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ส�วนที่ ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ�าย
งบประมาณในป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ�ายงบประมาณ 
รายรับจริงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (พ.ศ.2557 - 2560)   

ประเภท ป0 พ.ศ.2557 ป0 พ.ศ.2558 ป0 พ.ศ.2559 ป0 พ.ศ.2560 
ก. รายได�         
1. หมวดภาษีอากร 12,910,361.14  16,212,198.27  16,836,398.72  14,250,000.00  

2. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ  10,769,374.70  11,027,144.19  9,642,141.74  8,104,500.00  

   และใบอนุญาต         

3. หมวดรายได5จากทรัพยสิน 6,011,027.90  6,658,099.92  7,024,374.18  4,543,500.00  

4. หมวดรายได5จาก 2,428,339.74  2,138,084.41  2,553,542.28  2,700,000.00  

สาธารณูปโภค         

5. หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด 772,822.00  548,913.20  913,751.00  751,000.00  

6. หมวดรายได5จากทุน -   -   -   1,000.00  

7. หมวดรายได5จากรัฐบาล 73,601,780.15  78,648,181.70  79,248,112.08  69,650,000.00  

จัดสรรให5         

8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 36,727,459.00  36,424,583.00  53,213,749.00  51,881,200.00  

รวมรายรับตามเทศบัญญัติ 143,221,164.63 151,657,204.69 169,432,069.00 151,881,200.00 

ข. เงินได�อ่ืนๆ         

1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป - -   1,180,008.00  -   -   
โครงการภายใต5แผนปฏิบัติไทย
เข5ม         

แข็ง 2555(23 ล5านบาท)         

2. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไประบุ -   17,976,182.00  -   -   

วัตถุประสงค         

3. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,910,130.67  12,034,000.00  6,110,000.00  -   

รวมรายรับท้ังส้ิน 163,131,295.30   182,847,394.69   175,542,069.00   151,881,200.00  
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รายจ�ายจริงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (พ.ศ.2557 - 2560) 
ประเภท ป0 พ.ศ.2557 ป0 พ.ศ.2558 ป0 พ.ศ.2559 ป0 พ.ศ.2560 

รายจ�ายงบกลาง 
๑.หมวดเงินเดือนและค�าจ5าง
ประจํา 
2. หมวดค�าจ5างชั่วคราว 
3. หมวดค�าตอบแทน ใช5สอย
และวัสดุ 
4. หมวดค�าสาธารณูปโภค 
5. หมวดเงินอุดหนุน 
6. หมวดรายจ�ายอ่ืน ๆ 
7. หมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร5าง 

7,928,432.2 
18,994,309.83 

 
18,487,026.57 
40,174,441.37 

 
2,149,927.09 

1,2480,000 
25,000 

8,393,795 
 

4,401,382.24 
21,180,933.24 

 
16,203,311.89 

33,391,036.6 
 

2,934,244.62 
12,346,820 

20,000 
20,057,548.33 

4,622,210.41 
21,985,595.45 

 
15,342,513.55 
39,329,639.15 

 
2,541,904.8 
12,885,000 

20,000 
18,146,055.6 

27,587,600 
2,6840,200 

 
16,600,200 
45,142,300 

 
3,392,100 

13,504,000 
25,000 

17,949,800 

รวมรายจ�ายตามเทศบัญญัติ 108,632,932.06 110,535,276.92 114,872,918.96 151,041,200.00 

๑.หมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร5าง 

- 1,132,580 - - 

รวมรายจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป-โครงการภายใต�
แผนปฏิบัติไทยเข�มฯ 

- 1,132,580.00 - - 

รายจ�ายงบกลาง 
๑.หมวดเงินเดือนและค�าจ�าง
ประจํา 
3. หมวดค�าตอบแทน ใช5สอย
และวัสดุ 
1. หมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร5าง 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 
352,000 

17,682,900 
397,320 

 
119,702 

- 
- 
 
- 
 
- 

รวมรายจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป-ระบุวัตถุประสงคG 

- 352,000.00 18,199,922.00 - 

รายจ�ายงบกลาง 
๑.หมวดเงินเดือนและค�าจ5าง
ประจํา 
3. หมวดค�าตอบแทน ใช5สอย
และวัสดุ 
7. หมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร5าง 

15,737,400 
324,886.67 

 
385,544 

 
3,792,000 

16,960,500 
339,540 

 
115,084 

 
653,858 

- 
- 
 
- 
 

6,110,000 

- 
- 
 
- 
 
- 

รวมรายจ�ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

20,239,830.67 18,068,982.00 6,110,000.00 - 

รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 128,872,762.73 130,088,838.92 139,182,840.96 151,041,200.00 

  
 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท5องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) 

 
แผนยุทธศาสตรG 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป0 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 

ร�อย
ละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท้ังหมด 

จํานวน     
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ร�อยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา      
   ด5านโครงการพ้ืนฐาน 

118 6 5 9,549,939.70 9,376,224.10 98 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ด5านสิ่งแวดล5อม             
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ

18 6 33 3,273,108 3,273,108 100 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา  
   ด5านเศรษฐกิจและการ 
   คลัง 

6 3 50 101,291.60 101,291.60 100 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา     
   ด5านทรัพยากรมนุษย 
   และสังคม 

64 35 55 24,495,120.91 24,495,120.91 100 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ด5านการบริหารและ   
   การปกครอง 

24 14 58 2,333,246.75 2,276,896.75 98 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา   
   ด5านเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ 

120 25 21 890,950 890,950 100 

   รวม  6  ยุทธศาสตรG 350 89 25 40,643,656.96 40,413,591.36 99 

ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได5กําหนดแผนงาน/โครงการในแผนเทศบาล ประจําปK 2557 
จํานวน 503 โครงการ จาก 6 แผนยุทธศาสตร งบประมาณ  901,158,510  บาท 

  จากการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 2557 สามารถ
ดําเนินการได5 จํานวน 89 โครงการ คิดเปLนร5อยละ 25 ของโครงการท้ังหมดใช5งบประมาณท้ังสิ้น 
40,413,591.36บาท  คิดเปLนร5อยละ 99 เนื่องจากโครงการของเทศบาลท่ีได5กําหนดไว5โครงการด5าน
โครงสร5างพ้ืนฐานมีจํานวนมากและดําเนินการในส�วนท่ีมีความเร�งด�วนก�อนผลการพัฒนาอยู�ในระดับท่ีน�าพอใจ 
โดยสามารถตอบสนองต�อความต5องการและแก5ไขปMญหา ความต5องการของประชาชนได5มากข้ึน ซ่ึงส�วนหนึ่ง
เทศบาลได5รับจัดสรรงบประมาณจากส�วนกลางมาเพ่ิมเติมรวมท้ังได5รับการสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืนๆจึงทําให5
โครงการต�างๆ ของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีได5วางไว5และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

เทศบาลได�กําหนดในแผนยุทธศาสตรG 6 แผนยุทธศาสตรGดังนี้ 

1 ยุทธศาสตรGด�านการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 118 โครงการ สามารถดําเนินการได5 6 โครงการ คิดเปLน
ร5อยละ 5  ใช5งบประมาณ  9,376,224.10  บาท  คิดเปLนร5อยละ 98  สามารถสนองตอบต�อปMญหา และ
ความต5องการของประชาชนได5รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากข้ึน ตลอดจนภูมิทัศนเมืองแกลง มีความ
สวยงามเปLนระเบียบเรียบร5อยมากกว�าในอดีตท่ีผ�านมา 
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2 ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ประกอบด5วยโครงการจํานวน 18 โครงการ สามารถดําเนินการได5 6 โครงการ คิดเปLนร5อยละ 
33 สามารถใช5งบประมาณ  3,273,108 บาท คิดเปLนร5อยละ 100 สามารถสนองตอบต�อปMญหา และความ
ต5องการของประชาชนได5มากข้ึน อนึ่งเทศบาลได5เข5าร�วมโครงการจัดการระบบด5านสิ่งแวดล5อม (ISO 14001)  
การอนุรักษลุ�มแม�น้ําประแส เข5าร�วมโครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเพ่ือเมืองน�าอยู� (CCP)  โครงการ
ส�งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน  โครงการลดกUาซเรือนกระจก (Low  cabon city)และเปLนศูนย
ประสานงานเครือข�ายการเรียนรู5ภาคตะวันออกฯ   ทําให5การพัฒนาในด5านสิ่งแวดล5อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เด็ก  เยาวชน  ประชาชนให5ความร�วมมือกับเทศบาลเก่ียวกับโครงการท่ีจัดทําทุกโครงการ  ทําให5การ
บริหารงานของเทศบาลในด5านสิ่งแวดล5อมและทรัพยากรธรรมชาติและรวมท้ังโครงการท่ีจัดทําให5มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

3 ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการคลัง    

ประกอบด5วยโครงการ จํานวน 6 โครงการ สามารถดําเนินการได5 3 โครงการ คิดเปLน 
ร5อยละ 50 ใช5งบประมาณ 101,291.60 บาท คิดเปLนร5อยละ 100 สามารถตอบสนองความต5องการของ
ประชาชนในด5านอาชีพได5มากข้ึนและประชาชนให5ความร�วมมือกับเทศบาลในการจัดกิจกรรมต�างๆ ให5มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

4 ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านทรัพยากรมนุษยGและสังคม   

ประกอบด5วยโครงการ จํานวน 64 โครงการ สามารถดําเนินการได5 35 โครงการ คิดเปLน 
ร5อยละ 55 ใช5งบประมาณ 24,495,120.91 บาท คิดเปLนร5อยละ 100 สามารถตอบสนองความต5องการของ
ประชาชนได5มากข้ึนในด5านการปaองกันสุขภาพอนามัย การควบคุมสุขาภิบาลร5านอาหาร  การส�งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท5องถ่ิน การส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนส�งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ รวมท้ัง
ชุมชนต�าง ๆ ในเขตเทศบาลและประชาชนให5ความร�วมมือในกิจกรรมต�าง ๆ จึงทําให5โครงการต�าง ๆ ท่ีเทศบาล
จัดข้ึนให5มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนตรงตามวัตถุประสงคท่ีได5วางไว5 

5 ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการบริหารและการปกครอง 

ประกอบด5วยโครงการจํานวน 24 โครงการ สามารถดําเนินการได5 14 โครงการ คิดเปLน 
ร5อยละ 58 ใช5งบประมาณ 2,276,896.75 บาท คิดเปLนร5อยละ 98 สามารถตอบสนองต�อความต5องการ
ของประชาชนได5เปLนอย�างดี ส�วนด5านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานให5เกิดความรวดเร็วในด5านการบริการ ลดข้ันตอนในการทํางานได5เร็วกว�าเดิมท่ีผ�านมาทําให5ประชาชน
ได5รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว พอใจในการทํางานของเทศบาล จึงถือได5ว�าเทศบาลได5ประสบความสําเร็จ
ในการบริหารงานให5เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล5องกับหลักธรรมาภิบาล 

6 ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประกอบด5วยจํานวนโครงการ 120 โครงการ สามารถดําเนินการได5 25 โครงการ คิดเปLน
ร5อยละ 21 สามารถใช5งบประมาณ 890,950 บาท คิดเปLนร5อยละ 100 ทําให5เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช5ใน
การปฏิบัติหน5าท่ีให5บริการประชาชน และสามารถตอบสนองความต5องการของประชาชนได5เปLนอย�างดี การ
ปฏิบัติงานได5อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตรG 

จํานวน
โครงการ ใน
แผนพัฒนา
ประจําป0 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 

ร�อยละ 

จํานวนงบประมาณ
ท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการจริง 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
โครงสร5างพ้ืนฐาน 

150 23 15.33 21,059,061.44 16,689,580.00 79.25 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
เศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การ
ส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

28 17 60.71 4,950,304.40 4,950,304.40 100 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

28 14 50 17,856,979.12 17,856,979.12 100 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
สังคมและส�งเสรมิคุณภาพชีวิต 

14 9 64.29 1,449,707.00 1,116,707.00 77.02 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม 

25 8 32 3,304,294.00 3,304,294.00 100 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5านการ
บริหารจัดการท่ีด ี

131 45 34.35 2,161,509.20 2,131,569.20 98.61 

รวม ๓๗๖ ๑๑๖ ๓๐.๘๕ ๕๐,๗๘๑,๘๕๕.๑๖ ๔๖,๐๔๙,๔๓๓.๗๒ ๙๐.๖๘ 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได5กําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 
2558 จํานวน  376  โครงการ  จาก 6 แผนยุทธศาสตร  งบประมาณ  50,781,855.16 บาท 

จากการประเมินผลตามแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 2558 สามารถ
ดําเนินการได5 จํานวน 116 โครงการ คิดเปLนร5อยละ 30.85 ของโครงการท้ังหมดใช5งบประมาณท้ังสิ้น 
46,049,433.72 บาท คิดเปLนร5อยละ  90.68  เนื่องจากโครงการของเทศบาลท่ีได5กําหนดไว5โครงการด5าน
โครงสร5างพ้ืนฐานมีจํานวนมาก  และดําเนินการในส�วนท่ีมีความเร�งด�วนก�อน  ผลการพัฒนาอยู�ในระดับท่ีน�า
พอใจ  โดยสามารถตอบสนองต�อความต5องการและแก5ไขปMญหา ความต5องการของประชาชนได5มากข้ึน   
ซ่ึงส�วนหนึ่งเทศบาลได5รับจัดสรรงบประมาณจากส�วนกลางมาเพ่ิมเติมรวมท้ังได5รับการสนับสนุนจากหน�วยงาน
อ่ืนๆ จึงทําให5โครงการต�างๆ ของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีได5วางไว5และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดในแผนยุทธศาสตรG 6 ยุทธศาสตรG  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 150  โครงการ สามารถดําเนินการได5  23 โครงการ  

คิดเปLนร5อยละ  15.33  ใช5งบประมาณ 16,689,580.00 บาท คิดเปLนร5อยละ 79.25  สามารถสนองตอบ
ต�อปMญหาและความต5องการของประชาชน ประชาชนได5รับความสะดวกในสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
มีถนนสัญจรไปมามากข้ึน มีน้ําประปา ไฟฟaาอย�างท่ัวถึง  ตลอดจนภูมิทัศนเมืองแกลง มีความสวยงามเปLน
ระเบียบเรียบร5อยมากกว�าในอดีตท่ีผ�านมา 
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2. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 28 โครงการ สามารถดําเนินการได5 17 โครงการ คิดเปLน
ร5อยละ  60.71  ใช5งบประมาณ  4,950,304.40  บาท  คิดเปLนร5อยละ  100  สามารถสนองตอบต�อ
ปMญหาและความต5องการของประชาชน  ประชาชนมีอาชีพและเพ่ิมรายได5ให5แก�ประชาชน รวมถึงประชาชนมี
ส�วนร�วมในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท5องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

3. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 28 โครงการ สามารถดําเนินการได5 14 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ  50  ใช5งบประมาณ  17,856,979.12  บาท  คิดเปLนร5อยละ  100  สามารถตอบสนองความ
ต5องการของประชาชนได5มากข้ึน ในด5านการส�งเสริมสนับสนุนการศึกษา สร5างแหล�งเรียนรู5 ให5แก�เด็ก เยาวชน 
และประชาชน  รวมถึงร�วมกิจกรรมเล�นกีฬาและนันทนาการ ส�งเสริมสุขภาพ  

4. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน  14  โครงการ สามารถดําเนินการได5 9 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ 64.29 ใช5งบประมาณ 1,116,707.00 บาท  คิดเปLนร5อยละ 77.02 ส�งเสริมสนับสนุนผู5ด5อยโอกาส 
สงเคราะหผู5พิการผู5สูงอายุ  ส�งเสริมและสนับสนุนให5ความรู5 ความพร5อมการปaองกันและแก5ไขปMญหาด5าน
อัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร5อย เพ่ือให5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน  25  โครงการ สามารถดําเนินการได5 8 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ  32  ใช5งบประมาณ  3,304,294.00  บาท  คิดเปLนร5อยละ  100  สามารถสนองตอบต�อปMญหา
และความต5องการของประชาชนได5มากข้ึน อนึ่ง เทศบาลฯ ได5เข5าร�วมโครงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล5อม 
ISO 14001 การอนุรักษลุ�มน้ําประแส  เปLนศูนยประสานงานเครือข�ายการเรียนรู5ด5านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล5อมประจําภาคตะวันออก และศูนย “สุขศาลาเยียวยาโลกร5อน เมืองแกลง” ทําให5การพัฒนาด5าน
สิ่งแวดล5อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังเด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน  ให5ความร�วมมือกับเทศบาล
เก่ียวกับโครงการท่ีจัดทําทุกโครงการ  ทําให5การบริหารงานของเทศบาลในด5านสิ่ งแวดล5อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

6. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
ประกอบด5วย 3 แนวทาง จํานวน 131 โครงการ สามารถดําเนินการได5 45 โครงการ  

คิดเปLน ร5อยละ  34.35  ใช5งบประมาณ  2,131,569.20  บาท  คิดเปLนร5อยละ  98.61  ส�งเสริมให5
ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท5องถ่ิน มีความเข5าใจในกิจกรรมของเทศบาลฯ พร5อมท้ังพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช5 และการประชาสัมพันธข5อมูลข�าวสารต�างๆ เพ่ือสนองตอบต�อปMญหาและความ
ต5องการของประชาชนได5มากข้ึน 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตรG 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป0 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 

ร�อยละ 

จํานวน
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง ร�อยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
โครงสร5างพ้ืนฐาน 

๖๘ ๒๙ ๔๒.๖๕ ๑๘๑,๗๑๘,๑๐๐ ๓๖,๐๑๐,๓๐๐ 19.89 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
เศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การ
ส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

๒๐ ๑๘ ๙๐ ๖,๔๓๖,๐๐๐ ๖,๔๓๖,๐๐๐ 96.52 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ ๑๓,๕๑๘,๐๘๘ ๒1,760,400 88.75 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5านสังคม
และส�งเสรมิคุณภาพชีวิต 

๑๕ ๗ ๔๖.๖๗ ๒๔,๔๗๗,๐๐๐ 1,306,000 5.34 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม 

๓๙ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๖๑,๙๗๘,๖๘๔ 29,857,184 48.17 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด5านการ
บริหารจัดการท่ีด ี

๑๐๐ ๘๒ ๘๒ ๕,๒๘๘,๗๙๐ 3,593,990 67.95 

รวม 268 188 70.5 303,716,662 98,739,874 32.51 

 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได5กําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 255
๙ จํานวน  ๒6๘  โครงการ  จาก 6 แผนยุทธศาสตร  งบประมาณ  303,716,662 บาท 

จากการประเมินผลตามแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 255๙ สามารถ
ดําเนินการได5 จํานวน 1๘๘ โครงการ คิดเปLนร5อยละ 70.15 ของโครงการท้ังหมดใช5งบประมาณท้ังสิ้น 
98,739,874บาท คิดเปLนร5อยละ 32.51 เนื่องจากโครงการของเทศบาลท่ีได5กําหนดไว5โครงการด5านโครงสร5าง
พ้ืนฐานมีจํานวนมาก  และดําเนินการในส�วนท่ีมีความเร�งด�วนก�อน  ผลการพัฒนาอยู�ในระดับท่ีน�าพอใจ  โดย
สามารถตอบสนองต�อความต5องการและแก5ไขปMญหา ความต5องการของประชาชนได5มากข้ึน  ซ่ึงส�วนหนึ่ง
เทศบาลได5รับจัดสรรงบประมาณจากส�วนกลางมาเพ่ิมเติมรวมท้ังได5รับการสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืนๆ จึงทํา
ให5โครงการต�างๆ ของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีได5วางไว5และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดในแผนยุทธศาสตรG 6 ยุทธศาสตรG  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 68  โครงการ สามารถดําเนินการได5 29 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ  42.65  ใช5งบประมาณ 36,010,300 บาท คิดเปLนร5อยละ 19.89  สามารถสนองตอบต�อปMญหา
และความต5องการของประชาชน ได5ระดับหนึ่ง ประชาชนได5รับความสะดวกในสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มี
ถนนสัญจรไปมามากข้ึน มีน้ําประปา ไฟฟaา ตลอดจนภูมิทัศนเมืองแกลง มีความสวยงามเปLนระเบียบเรียบร5อย 
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๒. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 20 โครงการ สามารถดําเนินการได5 18 โครงการ คิดเปLน
ร5อยละ 90 ใช5งบประมาณ 6,212,000 บาท คิดเปLนร5อยละ 96.52 สามารถสนองตอบต�อปMญหาและความ
ต5องการของประชาชน  ประชาชนมีอาชีพและเพ่ิมรายได5ให5แก�ประชาชน รวมถึงประชาชนมีส�วนร�วมในการ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท5องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

   ๓. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 26 โครงการ สามารถดําเนินการได5 18 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ  69.23 ใช5งบประมาณ 21,760,400 บาท คิดเปLนร5อยละ 88.75  สามารถตอบสนองความ
ต5องการของประชาชนได5  ในด5านการส�งเสริมสนับสนุนการศึกษา สร5างแหล�งเรียนรู5 ให5แก�เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  รวมถึงร�วมกิจกรรมเล�นกีฬาและนันทนาการ ส�งเสริมสุขภาพ  

   ๔. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 15 โครงการ สามารถดําเนินการได5 7 โครงการ   

คิดเปLนร5อยละ 46.67 ใช5งบประมาณ 1,306,000 บาท คิดเปLนร5อยละ 5.34 ส�งเสริมสนับสนุนผู5ด5อยโอกาส 
สงเคราะหผู5พิการผู5สูงอายุ ส�งเสริมและสนับสนุนให5ความรู5 ความพร5อมการปaองกันและแก5ไขปMญหาด5านอัคคีภัย     
เหตุจราจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร5อย เพ่ือให5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

   ๕. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
ประกอบด5วย 2 แนวทาง จํานวน 39 โครงการ สามารถดําเนินการได5 34 โครงการ คิดเปLน

ร5อยละ  87.18 ใช5งบประมาณ 29,857,184 บาท คิดเปLนร5อยละ 48.17 สามารถสนองตอบต�อปMญหาและ
ความต5องการของประชาชนได5มากข้ึน อนึ่ง เทศบาลฯ ได5เข5าร�วมโครงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล5อม ISO 
14001 การอนุรักษลุ�มน้ําประแส เปLนศูนยประสานงานเครือข�ายการเรียนรู5ด5านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล5อมประจําภาคตะวันออก และศูนย “สุขศาลาเยียวยาโลกร5อน เมืองแกลง” ทําให5การพัฒนาด5าน
สิ่งแวดล5อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังเด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน ให5ความร�วมมือกับเทศบาล
เก่ียวกับโครงการท่ีจัดทําทุกโครงการ ทําให5การบริหารงานของเทศบาลในด5านสิ่ งแวดล5อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

    ๖. ยุทธศาสตรGการพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
ประกอบด5วย 3 แนวทาง จํานวน 100 โครงการ สามารถดําเนินการได5 82 โครงการ  

คิดเปLนร5อยละ 82 ใช5งบประมาณ 3,593,990 บาท คิดเปLนร5อยละ 67.95 ส�งเสริมให5ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาท5องถ่ิน มีความเข5าใจในกิจกรรมของเทศบาลฯ พร5อมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือ 
เครื่องใช5 และการประชาสัมพันธข5อมูลข�าวสารต�างๆ เพ่ือสนองตอบต�อปMญหาและความต5องการของประชาชน
ได5มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 


