
  
 
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
--------------------------------------- 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการประเมินแผนพัฒนาในโครงการที่เทศบาลตำบลดงเจน ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ
ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบโครงการที่ ได้ดำเนินการจริง ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผล แล้วสรุปผลการประเมินเสนอผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ ในการ
บริหารงานและรายงานประกาศให้ประชาชนทราบ 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ วันที่      ๑๘      เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         ศุภชาติ  ฟองจำ 
(นายศุภชาติ  ฟองจำ) 

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายงานผลการติดตาม  

และประเมิลผลแผนพัฒนา  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทศบาลตำบลดงเจน 
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 



  

คำนำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๒๙ (๓) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคม  นั้น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อนึ่งหากผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อชุมชน สังคม และองค์กร สามารถเสนอความ
คิดเห็นของท่าน ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน โดยคณะกรรมการฯ จะ
นำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                              เทศบาลตำบลดงเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

สารบัญ 
 
 เรื่อง                      หน้า 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๕ ปี  (๒๕๖๑ -๒๕๖๕)      ๑ 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา    ๒ 
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๔ 
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์       ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม    ๗
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ๘ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การส่ง เสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   ๑๐ 
สรุปและข้อเสนอแนะ         ๑๑ 

  แบบสอบถาม            ๑๒-๑๖  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลดงเจน 

 
๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
               พัฒนาคนตลอดชีวิติ  มุ่งเศรษฐกิจพ่อเพียง ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
  
๒. พันธกิจ 

๒.๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ทั่วถึง 
๒.๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตร 
๒.๓. ป้องกันรักษาและให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด  

    ประโยชน์สูงสุด 
๒.๔. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒.๕. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงไว้ 
๒.๖. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านบริการสาธารณะด้านการศึกษา   

    ด้านสวัสดิการการสงเคราะห์ และนันทนาการ 
๒.๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล และการมีส่วนร่วมให้เพ่ิมมากขึ้น  

 

๓.     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๓.๑. ขยายระบบการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้เพียงพอ 
๓.๒. ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
๓.๓. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๔. พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๕. ส่งเสริมการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยยึดแนวพระราชดำริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตร 
๓.๗. สนับสนุน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
๓.๘. สนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
๓.๙. ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันปัญหายาเสพติด 
๓.๑๐. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
๓.๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน 
๓.๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทำงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๓.๑๓.พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลดงเจนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
๔.     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๔.๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
๔.๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๔. ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ



  
๒ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลดงเจน   
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ และงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผน และนำมาบรรจุในเทศบัญญัติ      

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ตามเทศเทศบัญญัติ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๘๖ ๓๓ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ๕๓ ๓๒ 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ๓ 

๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๕ ๒ 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ๑๘  ๓ 
รวม ๑๖๘ ๗๓ 

สรุป  โครงการตามแผนพัฒนา นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ คิดเป็น ๔๓.๔๕ % 
 

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ/งบประมาณ 
จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏตามเทศ

บัญญัติ/ 
งบประมาณ 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ/ 
งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

๓๓  
๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ 
๕,๘๘๑,๓๘๑.๓๕ 

๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 

๓๒ 
๓,๕๘๘,๗๕๐.๐๐ 

๑๘ 
๓,๔๒๓,๘๑๒.๑๒ 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๒ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓ 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ 
๔๕,๐๔๘.๐๐ 

รวม 
๗๓ 

๑๐,๐๕๘,๗๕๐.๐๐ 
๔๕ 

๙,๓๕๐,๒๔๑.๔๗ 
สรุป โครงการตามเทศบัญญัตินำมาเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถปฏิบัติได้  คิดเป็น ๖๑.๖๔ % 

 



  
๓ 

ส่วนที่ ๓. รูปแบบการประเมิน 
 การประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ของเทศบาลตำบลดงเจน ใช้แบบประเมิน ๒ แบบ คือ 

๑. แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนา เทศบัญญัติ กับโครงการที่
ปฏิบัติได้ และประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล โดยได้
กำหนดหลักเกณฑ์ ความพึงพอใจไว้คือ คะแนน ๑-๔.๙ ไม่พอใจ คะแนน ๕-๖.๙ พอใจ คะแนน  
๗-๘.๙ พอใจมาก คะแนน ๙-๑๐ พอใจที่สุด 

 
ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงาน 
ตาราง แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ/งบประมาณ 

แผนพัฒนา/ 
งบประมาณ 

เทศบัญญัติ/ 
งบประมาณ 

ที่ได้ปฏิบัติ/ 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย/ 
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๘๖ 
๔๕,๖๔๗,๘๐๗.๐๐ 

๓๓  
๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ 
๕,๘๘๑,๒๘๑.๓๕ 

๒๑ 
๔,๘๒๒,๕๘๑.๓๕ 

๒.การพัฒนาสังคม 
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

๕๓ 
๒๙,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ 

๓๒ 
๓,๕๘๘,๗๕๐.๐๐ 

๑๘ 
๓,๔๒๓,๘๑๒.๑๒ 

๑๘ 
๓,๔๒๓,๘๑๒.๑๒ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖ 
๓๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๔.การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๕ 
๖๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๐ 
๐.๐๐ 

๕.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการใหมี้ประสิทธิภาพ 

๑๘ 
๗,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ 
๔๕,๐๔๘.๐๐ 

๒ 
๕๕,๐๔๘.๐๐ 

รวม 
๑๖๘ 

๘๓,๓๘๕,๘๐๗.๐๐ 
๗๓ 

๑๐,๐๕๘,๗๕๐.๐๐ 
๔๕ 

๙,๓๕๐,๒๔๒.๐๐ 
๔๑ 

๘,๒๙๑,๔๔๑.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๔ 
แบบประเมินผลการดำเนินงาน 
 

คำชี้แจง : แบบที๑่เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมนิและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการหลังประกาศใช้
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตำบลดงเจน........................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๒. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่   
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาตำบล 

 
 

 

ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

 
 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

 

๑๑ . มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล   
๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา   
๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
 
 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
๕ 

                                                            
แบบท่ี  ๒   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
 

คำชี้แจง :  แบบที่  ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

๑.ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่ปฏิบัติได้     

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ตามเทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปฏิบัติได้ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๓ ๒๕ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ๓๒ ๑๘ 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ๐ 

๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๒ ๐ 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ๓ ๒ 
รวม ๗๓ ๔๕ 

สรุป  โครงการตามเทศบัญญัติ สามารถนำมาปฏิบัติได้ คิดเป็น ๖๑.๖๔ % 
 

ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจที่สุด 

๙-๑๐ 
พอใจมาก 

๗-๘.๙ 
พอใจ 
๕-๖.๙ 

ไม่พอใจ 
๑-๔.๙ 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

- ๗.๒๒ - - 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

- ๗.๐๗ - - 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

- ๗.๓๐ - - 

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- ๗.๖๐ - - 

๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๖.๙๑ - 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ๗.๒๐ - - 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- ๗.๓๗ - - 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

- ๗.๓๐ - - 

ภาพรวม - ๗.๒๙ ๖.๙๑ - 
 
 



  
๖ 

๒.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๖ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๗ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๐๐ 
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๕ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑๒ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๗.๗๕ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๘ 
ภาพรวม ๗.๔๓ 

 
๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และสนบัสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน 

โครงการ ๓๒ 
 

๒๔ 
 

-๘ 

การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 

โครงการ - 
 

- 
 

- 

พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โครงการ - 
 

- 
 

- 
 

การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
และพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ 

โครงการ ๑ 
 

๑ 
 

- 

                              รวม  ๓๓ ๒๕ -๘ 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 โครงการไม่ตรงกับประชาคม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 



  
๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
       ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๖ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๒ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๘ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๕๐ 
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๑ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑๘ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๗.๒๕ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๕ 
ภาพรวม ๗.๑๖ 

 
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ - - - 

อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ ๑๓ ๕ -๘ 
ส่งเสริม และสร้างองค์ความรู้ขององค์กรชุมชนหรือภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ - - - 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนใน
ท้องถิ่น 

โครงการ ๑๑ ๕ -๖ 

ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทางสังคม โครงการ ๓ ๓ - 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โครงการ ๔ ๔ - 
ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน 
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 

โครงการ ๑ ๑ - 

รวม ๓๒ ๑๘ -๑๔ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 โครงการไม่ตรงกับประชาคมและไม่ได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



  
  ๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๕๐ 
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๘ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑๒ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๗.๕๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๗ 
ภาพรวม ๗.๓๒ 

 
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ๑ - -๑ 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ๒ - -๒ 

รวม  ๓ - -๓ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

 
 



  
๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๒ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๙๓ 
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๓ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๖๘ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๗.๕๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๖ 
ภาพรวม ๗.๕๙ 

       
   ๒)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ ๑ - -๑ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ โครงการ ๑ - -๑ 
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โครงการ - - - 

รวม ๒   - -๑ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๐ 
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๐ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๘.๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 
ภาพรวม ๗.๘๘ 

 
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตวัชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โครงการ ๓ ๒ -๑ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

โครงการ - - - 

รวม  ๓ ๒ -๑ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ชาวบ้านไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการดำเนนิการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

  
 

 
  
 
 
 
 
 



  
๑๑ 

 
สรุป  และข้อเสนอแนะการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนา 
 การประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
เทศบาลตำบลดงเจนตามแบบประเมินซึ่งได้ใช้แบบประเมิน  ๒  แบบ คือ 
 
 แบบที่ ๑ การประเมินการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเจน  ซึ่งเทศบาลตำบล
ดงเจนได้ดำเนินการครบทุกทุกกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 แบบท่ี ๒ การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน ซึ่งเป็นการประเมินโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖๘ และโครงการที่สามารถนำมาบรรจุในเทศบัญญัติได้ ๗๓ โครงการ คิด
เป็น  ๔๓.๔๕ %   และสามารถดำเนินการได้  ๔๕ โครงการ คิดเป็น   ๖๑.๖๔ %  ส่วนการประเมินผลด้าน
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกยุทธ์ศาสตร์  ในภาพรวมอยู่ในระดับความ
พอใจมาก  ๗๒.๙๐ %  พอใจ ๖๙.๑๐ %  และไม่พอใจ  ไม่ม ี พอใจมากจะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  ส่วนที่พอใจจะเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และที่ไม่พอใจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและ
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน   ๘   โครงการ 

๒.การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  จำนวน  ๑๔  โครงการ 
 ๓.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวน    ๓  โครงการ 
 ๔.ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย   จำนวน    ๒  โครงการ 
 ๕.ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  จำนวน    ๑  โครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของเทศบาลตำบลดงเจน  จะเห็นได้ว่า  การดำเนินงานสามารถที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นส่วนมาก  แต่ก็มีส่วนน้อยที่เทศบาลจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  ไม่ว่าจะเป็นในด้านของนโยบาย  ควร
ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการในการดำเนินงาน  การดำเนินงานจะต้องสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยส่วนรวม  และที่สำคัญอีกประการ  คือ  ต้องมีการแจ้ง  รายงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนนิงาน 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน  

                  ของเทศบาลตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
โครงการ

ตาม
แผน 

ผลการดำเนินงาน(โครงการ) 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน 

๘๕ ๓๒ ๒๔ -๘ 

การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 

- - - - 

พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

- - - - 

การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
และพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ 

๑ ๑ ๑ - 

                              รวม ๘๖ ๓๓ ๒๕ -๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒  พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
      

  ๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
โครงการ 
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน(โครงการ) 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ - - - 

อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐ ๑๓ ๕ -๘ 
ส่งเสริม และสร้างองค์ความรู้ขององค์กรชุมชนหรือภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๓ - - - 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนใน
ท้องถิ่น 

๑๒ ๑๑ ๕ -๖ 

ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทางสังคม ๙ ๓ ๓ - 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ๑๐ ๔ ๔ - 
ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน 
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 

๗ ๑ ๑ - 

รวม ๕๓ ๓๒ ๑๘ -๑๔ 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๑.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 
๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
โครงการ 

ตาม
แผน 

ผลการดำเนินงาน(โครงการ) 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

๖ ๑ - -๑ 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ๒ - -๒ 

รวม ๖ ๓ - -๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๔  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

       

   ๒.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
โครงการ 
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน(โครงการ) 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ๑ - -๑ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ๒ ๑ - - 
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ๓ - - -๑ 

รวม ๕ ๒   - -๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให้ประชาชน
ทราบ 

 

๕)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
โครงการ 
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน(โครงการ) 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ๑๘ ๓ ๒ -๑ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

- - - - 

รวม ๑๘ ๓ ๒ -๑ 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


