
 

     รายงานผลติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
1. วิสัยทศัน์ในการพฒันาท้องถิน่  : 

“มุ่งเน้นการพฒันา  การคมนาคมสะดวก  พฒันาคุณภาพชีวติ  เศรษฐกจิดี” 

 2.  พนัธกจิ 
         1.  จดัใหมี้ระบบการคมนาคมท่ีสะดวกทุกชุมชน   

2. จดัใหมี้การบริการดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต   

  3 . ส่งเสริมอาชีพ  และการกระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
  4 . สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีท่ีดีงาม 

5.  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสุขภาพและอนามยัของประชาชน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
ความเป็น   อยูข่องประชาชน 

  6.  ส่งเสริมการศึกษา  กีฬา และนนัทนาการ 
  7.  ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก  ยาวชน  ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

9.  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ทอ้งถ่ินใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

10.  จดัใหมี้การป้องกนัดูแลการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
11.  จดัใหมี้การบริการก าจดัส่ิงปฏิกูล มูลฝอย  และน ้าเสีย 

 3.  จดุมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
                            1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

        2.  มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ครบทุกครัวเรือน 
                     3.  ประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คง  และมีรายไดเ้พียงพอ 

        4.   ประชาชนไดร่้วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
                            5.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวติดีข้ึนทุกครัวเรือน 
                            6. ยกระดบัการศึกษาของประชาชน   และพฒันาดา้นการกีฬาของประชาชนและเยาวชน 
                            7. จดัใหมี้การพฒันา แก่กลุ่มสตรี  เด็ก  เยาวชน  และจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 8.  ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   9.  การบริการประชาชนไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
  10. ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  11. จดัใหมี้สถานท่ีทิ้งขยะ  และระบบการก าจดัมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ 
 



 

 

แบบที ่ 1  การก ากบัการจัดแผนพฒันาประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   อ าเภอเมือง   จังหวดันราธิวาส 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ    
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

   

ส่วนที ่ 2  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล    
8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน    
9.  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

   

10.  มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

   

11.  มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน    
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา    
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั    
16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา    
17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์    
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์    

 
 
 
 
 



 

แบบที ่ 2  แบบรายงานผลติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ส่วนที ่  1   ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัตายอ    
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธนัวาคม)  (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กนัยายน)  
ส่วนที ่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
3.  จ  านวนโครงการและงบประมาณตามแผน  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ปีที่  3  2563 ปีที่  4  2564 ปีที่  5  2565 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

  

1.การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

65  110,650,100  
 

60   98,050,100  
 

60   98,050,100   
 

60   98,050,100   
 

60   98,050,100   
 

2 .ก ารพัฒ น าด้ าน ง าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

33 33,355,000 33 33,355,000 33 33,355,000 33 33,355,000 33 33,355,000 

3.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
ก า ร รั ก ษ าค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย      

14 9,008,000 14 9,008,000 14 9,008,000 14 9,008,000 14 9,008,000 

4.การพฒันาดา้นการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

5 227,000 4 97,000 4 97,000 4 97,000 4 97,000 

5. การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 947,000 6 947,000 6 947,000 6 947,000 6 947,000 

6.การพฒันาดา้นการ
พฒันาดา้นศิลปะ 
วฒันธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

8 742,500 6 710,000 6 710,000 6 710,000 6 710,000 

7.การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

32 2,662,100 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 

รวม 163 157,591,700 
 

129 142,837,100 
 

129 142,837,100 
 

129 142,837,100 
 

129 142,837,100 
 

 
 
 



 

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปี  2564 (1  ต.ค  63  – 30  ก.ย  64 ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
 ที่ยงัไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิม่เติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

20 12.27 2 1.23 - - 43 26.38 - - 65 39.88 

2. การพฒันาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

19 11.66 - - - - 14 8.59 - - 33 20.25 

3 . ก าร จัด ร ะ เบี ยบ
ชุมชน/สงัคม และการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย       

4 2.45 - - - - 10 6.13 - - 14 8.59 

4.การพฒันาดา้นการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเท่ียว 

4 2.45 - - - - 1 0.61 - - 5 3.06 

5. การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 1.84 - - - - 3 1.84 - - 6 3.68 

6.การพฒันาดา้นการ
ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

8 4.91 - - - - - - - - 8 4.91 

7.การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

24 14.73 - - - - - 8 4.91 - 32 19.64 

รวม 82 50.31 2 1.23 - - - 72 48.46 - 163 100 

 
หมายเหตุ :    
 
 
 
 

 
 
 
 



 

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  2564  (1 ต.ค. 63  – 30  ก.ย. 64) 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,827,006.49 16.88 6,756,000 23.63 11,583,006.49 40.51 
2. การพฒันาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 14,580,959.86 50.99   14,580,959.86 50.99 
3. การจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย       

253,530.- 0.89   253,530.00 0.89 

4.การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

175,800.- 0.61   175,800 0.61 

5. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

40,490.- 0.14   40,490.- 0.14 

6.การพฒันาดา้นการศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

548,733.- 1.92   548,733.- 1.92 

7.การพฒันาดา้นการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

1,411,720.- 4.94   1,411,720.- 4.94 

รวม 21,838,239.35 76.37 6,756,000 23.63 28,594,239.35 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่  3   ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 
7.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2564 (1 ต.ค 63  – 30  ก.ย 64 ) 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่ายไป 

- - - - - - 
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
รวม      

 

 
ส่วนที ่  4   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปี 
 

ส่วนที ่  1   ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัตายอ 
2.  วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน           

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2564 

3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ปฏิบัติ 

1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 65 20 
2. การพฒันาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 33 19 
3. การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย       

14 4 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

5 4 

5. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6 3 

6.การพฒันาดา้นการศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

8 8 

7. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 32 24 

รวม 163 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่  3   ผลการด าเนินงาน 
 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 43 75 52 
2)  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ /กิจกรรม 44 65 61 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 41 72 57 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 40 71 59 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35 72 63 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 38 78 54 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

33 63 74 

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 45 81 44 
ภาพรวม 319 577 464 

   
หมายเหตุ   ส่งแบบประเมินไป 100  ชุด  ส่งกลบัมา  85 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.8 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7.1 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.5 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.3 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.9 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.7 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 
ภาพรวม 6.9 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1. ร้อยละของประชากรท่ีไดรั้บความ
สะดวกจากการก่อสร้าง  ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 30 37 +7 

2.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 97 98 +1 

3.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภคเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 95 97 +2 

 

 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การพฒันาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.4 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7.0 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.3 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.5 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.9 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.2 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.9 
ภาพรวม 6.8 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1.  จ  านวนสถานท่ีสาธารณะท่ีจดัใหมี้
หรือไดรั้บการพฒันาให้เป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้/ผลิตภณัฑชุ์มชนเพิ่มข้ึน 

แห่ง 1 1  
 

2.จ านวนประชากรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
อาชีพท่ีไดรั้บการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชนเขม้แขง็เพิ่มข้ึน 

คน 50 100 +50 

3.จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
พฒันาส่งเสริมเพิ่มข้ึน 

แห่ง 1 2 +1 

 
 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.1 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7.3 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.6 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.6 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.9 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 
ภาพรวม 7.2 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรในวยั
ท างาน (18-60 ปี)ท่ีมีงานท าและมีรายได ้

ร้อยละ 36 43 +7 

2.จ านวนครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัว
ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มข้ึน 

ครัวเรือน 325 471 +146 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.1 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7.3 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.6 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.6 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.9 

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 
ภาพรวม 7.2 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1. จ  านวนเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
ผา่นการอบรมดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  
อนุรักษฟ้ื์นฟูจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

คน 550 650 +100 

2. จ  านวนเด็กท่ีผา่นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคบงัคบั 

คน 44 52 +8 

 
 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.3 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7.3 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.1 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.9 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.9 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.3 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 
ภาพรวม 7.1 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1.  อตัราการเกิดโรคติดต่อของประชากร
ในพื้นท่ีลดลง 

คน 120 45 -75 

2. จ านวนประชากรท่ีดอ้ยโอกาส(คน
พิการ  คนชรา  ผูป่้วยโรคเอดส์)ท่ีไดรั้บ
การสงเคราะห์เพิ่มข้ึน 

คน 100 177 +77 

3. จ านวนของผูติ้ดยาเสพติดลดลง คน          20 15 -5 

 



 

ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การพฒันาดา้นการศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.9 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 6.7 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 6.9 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.6 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

6.9 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.5 
ภาพรวม 6.7 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1.  ร้อยละของสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นการเฝ้าระวงัป้องกนั  
ฟ้ืนฟูอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ 60 72 +12 

 
 
 
 



 

 
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.1 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 81 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.3 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชนทราบ 7.4 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.3 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

7.5 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
ภาพรวม 7.6 

 
2)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

1.  ร้อยละของประชาชนท่ีมารับบริการมี
ความพึงใจในระดบั      มีมากข้ึน 

ร้อยละ 60 70 +10 

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรม – สัมมนา  เพื่อการพฒันา
ความรู้  ความสามารถเพิ่มข้ึน(พนกังาน /
ลูกจา้ง/ผูบ้ริหาร/สมาชิก ฯ) 

ร้อยละ 80 90 +10 

3.จ านวนช่องทางเพื่อการรับขอ้มูล
ข่าวสารภายในองคก์รสู่ประชาชน 

ช่องทาง 3 
 

4 +1 

4.ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการ
ประชาชนตามกระบวนงานบริการท่ีก าหนดลดลง 

ขั้นตอน 4 3 -1 



 

 


