
 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๗ 

 

 

 

ค าชี้แจง:  แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือนธันวานของทุกปี 

 

ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

๒.  วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๖๓ 

๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ

ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน

โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖ ๒ 

 ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ๕๓ ๔๑ 

 ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร ๑๒ - 

 ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม ๓๘ ๒๖ 

 ๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษาและอนุรักษ์  

     ศลิปวัฒนธรรม 
๒๙ ๒๓ 

 ๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑๙ ๕ 

 ๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔ - 

 ๘. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการ 

     ปกครอง 
๘ ๕ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๒ 

 

 

 

 

แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๘ 

ผลการด าเนินงาน 

๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ

มาก 
พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๒ % ๒๑ % ๗ % 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘๘ % ๕ % ๗ % 

๓) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘๓ % ๗ % ๑๐ % 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
๗๘ % ๑๔ % ๘ % 

๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๕ % ๑๒ % ๓ % 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗๐ % ๒๔ % ๖ % 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๗๕ % ๑๕ % ๑๐ % 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๕ % ๓ %  ๒ %  

ภาพรวม ๘๐.๗ % ๑๒.๖ % ๖.๖ % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๙ 

 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๐ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๘.๓ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 

ภาพรวม ๘.๒ 

 

๒)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

     

     

     

     

     

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๙.๐ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๙.๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 

ภาพรวม ๘.๖ 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. ขุดลอกคลอง     

๒. มีการซ่อมแซมถนนลูกรังให้ดีขึ้น     

๓. มีการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก     

๔. ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง     

     

     

     

     

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๑ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
- 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๒ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๔ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๙ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๗ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๙.๗ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๘ 

ภาพรวม ๘.๙ 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล     

๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคของสัตว์ (พิษสุนัขบ้า)     

๓. โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยใหแ้ก่สมาชิก อปพร.     

๔. จัดซื้อวัสดุน้ ายาพ่นหมอกควันและสารก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย 

    

     

     

     

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๓ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๙ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๘ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๙ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๘.๑ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓ 

ภาพรวม ๘.๒ 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น าในเขต

ต าบลเจาทอง 
    

๒. โครงการจัดงานประเพณถีวายทองเจา้พ่อพญาแล     

๓. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

     

     

     

     

     

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๔ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๕ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๕ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๑ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๗.๖ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑ 

ภาพรวม ๘.๐ 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. โครงการฝกึอบรมการป้องกันและดับไฟป่า       

๒. โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ าฯ       

๓. โครงการบ่ขยะฝังกลบ     

     

     

     

     

     

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๕ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
- 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๖ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหาร การเมอืง การปกครอง 

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๔ 

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๗ 

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๕ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๘.๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๙ 

ภาพรวม ๘.๒ 

 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. โครงการ “รู้เขา รู้เรา” เสริมสรา้งกระบวนการมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   

    

     

     

     

     

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๗ 

 

 

 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มกีารเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (    ) ชาย     (    ) หญิง  

๒. อายุ  (    ) ต่ ากว่า ๒๐ปี  (    ) ๒๐-๓๐ปี       (    ) ๓๑-๔๐ปี 

(    ) ๔๑-๕๐ปี    (    ) ๕๑-๖๐ปี       (    ) มากกว่า ๖๐ปี 

๓.  การศกึษา (    ) ประถมศึกษา  (    ) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า  (    ) อนุปริญญา หรอืเทียบเท่า    

  (    ) ปริญญาตรี (    ) สูงกว่าปริญญาตรี  (    ) อื่นๆ 

๔.  อาชีพหลัก (    ) รับราชการ (    ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  (    ) รับจ้าง  (    ) นักเรียนนักศึกษา  (    ) เกษตรกร 

(    ) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................... 

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ท่านมคีวามพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
พอใจ

มาก 
พอใจ 

ไม่ 

พอใจ 

๑)   มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 

   

๕)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม    

 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 


