
ส่วนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา              
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ โดยน าโครงการต่าง 
ๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมาจัดท าโครงการต่าง ๆ และเพ่ือน าโครงการต่า ง ๆ ไปจัดท างบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ และบางโครงการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
โครงการท่ี 

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

จ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนา 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๙ ๕๓ ๘๙.๘๓ ๒๓,๘๗๗,๒๐๐ ๑๘,๐๖๗,๑๒๐.๘๘ ๗๕.๖๗ 
มนุษย์       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการแก้ไขปัญหาความ ๕๖ ๓๐ ๕๓.๕๘ ๑๗๖,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๓๘๙,๘๒๓.๗๗ ๔.๗๕ 
ยากจน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการรักษาความ       
เรียบร้อย การป้องกัน ๒๙ ๑๙ ๖๕.๕๒ ๓๐,๘๖๑,๗๐๐ ๓,๐๗๘,๐๕๗.๖๐ ๙.๙๘ 
ปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟู       
ผู้ติดยาเสพติด       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการส่งเสริมการบริหาร       
จัดการที่ดีและป้องกัน ๘ ๔ ๕๐ ๒,๘๗๐,๐๐๐ ๖๙๖,๘๘๒.๕๕ ๒.๒๖ 
ปราบปรามการทุจริต       
ประพฤติมิชอบ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาองค์กรและ ๒๖ ๑๒ ๔๖.๑๖ ๑๑๗,๗๘๑,๒๕๐ ๕,๐๖๖,๓๐๕.๕๐ ๔.๓๑ 
การให้บริการที่ดีแก ่       
ประชาชน       
 
 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
โครงการท่ี 

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

จ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนา 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๒๖ ๑๗ ๖๕.๓๙ ๗๖,๓๓๖,๘๐๐ ๑,๘๔๗,๓๕๖.๑๘ ๒.๔๒ 
และจัดการชายฝ่ังแบบ       
บูรณาการ       

รวม ๒๐๔ ๑๓๕ ๖๖.๑๘ ๔๒๘,๕๘๖,๙๕๐ ๓๗,๑๔๕,๕๔๖.๔๘ ๘.๖๗ 
 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕๕๖ ) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ สามารถประเมินประสิทธิผล    เชิงคุณภาพ
ในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารถด าเนินการตามแผนงาน /โครงการที่
ก าหนดไว้   คิดเป็นร้อยละ ๘๙ .๘๓ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ .๖๗ จากการ
ด าเนินการทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ ประสบ
ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นอย่างมาก ท าให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน และยังมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจ าหน่ายให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานที่เทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์เป็นการกระจายรายได้ และเทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ
ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  สามารถด าเนินการตามแผนงาน /
โครงการที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ จากการ
ด าเนินงานทางด้านการ แก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์นี้จะมีโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมชั ดเจน เนื่องจาก
ยุทธศาสตร์นี้มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับถนน ท่อระบายน้ า ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินการสูง แต่งบประมาณของเทศบาลในการด าเ นินการจริงมีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับภารกิจที่ถ่ายโอน
ลงมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแต่ภารกิจงานไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณหรือบุคลากร ท าให้โครงการ
หรือการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ถึงอย่างไรเทศบาล ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ ที่
ผ่านมาก็ได้ด า เนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน          เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขอ งประชาชนและ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการต่าง ๆ มีเส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะมีระบบสัญญาณไฟจราจรมีมาตรฐาน และมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ เพ่ิมข้ึน มีระบบ
ระบายน้ าที่มีมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วมใน     ช่วงฤดูฝนสามารถสัญจรได้สะดวก เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด  สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ๖๕ .๕๒    จ านวน
งบประมาณ ทีได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๘ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในด้าน  การ
ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว       โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าโครงการป้องกันยาเสพติด จัดตั้ งศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและรายงานผล
การด าเนินงานการป้องกันยาเสพติดให้จังหวัดทราบ  และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดผ่าน ระบบสื่อไร้สาย
ของเทศบาล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นการบูรณา การระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จ านวนงบประมาณที่ได้
ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ จากการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครองรับมอบภารกิจบางอย่างจากรัฐบาลมาด าเนินการจัดท าเอง         แต่เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ลักษณะเฉพาะตามสภาพความเป็นอยู่ของท้องถิ่นแต่ละแห่ง จึงให้มีอิสระในการบริหารจัดการตาม แนวทางของ
ตนเองภายใต้อ านาจหน้าที่ที่รัฐบาลก าหนด แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการติดตาม ตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานภายใน และภาคประชาชน ท าให้ภาครัฐมีการท างานที่โปร่งใส มากขึ้น การทุจริตประพฤติมิชอบกระท า
ได้ยากมาก ท าให้การท างานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งต่อราช การและประชาชน ไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากร
สาธารณะโดยไร้ประโยชน์ การท างานของหน่วยงานรัฐเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง คิด
เป็นร้อยละ ๔.๓๑ การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นภารกิจหลักของเทศบาล ในการด าเนินงานของท้องถิ่น
จะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน รวมทั้งค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เนื่องจากเทศบาลต าบลเขตรอุด มศักดิ์  มีงบประมาณในการบริหารงานจ านวนมาก   มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ข้ึนในพื้นท่ี มีการฝึกทบทวน
เจ้าหน้าที่ ป้องกันภัยอย่างสม่ าเสมอ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา  ซึ่งจะท าให้
ประชาชนอุ่นใจ มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอยู่ตลอดเวลาท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
ท าให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้นจากเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้าน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  สามารถ
ด าเนินการตามแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๙ จ านวนงบประมาณ ที่ได้ด าเนินการจริง คิด
เป็นร้อยละ ๒.๔๒ จากการด าเนินการทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลเขตร-     อุดมศักดิ์ 
มีปัญหาขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับคนในชุมชนที่ต้องด าเนินการแก้ไข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือ
กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งก าลังเริ่มต้นไปด้วยดี ท าให้เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดจิตส านึกและความตระหนักในการดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลให้ประชาชน 
เยาวชนเกิดความรักความหวงแหนสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันมากยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้นการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก จึงจะท า
ให้งานด้านนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูร
ณาการ รวมทั้งการด าเนินการด้านขยะในพ้ืนที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลต่อการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
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