
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบท่ี 3/3                  
 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ของเทศบาลตําบลบานเหลื่อมในการพัฒนาและสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม  

ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป   
คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเคร่ืองหมาย ()     
1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ (   )  ต่ํากวา  25  ป    (   )  25 - 40  ป   
  (   )  41 – 60  ป    (   )  มากกวา  60  ป  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเทา
    (   )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกวาปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 
  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

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

สวนท่ี  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบล     
            บานเหลื่อมในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม 
            ตามยุทธศาสตรและประเดน็การพัฒนา 
คําอธิบาย  :  1.  มีท้ังหมด  10  ยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรมี  9  ขอ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แตละขอมี  10  คะแนน           
          3.  ใหผูท่ีทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดตัง้แต  0 – 10  คะแนน 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    
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ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เตม็ 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    
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ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    
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ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    
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ยุทธศาสตรท่ี  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
 

********************************* 


