
ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙       
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ี อบต.ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบต.ให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

การติดตามและประเมินผล 



  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  อบต.ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบาง

เรื่องอาจทําไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
๔)   อบต.ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที ่๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
  
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

  
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชําชน ต่อการดําเนินงํานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ               ( ) ชาย                            ( ) หญิง 
๒. อายุ               ( ) ตํ่ากว่า ๒๐ ปี                ( ) ๒๐-๓๐ ปี                   ( ) ๓๑-๔๐ ปี 
                        ( ) ๔๑-๕๐ ปี                    ( ) ๕๑-๖๐ ปี                   ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา        ( ) ประถมศึกษา                 ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                        ( ) ปริญญาตรี                   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี           ( ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก        ( ) รับราชการ                   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         ( ) ค้ําขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                        ( ) รบัจ้าง                        ( ) นักเรียนนักศึกษา            ( ) เกษตรกร 
                        ( ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 
 
ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงํานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงํานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชําชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชําสัมพันธ์ให้ประชําชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชําชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงํานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชําชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

   

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ                       ( ) ชาย                             ( ) หญิง 
๒. อายุ                       ( ) ตํ่ากว่า ๒๐ ปี                 ( ) ๒๐-๓๐ ปี                    ( ) ๓๑-๔๐ ปี 
                                ( ) ๔๑-๕๐ ปี                     ( ) ๕๑-๖๐ ปี                    ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา                ( ) ประถมศึกษา                  ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                ( ) ปริญญาตรี                    ( ) สูงกว่าปริญญาตรี            ( ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก                ( ) รับราชการ                    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                                ( ) รับจ้าง                         ( ) นักเรียนนักศึกษา             ( ) เกษตรกร 
                                ( ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 
 

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา                
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
    ๖. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา             
ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 



๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา                 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
    ๘. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา                    
ด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ทา่นจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
    ๙. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา            
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ทา่นจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 



 
๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา                      
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
    ๑๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนา           
ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้ 
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 


