
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
    การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ



ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ดังน้ี 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect)   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา 
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี อาจกําหนดแนวทางดังน้ี 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 



(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้ 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
 5.4.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งต้ัง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นน้ันๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดขึ้น
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจําเป็น
สําคัญในการนํามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
น้ันๆ   

5.4.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่นํ้า ลําคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่ 
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกําหนดวิธีการเช่นน้ีต้องมี
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
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การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองค์กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 
28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 



 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังน้ี 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

 (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งน้ี ยังได้กําหนดไว้ในระเบียบฯ  
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล

การดําเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
กําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปากคาดใช้แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 



 1.  แบบประเมินผลแผนพฒันาใช้แบบรายงาน   
แบบที่  1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกใน 
                     ภาพรวม 
     3.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก ในแต่  
                     ละยุทธศาสตร์ 
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คําชี้แจง :  แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ...................องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก........................................................................ 
 
 

แบบท่ี  1 เปน็แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก   



ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
ด่านมะขามเตี้ย 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้
เผือก 

  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 

  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 
 

ส่วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล
ตําบลด่านมะขามเตี้ย 

 
 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ  
องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด   

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

การวัด และการนําเสนอผล 
- ความถ่ีในการวัด   :  หลังจากองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกจัดทําแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดําเนินการนั้น 
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ส่วนที่ 3  ผลการดําเนินงาน 
3.1 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

                               ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
                                                           ระดับคะแนน    7-10     4-6    0-3 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน    
     ทราบ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ    
ประชาชนในท้องถิ่น    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
หมายเหตุ 0-3    คะแนน  ไม่พอใจ 
  3-6    คะแนน  พอใจ 
  6-10  คะแนน  พอใจมาก 
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3.2.ผลการดําเนนิงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านสังคม 
3) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
6) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 


