
   

 

 

สวนที่ 1 

ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 
 

  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจาํนวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

                    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึง่คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามขอ 6 (3)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป  และอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได ซ่ึงตามระเบียบขอ 6(3)    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กรรมการตามขอ 6 (3)  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน

สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 14  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบให



   

 

หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดย

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

                    (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด 

ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น 

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล 

(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕) ผู บ ริ หารท อง ถิ่ น เสนอผลการ ติดตามและประ เ มินผลต อสภาท อง ถิ่ น 

คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาว

และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมี

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความ

เหมาะสม 
 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะช้ีใหเห็น

ถึงผลการดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอย

เพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ี จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป       

พ.ศ. 2561 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถ

ติดตามและประเมินผลที่เขาใจไดงาย 

 

 

 

 
 

 



   

 

สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

1. งานดานเศรษฐกิจ การเกษตรและสงเสริมอาชีพ มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 

1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

2. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ

หนึ่งตําบล OTOP  
 

2. งานดานการศึกษา สาธารณสุขและความมั่นคงทางสังคม มีแนวทางการพัฒนา 6  

แนวทาง 

๑. การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่ 

๒. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

๓. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 

๔. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 

๕. การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ 

๖. การพัฒนาและสงเสริมดานความมัน่คง ความปลอดภยัในชุมชนและสังคม 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง 

1.  กอสรางและปรับปรุงบาํรุงถนน  สะพาน ทางเทา  รองระบายน้าํ 

   2.  กอสรางพัฒนาและปรับปรงุแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 

   3. กอสรางและขยายระบบประปาหมูบาน 

   4. กอสรางและขยายเขตประปา 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา 2  

แนวทาง 

1. สรางจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. การบริหารจดัการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 

5. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี

มีแนวทางการพัฒนา 2  แนวทาง 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา

ทางการเมืองและสังคม 

2. สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถใน

การพัฒนา 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 

“ เนนการบริหารงานโดยการใหประชาชนเข ามามีสวนรวม ”  

รวมคิด รวมทํา รวมตัดสนิใจ 



   

 

 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยรวมคิด รวมทํา รวม

รับผิดชอบ 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 

4. สงเสริม สนับสนุนและเชิดชูภูมิปญญาของประชาชน บุคคลในทองถิ่น 

5. สงเสริมการเกษตร การเล้ียงสัตว กลุมอาชีพ และการออมทรพัย 

6. สงเสรมิภมิูปญญาทองถิ่น และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

สวนที่ 3 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

แบบที่ 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาํแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          :      องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การ

ดําเนินงาน 

ไมมี 

การ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1.    มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่เพ่ือจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.    มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิน่ 

  

3.    มีการจดัประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.    มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.    มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่และประชาคมทองถิ่นพิจารณา 

       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิน่มาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศกัยภาพของทองถิน่ (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 

       การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกาํหนดวิสัยทศันและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง

กับศกัยภาพของทองถิน่ 

  

11.  มีการกาํหนดวิสัยทศันและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง  

กับยทุธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกาํหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืน   

13.  มีการกาํหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิน่   

14.  มีการกาํหนดยทุธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกาํหนดยทุธศาสตรทีส่อดคลองกับยทุธศาสตรของจงัหวัด   



   

 

16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   

18.  มีการกาํหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  องคการบริหารสวนตาํบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป            

สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา   

3.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2562  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา 

จํานวน 

โครงการ 

คดิเปน

รอยละ 
งบประมาณ 

คดิเปน

รอยละ 

จํานวน 

โครงการ 

คดิ

เปน

รอย

ละ 

งบประมาณ 

คดิ

เปน

รอย

ละ 

จํานวน 

โครงการ 

คดิ

เปน

รอย

ละ 

งบประมาณ 
คดิเปน

รอยละ 

1.การพัฒนาดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 
343.0 63.28 447,911,200 81 45.0 47 9,699,000 16 11.0 

28.

95 
1,943,500 8.7 

2.การพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการที่ด ี
22.0 4.06 12,259,000 2.2 8.0 8.4 10,430,000 17 6.0 

15.

79 
3,473,520 15.5 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน การคา การ

ลงทุน 

18.0 3.32 5,390,000 0.9 3.0 3.1 1,445,000 2.4 1.0 
2.6

3 
9,640 0.4 

4.การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 
38.0 7.01 11,604,315 2.1 11.0 11 1,930,000 3.2 5.0 

13.

16 
330,755 1.4 

5.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอม และการ

ทองเที่ยว 

28.0 5.17 6,390,000 1.1 5.0 5.2 250,000.00 0.4 3.0 
7.8

9 
148,000 0.6 

6.การพัฒนาคนและ

สังคมที่มคุีณภาพ 
93.0 17.16 64,914,000 11.8 23.0 24 

35,563,52

0 
59 12.0 

31.

58 
16,381,459 73 

รวม 542.0 
 

548,468,515 
 

95.0 
 

59,317,520 
 

38.0 
 

22,286,874 
 

 
ที่มา  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (E-plan) 

 
 
 
 



   

 

บทสรปุ 
1  ในป 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเพีย  มีโครงการตามแผนพัฒนาหาป จํานวน  542  โครงการที่
อนุมัติงบประมาณ 95 โครงการ โครงการลงนามสญัญา จํานวน  38 โครงการ  
 

สวนที่  2  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากบาง

โครงการตองใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติทีไ่มสามารถควบคุมได ทาํใหการดําเนินการบางโครงการ

เปนไปดวยความลาชา 

 3. ไดรบังบประมาณลาชา 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุก

โครงการ 

 ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของเพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนนิการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทีไ่ม

สามารถควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนที่และตามความจําเปน 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานทีมี่งบประมาณอยูแลว 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

สวนท่ี 4 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

              สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในภาพรวม  

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ

มาก 

(ราย) 

คดิเปน

รอยละ 

พอใจ 

(ราย) 

คดิเปน

รอยละ 

ไม

พอใจ 

(ราย) 

คิดเปน

รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/

กจิกรรม 

54 40.00 68 50.37 13 9.63 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กจิกรรม 

48 35.56 70 51.85 17 12.59 

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กจิกรรม 

48 35.56 63 46.66 24 17.7

8 

4)  การรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรม 

ตอสาธารณะ 

55 40.74 60 44.44 20 14.82 

5)  ความโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 

6)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 

7)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 

51 37.7

8 

56 41.48 28 20.74 

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 

50 37.04 49 36.29 36 26.67 

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนนิโครงการ/

กจิกรรม 

39 28.89 75 55.55 21 15.56 

           

หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   135    ราย    

  ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบติังานของ อบต เมืองเพีย ในภาพรวม ปรากฏวา 

ในจํานวนหัวขอประเด็น ทัง้ 9  ขอ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยูที่รอยละ  36.71,  พอใจ อยูที่

รอยละ  47.08,  และไมพอใจอยูที่รอยละ  16.21    

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ในแตละยุทธศาสตร 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่  1   ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 



   

 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.52 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.63 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.50 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.13 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตรที่  2   ดานการพฒันาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.63 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.79 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.72 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 

 

 

ยุทธศาสตรที่  3   ดานการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย และจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม 

ประเด็น คะแนนความพึง



   

 

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.85 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.69 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.72 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.75 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.71 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 

 

ยุทธศาสตรที่  5   ดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 



   

 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.64 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.77 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.72 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.72 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
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