
 
รายการเอกสารที่ส่งเข้าร่วม 

การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

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

 การตรวจของ อปท. การตรวจของ สถ. 
* หนังสือน าส่งเอกสาร     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 
* ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 

 

ล าดับ
ที ่

รายการเอกสารประกอบการสมัคร (21 รายการ) 
การตรวจนับ

เอกสารของ อปท. 
การตรวจนับ

เอกสารของ สถ. 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วน                                                                                                                                                                
ท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1 ที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

3. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว 
จากหน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือให้ส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

4. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว 
จากส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีของสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

6. นโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
7. หลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน

ด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศกึษา (ประเภทละ 1 ชุด/
สถานศึกษา) ซึ่งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 



-๒- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการเอกสารประกอบการสมัคร (21 รายการ) 
การตรวจนับ

เอกสารของ อปท. 
การตรวจนับ

เอกสารของ สถ. 
9. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามี

ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

10. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 5 - 9 เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ซึ่งหมายถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาท่ีส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็นผู้จัดท า) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

12. รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

13. หลักฐานการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

14. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 
2560) ของสถานศึกษาในสังกัดให้ส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา เพ่ือที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจะได้น ามา
บูรณาการจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

15. รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
(พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

16. หลักฐานการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสาม
ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

17. หลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 
2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่หน่วยงานจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้น าเอาโครงการใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีดังกล่าวไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วน าไปตราเป็นข้อบัญญัติและเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 



-๓- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการเอกสารประกอบการสมัคร (21 รายการ) 
การตรวจนับ

เอกสารของ อปท. 
การตรวจนับ

เอกสารของ สถ. 
18. ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มี     ไม่มี  มี  ไม่มี 

19. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณทาง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 มี  ไม่มี  มี   ไม่มี 

20. แบบรายงานการใช้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 มี  ไม่มี  มี   ไม่มี 

21. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่
จะส ารวจต้องกระจายทุกอ าเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน (แล้วแต่
กรณ)ี และรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน) 

 มี  ไม่มี  มี   ไม่มี 

 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจนับเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (....................................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)................................................ 
   วนัที่..................เดือน................................................พ.ศ. ........................... 

 
 
  ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจนับเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

          (....................................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................................  
   วนัที่..................เดือน................................................พ.ศ. ........................... 
 
 
 
หมายเหตุ   ให้ส่งเอกสารการตรวจฉบับนี้ไปพร้อมหนังสือน าส่งด้วย และเพ่ือความสะดวกในการตรวจนับเอกสาร 

   ให้จัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครตามล าดับรายการที่ 1 - 21 พร้อมติดหมายเลขล าดับแสดง 
   ในเอกสารด้วย 



ใบสมัครเพื่อเข้าร่วม 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
***************** 

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... ต าแหน่ง 
นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ............................................................. ขอสมัครเข้าร่วมการประกวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
  พร้อมนี้  ขอจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้ 
  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1 ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  3. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติ
และประกาศใช้แล้ว จากหน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
เพ่ือให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
  4. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติ
และประกาศใช้แล้ว จากส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา 
  5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. นโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  7. หลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
(พ.ศ. 2558 - 2560) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา (ประเภทละ 1 ชุด/สถานศึกษา) ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว 
  9. ข้อมูลอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
  10. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 5 - 9 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
(หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 
แนวทางการพัฒนา) 
  11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งหมายถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท่ีส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นผู้จัดท า) 
  12. รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13. หลักฐานการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  14. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของสถานศึกษาในสังกัดให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
จะได้น ามาบูรณาการจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/๑๕. รายงาน ... 



-๒- 
 

  15. รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  16. หลักฐานการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  17. หลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือที่หน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้น าเอาโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วน าไปตราเป็นข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  18) ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  19) แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  20) แบบรายงานการใช้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ    
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  21) แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่จะส ารวจต้องกระจายทุกอ าเภอ/
ชุมชน/หมู่บ้าน (แล้วแต่กรณี) และรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน) 
  ขอรับรองว่าข้อมูลตามเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นถูกต้องทุกประการ ไม่มีการปลอม
แปลงเอกสารแต่อย่างใด และยอมรับเงื่อนไขว่า หากมีการปลอมแปลงเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น          
ต้องมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................ผู้สมัคร 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง      นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
   (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง     ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต............................... 
   (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
   (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
 
 

หมายเหตุ      - ผู้ลงนามในใบสมัครต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เท่าน้ันและมีพยานลงนามครบถ้วน  
       โดยใบสมัครต้องเป็นฉบับจริง 

      - เอกสารประกอบการสมัครต้องมีครบทั้ง 21 รายการ จึงจะได้รับการพิจารณา 
      - ต้องมีหนังสือน าส่งใบสมัครและหนังสือน าส่งดังกล่าวต้องมีการลงทะเบียนการรับหนังสือของ 

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน 



แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

เปน็ความต้องการของใคร แก้ไขปญัหาทาง สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ อ่ืน ๆ 

(ผู้มีส่วนได้เสีย การศึกษา ยุทธศาสตรใ์ดของ ยุทธศาสตรใ์ดของ ยุทธศาสตรใ์ดของ (โปรดระบุ)

ทางการศึกษาของ อปท.) ในเรือ่งใด แผนพัฒนา อปท. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน แผนพัฒนาการศึกษาชาติ

     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
        (....................................................)

ยุทธศาสตร์ โครงการ

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษากับปัญหาความตอ้งการของผู้มสี่วนไดเ้สีย/นโยบายของหน่วยงานระดบัเหนือขึ้นไป



แบบรายงานการใชร้ายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปตั้งจ่ายเปน็งบประมาณทางการศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

อปท. สถานศึกษา อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนสถานศึกษา

ในสังกัด อปท. หรอืชุมชน หรอืหน่วยงานนอกสังกัด

ในพ้ืนที่ อปท. อปท. (โปรดระบุ)

     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
        (....................................................)

วงเงิน (บาท)
(โปรดใส่เครื่องหมาย  √   ลงในชอ่งทีเ่ลือก)

ยุทธศาสตร์ โครงการ

หน่วยงานผู้ด าเนินการ



แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ่การจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

          (      ) กรณี อบจ. โปรดระบุว่ามีอ าเภอในเขตพืน้ที ่อบจ.                  จ านวน.................................. อ าเภอ
          (      ) กรณี เทศบาล โปรดระบุว่ามีชุมชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล                  จ านวน.................................. ชุมชน
          (      ) กรณี อบต. โปรดระบุว่ามีหมู่บ้านในเขตพืน้ที ่อบต.                  จ านวน.................................. หมู่บ้าน (หมู่บ้านตามการแบ่งของอ าเภอ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยถึงน้อยที่สุด

(จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน)

1.  .........................................
2.  .........................................

ฯลฯ

............ครวัเรอืน ............ครวัเรอืน ............ครวัเรอืน ............ครวัเรอืน ............ครวัเรอืน

(................%) (................%) (................%) (................%) (................%)

                      ขอรับรองว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
       (...............................................................)

          หมายเหตุ  - ส ารวจความพึงพอใจครัวเรือนละ 1 ชุด
                      - โปรดแนบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน 1 ชุด

รวม

ชื่ออ าเภอ/ชมุชน/หมู่บ้าน
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนทีอ่ าเภอ/ชมุชน/

หมู่บ้าน

จ านวนครัวเรือนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การส ารวจความพึงพอใจ (จ าแนกเป็น

รายอ าเภอ/ชมุชน/หมู่บ้าน)

ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
(จ าแนกเป็นรายอ าเภอ/ชมุชน/หมู่บ้าน)


