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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน  ธันวำคม 2563 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 207 53 
2. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 54 16 
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 51 20 
4. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 1 
5. กำรพัฒนำด้ำนสังคม 18 12 
6. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2 - 
7. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 12 8 
8. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 19 16 
9. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

6 3 

รวม 372 129 
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในภาพรวม จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 64 ร้อยละ 36 - 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/
กิจกรรม 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 16 - 

3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 30 - 

4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อ
สำธำรณะ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 - 

5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 62 ร้อยละ 38 - 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 86 ร้อยละ 14 - 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 36 - 

8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 90 ร้อยละ 10 - 
ภาพรวม ร้อยละ 75 ร้อยละ 25 - 

 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.21 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.23 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.07 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.31 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.45 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.56 

ภาพรวม 8.22 
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.46 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7.82 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.02 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.44 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.70 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.31 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ก่อสร้ำงถนน คสล, ถนนลูกรัง และเส้นทำงคมนำคม
ได้รับกำรดูแลและประชำนได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจร
เพ่ิมข้ึน 

สำย ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 +ร้อยละ 10 

2. จ ำนวนรำงระบำยน้ ำภำยในต ำบลเพ่ิมขึ้น น้ ำเสียและน้ ำ
ท่วมขังท่ีเกิดจำกกำรระบำยน้ ำไม่ทันลดลง 

สำย ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 +ร้อยละ 5 

3. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำและกำรติดตั้งโคมไฟรำยทำงเพ่ิมข้ึน 
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้และมีควำมสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

เมตร ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน  า 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.46 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.88 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7.74 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.60 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.08 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.54 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 8.12 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 +ร้อยละ10 

2. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 +ร้อยละ10 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.82 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.88 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.28 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.76 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.98 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.54 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.52 

ภาพรวม 8.10 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรของเด็กก่อน
วัยเรียน ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนผึ้งมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 +ร้อยละ 5 

2. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมและมัธยม ทั้ง 9 แห่ง มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 +ร้อยละ 5 

3. กำรส่งเสริมด้ำนศำสนำและงำนบุญประเพณีต่ำงๆ 
ภำยในต ำบล ได้รับกำรส่งเสริมและด ำรงคงอยู่สืบไป 
ประชำชนให้ควำมส ำคัญเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.94 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.00 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.04 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.18 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.62 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.62 

ภาพรวม 8.19 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. สภำพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมภำยในต ำบลบ้ำนผึ้ง 
ได้รับกำรอนุรักษ์และมีสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 +ร้อยละ 5 

2. ประชำชนมีถังขยะส ำหรับทิ้งขยะเพ่ิมข้ึน มีควำมรู้และ
มีวินัยในกำรทิ้งขยะเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 +ร้อยละ 10 

3. ที่สำธำรณะประโยชน์ได้รับกำรดูแลรักษำเพ่ิมข้ึน และ
กำรบุกรุกที่สำธำรณะของประชำชนลดลง 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.04 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.16 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.62 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.82 

ภาพรวม 8.35 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - 

2. ประชำชนในต ำบลบ้ำนผึ้งมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 +ร้อยละ 5 

3. ปัญหำยำเสพติดภำยในต ำบลได้รับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ น ำมำซึ่งกำรลดอัตรำกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดภำยในต ำบล และเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลสำมำรถ
ปฏิบัติงำนกำรแก้ไขปัญหำมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.40 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.98 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.32 

ภาพรวม 8.24 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ประชำชนในต ำบลบ้ำนผึ้ง มีควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 + ร้อยละ 5 

2. ประชำชนมีเงินทุนกู้ยืมในกำรประกอบอำชีพของกลุ่ม
ต่ำงๆ เพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 +ร้อยละ 5 

3. ประชำชนมีควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียน ใน พ.ศ. 2558 มีกำรเตรียมควำม
พร้อมและตื่นตัวเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.58 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.22 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.42 

ภาพรวม 8.31 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. โรคพิษสุนัขบ้ำ โรคไข้เลือดออกและโรคระบำดต่ำงๆ  
ลดลง ประชำชนมีควำมรู้ในกำรป้องกันและมีสุขภำพท่ีดีขึ้น 

 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 + ร้อยละ 5 

2. ตลำดต ำบลบ้ำนผึ้ง มีคุณภำพสะอำดและมีมำตรฐำน
เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 +ร้อยละ 5 

3. ประชำชนภำยในต ำบลบ้ำนผึ้งได้รับกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณะสุขที่มีมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7.76 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.52 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.38 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.1 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.28 

ภาพรวม 7.96 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนมีควำมสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 +ร้อยละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.56 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.62 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.26 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.76 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.76 

ภาพรวม 8.45 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
ประเด็น หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยภำยในต ำบลมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 + ร้อยละ 5 

2. กำรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมีควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 +ร้อยละ 5 

3. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ อปพร. มีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ และมีประสิทธิภำพ เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 +ร้อยละ 10 

4. กำรใช้ยำนพำหนะในกำรสัญจร และกำรใช้ถนนหนทำง
มีวินัยเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 +ร้อยละ 5 

 
 
 


