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ส่วนท่ี 5 
แนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร ์

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  เป็นการติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  โดยคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม  ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ  3 บท  ได้แก่   

บทที่ 1   กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ  วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบ 
แนวคิด และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
เนื่องจากแผนพัฒนาฯ  เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางในการ พัฒนา
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลโคกตูม  ที่มีต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูมในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้   

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   
2. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล   
3.  ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการ เพ่ือน าเสนอ 

ฝ่าย บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการ ของ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป   

3.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม) ภาคประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนา 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ อีกทั้งยัง
เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

บทที่ 2   กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด้วย    
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม    
๒. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม    
๓. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม    
๔. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น    
5. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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  5.2  ระเบียบ วิธีในการและประเมินผล 

 5.2.1 ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได ้ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม
ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล 

การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 5-4 
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
5. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ 

แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
 
5.3  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมนิผล    

   เครื่องมือที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  เป็นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์  ตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน   ดังนี้   

แบบที่ ๑  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย     
จะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้  แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบที่ ๒  :  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลา  ในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

แบบที่  ๓/๑   : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ                
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยจัดท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม     อ าเภอประโคนชัย     จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 



๘๓ 
 

 
 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ ไตรมาสที่ 1  จนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลโคกตูม 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)   ไตรมาสที่   1   (กันยายน - ตุลาคม)  (2)   ไตรมาสที่   2  (มกราคม - มีนาคม) 

(3)   ไตรมาสที่   3   (เมษายน – มิถุนายน) (4)   ไตรมาสที่   4  (กรกฎาคม – ตุลาคม) 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558   
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2) ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน   
3) ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   
4) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
5) ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6) ด้านการเมืองการบริหาร   
7) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
8) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี   

รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๘๔ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วน/กิจกรรมร่วมในโครงการ  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

   

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    



๘๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 
 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 


