออกกาลังกาย เช่น กีฬา-ชุมชน
สัมพันธ์ กีฬานักเรียนอย่างเหมาะสม
5.การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เช่น การจัดให้
ลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น
6.การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน อินเตอร์เน็ตสาหรับประชาชน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน แจกวารสาร เป็นต้น

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9
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ควำมพึงพอใจ

ระดับพึงพอใจ

2.ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
(ต่อ)
7.การแก้ ไ ขปั ญ หาและการป้ อ งกั น โรค เช่ น ไข้ เ ลื อ ดออก โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
เป็นต้น
8.การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน เช่น จัดรณรงค์นักเรียนในพื้นที่ ,
ป้ายประชาสัมพันธ์ , การให้ความรู้แก่นักเรียน
9.การอบรมให้ความรูด้ ้านการดูแลร้านค้า แผงลอย สถานประกอบการอื่นๆ
ขายอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัย
10.การส่งเสริมอาชีพ /การฝึกอาชีพให้กับประชาชน
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11.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนายุทธ์ศาสตร์ดา้ นส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.การรณรงค์ปลูกจิตสานึก และการตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายห้ามทิง้ ขยะลงคูคลอง
2.การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล เช่น การเก็บขยะไม่มตี กค้าง
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3. การให้ความรู้ดา้ นการรักษาสิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะในชุมชน
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4. การรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้าเน่าเสีย กลิ่นเหม็น ขยะ
เหตุเดือดร้อนราคาญ ฝุ่นละออง เป็นต้น
5. แก้ไขปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน
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6.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมเรียบร้อยและ
ควำมมั่นคง
1. การดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
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2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การดับเพลิง ถังดับเพลิง /
หัวประปาดับเพลิง/การฝึกอบรม
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถังดับเพลิง /หัวประปาดับเพลิง/
การฝึกอบรม
4.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนายุทธ์ศาสตร์ดา้ นการจัดระเบียบชุมชน
การรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง
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ควำมพึงพอใจ
5.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร

1

ระดับควำมพึงพอใจ
2 3 4
5

9

1.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น มีการ
แจ้งข่าวสาร, ให้คาปรึกษา , ร่วมประชาคมร่วมทากิจกรรม และมอบหมายให้
ทากิจกรรม
2.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
มีการรณรงค์เลือกตั้งทุกระดับ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ท. นายกเทศมนตรี
คณะกรรมการชุมชน เป็นต้น
3.การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชน เช่น เงินอนุมตั ิอุดหนุน เป็นต้น
4.ความรับผิดชอบของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชนต่อประชาชนใน
ชุมชน
5.การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานด้านต่างๆของเทศบาล
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6.พนักงานเทศบาลให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และ ให้คาแนะนาท่าน
เมื่อมาติดต่อราชการ
7. เทศบาลมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการ
ดาเนินงาน เว็บไซต์ , หนังสือร้องเรียน , ที่ประชุมวาระต่างๆ , ตู้ ปณ.,
ผ่าน ส.ท., ผู้บริหาร , ชุมชน
8.การเข้าถึงและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนของ
นักพัฒนาชุมชน เช่น การลงประชาคมแผน , การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ,
ประชาคมยาเสพติด
9. การบริหารงาน/ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลมีการเผยแพร่ผล
การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้รับทราบตามสื่อต่าง ๆ เช่น
ผ่านระบบกระจายเสียงไร้สาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
10. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนิน
โครงการต่างๆ และตรวจสอบการทางาน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน
ตรวจรับงาน
11. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการเมืองและ
การบริหาร
6.กำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
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1.การรับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวในพื้นที่
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เทศบาล
2.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3.การสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /ผก-7

4.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมการลงทุน
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และพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำยในภำพรวม
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
คำชี้แจง 1=พึงพอใจน้อยมาก
2=พึงพอใจน้อย
3=พึงพอใจปานกลาง
4=พึงพอใจมาก
5=พึงพอใจมากที่สุด
9=ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
ควำมพึงพอใจ
ระดับพึงพอใจ
1 2
3 4 5
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
1 2 3 4 5
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
1 2 3 4 5
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
1 2 3 4 5
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1 2 3 4 5
5. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
1 2 3 4 5
6. การแก้ไขปัญหา ตรงความต้องการของประชาชน
1 2 3 4 5
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1 2 3 4 5
8. การนาผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรม ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 1 2 3 4 5
ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นทัว่ ไป
1. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
1.1 ท่านคิดว่างานด้านใดของเทศบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่สุด
.................................................................................................................................................................
1.2 ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
.................................................................................................................................................................
1.3 ท่านพึงพอใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด
.................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนาในด้านใด
2.1 จุดเด่น
..................................................................................................................................................................
2.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
.................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าเทศบาลควรเพิม่ การให้บริการในเรื่องใด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
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แบบสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมและควำมพึ
งพอใจของผู้นำชุมชน/กลุ่มสตรี/อสม./
ผู้สูงอำยุและภำคีเครือข่ำยที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์และกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย ปี 2555

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริงของท่าน)
1. เพศ
2. อายุ ……………. ปี
3. จบการศึกษา

 ชาย

 หญิง

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวช/ปวส/อนุปริญญา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
 อื่น ๆ.........................................
4. อาชีพหลัก
 ราชการ
 เอกชน
 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว  รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้างทั่วไป
 แม่บ้าน
 ว่างงาน
 อื่นๆ ……………………........................................................
5. ตาแหน่งที่รับผิดชอบ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประธานชุมชน
 รองประธานชุมชน
 กรรมการชุมชน..................
 ผู้แทนอสม.
 ผู้แทนกลุ่มสตรี
 ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
 ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน อื่นๆ (โปรดระบุ)...................
6.ชื่อชุมชน/ตาบล/หรือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………. ………………… …………..…………….
7.ปัญหาเร่งด่วนในเขตเทศบาลที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด (3 ลาดับแรก) ได้แก่
1.……………………………………….…………...….................................................................................
2.……………………………………………………………………………………………………………….......
3.………………………………………………………………………………………………………………….…

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและความพึงพอใจ
8. ท่านทราบหรือไม่ว่า เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจาทุกปี
 ทราบ จากหน่วยงานใด .............................................
 ไม่ทราบ
9. ท่านได้มีส่วนร่วมในแผนฯดังกล่าว ในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
(1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด และ 9 = ไม่มีส่วนร่วม)
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีสว่ นร่วมของท่านการดาเนินงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 2
3
4
9.1 ขั้นตอนการสะท้อนความต้องการและ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน
9.2 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ
9.3 ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนฯ/โครงการ/กิจกรรม
9.4 ขั้นตอนการประเมินผลลัพท์ของการดาเนินงานตามแผนฯ
9.5 เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวม
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 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………….…………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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10. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านมีความพึงพอใจต่อผลดาเนินงานของเทศบาล ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง
(1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = มากที่สุด 9 = ไม่แน่ใจ)

ความพึงพอใจของท่านต่อเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
10.1 เทศบาลได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน/ชุมชน
10.2 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้ผู้นาชุมชนทราบ
10.3 การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบ
10.4 เทศบาลได้นาผลการประเมินของปีก่อน มาใช้ในการวางแผนในชุมชนของ
ท่าน
10.5 เทศบาลได้เปิดโอกาสประชาชนได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
10.6 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ
10.7 เทศบาลได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อชุมชนหรือ
สาธารณะ
10.8 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลมีความโปร่งใสและยุติธรรม
10.9 การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
10.10 การดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
10.11 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10.12 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
10.13 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆ ที่สานักงาน ของเทศบาล
10.14 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้า สะพาน การจราจร ฯลฯ
10.15 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 9
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ความพึงพอใจของท่านต่อเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
10.16 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10.17 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
10.18 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัย และความ
เป็นระเบียบของชุมชนและสังคม

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 9

10.19 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน การเมือง และการบริหารชุมชน
10.20 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล

11. หลังจากการติดตามประเมินผลปีที่ผ่านมา (2554) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ได้ ลงพื้นที่พื่อเข้าไปรับฟัง
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนมากน้อยเพียงใด
 มากขึ้นกว่าเดิม
 เหมือนเดิม
 น้อยลงกว่าเดิม
12. หลังจากการติดตามประเมินผลปีที่ผ่านมา (2554) คณะผู้บริหารเทศบาล ได้ลงพื้นที่พื่อเข้าไปรับฟังปัญหา

และหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนมากน้อยเพียงใด
 มากขึ้นกว่าเดิม
 เหมือนเดิม

 น้อยลงกว่าเดิม

13. ท่านคิดว่า เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีจุดเด่นที่ควรรักษาไว้ ด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………
………...............…………......……………………………………………………………………………………………
14. ท่านคิดว่า เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีจุดด้อยที่ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………
………...............…………......…………………………………………………………………………………………..
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย
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สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระหว่างปี 2554 -2556
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คาถามสาหรับนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ส่วนที่ 2 คาถามสาหรับผู้อานวยการกอง / หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 1 คำถำมสำหรับนำยกเทศมนตรีรองนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล
1.ในฐานะที่ท่านเป็น สท.ท่านได้ทางานตามอานาจหน้าที่อะไรบ้าง (อานาจหน้าที่ตามกม. คือ 1) ตรา
เทศบัญญัติ 2) ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการ -ตั้งกระทู้ถามคณะเทศมนตรีหรือนายกฯ -อนุมัติงบประมาณ
ประจาปี 3) แต่งตั้งประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 4) คณะกรรมการสภาเทศบาลและคณะกรรมการ
วิสามัญ
2. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านปรับเปลี่ยนวิธีการการบริหารงานภายในอย่างไรนา
ส่วนใดบ้างของผลการประเมินมาใช้ และใช้อย่างไร
พิจารณาใน 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการหรือการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้การวางแผนและการนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ได้อย่างบูรณา
การ
3. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในวิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจของเทศบาลฯ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงช่องทางและ
ความถี่ในการสื่อสารเป็นอย่างไร
4. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของเทศบาลฯ อย่างไร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร
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5. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม
และมีระบบให้สาธารณชนตรวจสอบได้อย่างไร รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนทราบ
ได้อย่างไร
6. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระหว่างปี 2554-2556 แตกต่างจากเดิม
หรือไม่ อย่างไร
ในประเด็นหลักต่อไปนี้
กรอบแนวความคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
กรอบแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
กรอบแนวความคิดเรื่องผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรอบแนวความคิดในเรื่องการกาหนดกรอบเวลา
กรอบแนวความคิดในการใช้และกระจายงบประมาณ
7. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการในทาให้แผนยุทธศาสตร์สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายแตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
8. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนวิธีถ่ายทอดและการบริหารจัดการตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ทั้ง 6ด้านแตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
9. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการกระจายอานาจในการบริหารให้แต่
ละกองงานอย่างไร ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ แตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
10. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนแนวทางในการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการ และติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์ แตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
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11. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้นาชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการ และติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์ แตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
12.หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการกาหนดโครงการต่าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร และสามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่
13.ปี 2554ท่านคิดว่ากิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใด ที่ประสบผลสาเร็จตาม
เป้ าประสงค์ และปัจจัย ใดที่ มี ความส าคั ญอย่ างยิ่ งในการทาให้กิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนนั้น ๆ
ประสบผลสาเร็จ
14.ปี 2554ท่านคิดว่ากิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใด ที่ประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าประสงค์ในระดับที่ต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ และปัจจัยใดที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในการทาให้กิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนนั้น ๆ ยังไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าประสงค์
15. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อผลการประเมินที่ได้ในแต่ละปี
ส่วนที่ 2 คำถำมสำหรับผู้อำนวยกำรกอง / หัวหน้ำหน่วยงำน
1. ช่ อ งทาง / วิ ธี ก ารที่ ท่ า นได้ รั บ ข้อ มู ล ด้ านวิ สั ย ทัศ น์ พั นธกิ จ และภารกิ จ ของเทศบาลฯ จาก
ผู้บังคับบัญชา และหลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
และความถี่ในการสื่อสารเป็นอย่างไรแตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
2. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ท่านมีวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและภารกิจของเทศบาลฯ อย่างไร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างจาก
ปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
3.หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
เมืองสาโรงใต้ ระหว่างปี 2553 –2555 ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการการบริหารงานภายในอย่างไรนาส่วนใดบ้าง
ของผลการประเมินมาใช้ และใช้อย่างไร
พิจารณาใน 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย /ผค-4

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการหรือการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้การวางแผนและการนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ได้อย่างบูรณา
การ
4. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพรายระหว่างปี 2554 –255 ท่านมีส่วนร่วมในการทาให้แนวความคิดต่างๆ ในแผนฯ เป็น
รูปธรรมอย่างไรบ้าง
ประเด็นหลัก แนวความคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
แนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
แนวความคิดเรื่องผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวความคิดในเรื่องการกาหนดกรอบเวลา และการใช้งบประมาณ
5. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีหลักเกณฑ์และวิธี การในการกาหนดแผนกิจกรรม
และโครงการทั้งรายปี และรายสามปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสาโรงใต้
แตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 ยุทธศาสตร์ด้า นการจัดระเบีย บชุมชน/สังคม การรัก ษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง
5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีวิธีกระจายแผนกิ จกรรมและโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชานาไปดาเนินการ แตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
7. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีวิธีการในการติดตามผลกิจกรรมและโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร (อาจกาหนด
ตัวอย่างแผนงาน หรือโครงการหลัก ๆ ของกองสัก 2-3 โครงการ ที่ดาเนินการในปี 2555 แล้ว
พิจารณาใน 4 มิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ไพมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
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มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
8. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการ และติดตามผลของกิจ กรรม และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
แตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
9. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้นาชุมชนในทุกชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการ และติดตามผลของกิจกรรม และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
10. หลังจากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมาท่านมีแนวทางในการสร้างการตระหนัก การรับรู้ และ
กระตุ้นให้ประชาชนในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมและโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์แตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
11. ในปี 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมหรือโครงการใดที่ท่านคิดว่าได้ดาเนินการแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามความตั้งใจ และปัจจัยใดที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้กิจกรรมหรือโครงการนั้น
ๆ ประสบผลสาเร็จ
12. ในปี 2555ที่ผ่านมา กิจกรรมหรือโครงการใดที่ท่านคิดว่าเมื่อขณะดาเนิ นการได้รับความร่วมมือ
จากผู้นาชุมชน และหรือประชาชนในชุมชนอย่างมาก และปัจจัยใดที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้
กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และหรือประชาชนในชุมชน

13.ในปี 2555 ที่ ผ่ า นมา กิ จ กรรมหรื อโครงการใดที่ ท่ า นคิ ด ว่า ได้ ด าเนิ นการแล้ ว แต่ยั ง ไม่ บ รรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความตั้งใจ ปัจจัยใดที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้กิจกรรมหรือ
โครงการนั้น ๆยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและท่านมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการกิจกรรม
หรือโครงการนั้นในปีต่อ ๆ ไปอย่างไร
14. ในปี 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมหรือโครงการใดที่ท่านคิดว่าเมื่อขณะดาเนินการได้รับความร่วมมือ
จากผู้นาชุมชน และหรือประชาชนในชุมชนต่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และปัจจัยใดที่มีความสาคัญ
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อย่ า งยิ่ ง ในการท าให้กิ จ กรรมหรือ โครงการนั้ น ๆ ไม่ค่อ ยได้รั บความร่ วมมือ จากผู้นาชุมชน และหรื อ
ประชาชนในชุมชนและท่านมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้นในปี
ต่อ ๆ ไปอย่างไร
15.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อผลการประเมินที่ได้ในแต่ละปี

คำสั่งแต่งตั้ง

