
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า 37 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
   แบบที ่๓/๑ แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง   :  แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
สว่นที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป 
๑. เพศ   (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
๒. อายุ   (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี (๓)  ๓๑ – ๔๐ ป ี
   (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี  (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี (๖)  มากกว่า  ๖๐  ป ี
๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียน  นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................. .... 
 
สว่นที ่ ๒  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า 39 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

 แบบที ่ ๓/๒ แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
 

สว่นที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป 
๑. เพศ   (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
๒. อายุ   (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี (๓)  ๓๑ – ๔๐ ป ี
   (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี  (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี (๖)  มากกว่า    ๖๐  ป ี
๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียน  นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 

      (๗)  อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................. .... 
สว่นที ่ ๒  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
๕. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
............................................... โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 ๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 2.การพฒันาคนและสงัคมที่มคีุณภาพ 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า 40 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

-๒- 
 3.การพฒันาดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

 4.การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
ประเด็น ความพงึพอใจ 

 (๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 5.การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและการลงทนุ 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า 41 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

-๓- 
 

 6.การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ  สิง่แวดลอ้ม  และ การท่องเทีย่ว 
ประเด็น ความพงึพอใจ 

 (๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 7.การพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ดี 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 


