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บทที่ 1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 
1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
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บทที ่2 แนวคิดกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แนวคิดเก่ียวกับนโยบำยำธำรณะ 
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
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6. องค์ประกอบของกำรติดตำมและประเมินผล 
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3.4 กระบวนกำรประเมินผล 
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3.6 กำรวิเครำะห์และประมวลผล 
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บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล                                                                                                 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
          ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
                     ของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
          ตอนที่ 3 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ    
                     เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
                      ประจ ำปี 2562  ตำมลักษณะงำนบริกำร  3  งำนคือ 

1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซม
ทำงหลวงท้องถิ่น ถนนริมคลองคูเมือง 

2) ด้ำนสำธำรณสุข โครงกำรพัฒนำหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมำณ 2562 

3) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงกำรสืบ
สำนต ำนำนประเพณีบุญกฐิน ประจ ำปี 2562 

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะเทศบำล
เมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
บทที่ 5 สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
5.2 สรุปผล 
5.3 อภิปรำยผล 
5.4 ข้อเสนอแนะและข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
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