ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา (วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
จุดแข็ง (Strength)
ด้านเศรษฐกิจชุมชน
1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเอาใจใส่
และมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2 บุคลากรและประชาชนบางส่วนมี
ความพร้อมที่จะพัฒนา
3 มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ
2. เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ
3. การประสานงานระหว่าง
บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ
4 การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย
5 การปฏิบัติงานขาดเอกภาพ
6 การเผยแพร่ข่าวสารล่าช้าไม่ทั่วถึง
7 งบประมาณเพื่อการพัฒนาไม่เพียงพอ
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย
9 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดทักษะในการประกอบอาชีพ

โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด (Threat)

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 1 การประสานงานระหว่าง
รัฐ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มี
2. นโยบายจากส่วนกลางและจังหวัด
ประสิทธิภาพ ทาให้งานเกิด
ชัดเจน เกื้อหนุนต่อการดาเนินงาน
ความซ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ
2 ขาดการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนจึงไม่มีความ
กระตือรือร้นและดาเนินการ
อย่างจริงจัง

จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด (Threat)

1. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ
2. การประสานงานระหว่าง
บุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย
4. การปฏิบัติงานขาดเอกภาพ
5. การเผยแพร่ข่าวสารล่าช้าไม่ทั่วถึง
6. งบประมาณเพื่อการพัฒนาไม่
เพียงพอ
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐ
2. นโยบายจากส่วนกลางและจังหวัด
ชัดเจน เกื้อหนุนต่อการดาเนินงาน

1.
การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ
ทาให้งานเกิด ความซ้าซ้อน ไม่เป็น
เอกภาพ
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จุดแข็ง (Strength)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเอาใจใส่ ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เช่น ให้
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
2. บุคลากรความพร้อมที่จะพัฒนา
3. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
4. มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดบุคลากรที่ชานาญเฉพาะด้าน
2. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ
3. การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย
4. งบประมาณเพื่อการพัฒนาไม่
เพียงพอ
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย

ด้านการศึกษา
1. ผู้บริหารมีนโยบายต่อเนื่องและชัดเจน 1. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
2. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
รับผิดชอบ
3. ผู้นาและประชาชน หรือชุมชนมีส่วน
2. การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย
ร่วมให้การสนับสนุนและให้ความ
3. งบประมาณเพือ่ การพัฒนาไม่
ร่วมมือเป็นอย่างดี
เพียงพอ

โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด (Threat)

1. ได้รับการสนับสนุนจาก
1. การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มี
2. นโยบายจากส่วนกลางและ
ประสิทธิภาพ ทาให้งานเกิด
จังหวัด ชัดเจน เกื้อหนุนต่อการ
ความซ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ
ดาเนินงาน เช่น นโยบาย
2. การรับข้อมูลข่าวสารค่อนข้าง
หลักประกันสุขภาพฯ การสร้าง ล่าช้า
เสริมสุขภาพ

1. ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ
2. นโยบายจากส่วนกลางและ
จังหวัด ชัดเจน เกื้อหนุนต่อการ
ดาเนินงาน

1. การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ครัวครัวมีฐานะยากจน
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จุดแข็ง (Strength)
ด้านสาธารณสุข
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเอาใจใส่ด้าน
การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
2. บุคลากรมีการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อม
ที่จะได้รับการพัฒนา
4. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

จุดแข็ง (Strength)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะทาง และบุคลากรที่มีอยู่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ไม่ทั่วถึง
3. วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับ
ดาเนินงานไม่เพียงพอ
4. ขาดการประสานงาน กิจกรรม
โครงการ
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่ได้รับการเผยแพร่เท่าที่ควร
6. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness)
7. ไม่มีข้อบัญญัติตาบล เรื่อง สิ่งปฏิกูล

โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด (Threat)

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดและ
1. ไม่มีกฎ ข้อบังคับที่เป็นข้อตกลง
ระดับชาติเกื้อหนุนให้เกิดการ
ของชุมชนที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
ทางาน
เดียวกัน
2. หน่วยงานรัฐ และองค์กร
2. การประสานงานกับองค์การ
พัฒนาเอกชนให้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อ
สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการ
แก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รักและหวงแหน
และสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
3. มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประสิทธิภาพ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด (Threat)
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จุดแข็ง (Strength)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ประชาชนมีความเข้าใจ ให้ความ
ร่วมมือและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
2. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

และมูลฝอย
1. บุคลากรไม่เพียงพอ และบางส่วนมี
ความหย่อนยานไม่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรบางส่วนพัฒนาไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ขากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบางสาขา
4. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงาน
5. มีกิจกรรมอื่นที่เร่งด่วนมาสอดแทรก
การทางานในกิจกรรมหลัก
6. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
7. งบประมาณไม่เพียงพอ

1. แนวโน้มการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการได้มีการถ่ายโอน
อานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทาให้การ
บริหารจัดการสามารถทาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
2. ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรม
ทรัพยากรน้า กรมชลประทาน
และหน่วยงานราชการอื่น

1. มีภารกิจจากส่วนกลางมาให้ปฏิบัติ
เร่งด่วน ทาให้กระทบกับการทางาน
ในกิจกรรมหลัก
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน
โครงการที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน
ทาให้เกิดความล่าช้า
3. ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
โครงการ บางส่วนให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาน้อย ส่งผลให้โครงการเกิด
ความล่าช้า
4. กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง การควบคุม
อาคารไม่ได้ถูกนามาใช้บังคับอย่าง
จริงจัง
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(ต่อ)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีประสบการณ์ในการทางาน
มีความพร้อมที่จะพัฒนา
3. การให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
4. มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

-293.2 การประเมินผลของการนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.2.1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ยุทธศาสตร์
โครงกา งบประมา โครงกา งบประมา โครงกา งบประมา โครงกา งบประมาณ
ณ
ณ
ณ
ร
ร
ร
ร
12
17
1. ด้านการพัฒนา
5,000,000
6,550,000
12
4,900,000 41
16,450,000
เศรษฐกิจ
2 .ด้านการพัฒนา
16
960,000 20
1,770,000 20
1,770,000 56
4,500,000
สาธารณสุข
3 .ด้านการพัฒนา
17
3,960,000 18
5,960,000 17
3,940,000 52
13,860,000
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
8
4 .ด้านสวัสดิการ
4,644,000
9
4,794,000
9
4,794,000 26
14,232,000
และสังคม
สงเคราะห์
4
5 .ด้านการฟื้นฟู
360,000
5
410,000
5
410,000 14
1,180,000
อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนา
40,657,500
34
24,570,000
80,527,500
โครงสร้าง
10
15,300,000 38
82
พื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนา
26
8,165,000
24
3,845,000
19
1,945,000
69
13,955,000
การเมืองการ
บริหาร
รวม
93
30,224,000 131
63,986,500 116
42,329,000
340
130,749,500

-303.2.2 ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อย
จานวนโครงการ
จานวน
ละ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ใน โครงการที่ได้
(%)
แผน
ปฏิบัติ
12
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
8
66.67
2 .ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
16
16
100
3 .ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
17
16
94.12
วัฒนธรรม
8
4 .ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
8
100
4
5
.ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนา
4
100
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7
70.00
10
26
7. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
19
73.08

รวม

93

78

83.87

-31สรุปผลการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.255 4-2556) โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจานวน
98 คน โดยสรุปแยกตามแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม เพศ
2. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม อายุ
3. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม ระดับการศึกษา
4. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม อาชีพ
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม เพศ
เพศ
จานวน(ราย)
ร้อยละ
ชาย
36
หญิง
62
98
รวม

36.7
63.3
100.0

จากตารางที่ 1. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเป็นชาย
คิดเป็นร้อยละ 36.7
ตารางที่ 2. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตาม อายุ
อายุ
จานวน(ราย)
ร้อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
6
6.1
20-30 ปี
18
18.4
31-40 ปี
32
32.7
41-50 ปี
21
21.4
51-60 ปี
13
13.3
61 ปีขึ้นไป
8
8.2
98
100.0
รวม

-32จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7
รองลงมา มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.4
ตามลาดับ
ตารางที่ 3. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(ราย)
ร้อยละ
ประถมศึกษา
55
56.1
มัธยมศึกษา
38
38.8
อนุปริญญา /ปวส.
4
4.1
ปริญญาตรี
1
1.0
สูงกว่าปริญญาตรี
0
0
อื่นๆ
0
0
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาชั้น ประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 56.1 รองลงมามีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 38.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4. แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(ราย)
ร้อยละ
เกษตรกร
77
78.6
รับราชการ
1
1.0
ค้าขาย
4
4.1
รับจ้าง
8
8.2
นักเรียน/นักศึกษา
6
6.1
อื่นๆ
2
2.0
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 78.6
รองลงมา อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 8.2 และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลาดับ

-33ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
1. แสดงร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ภาพรวม
2. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
4. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง อียอ
ในยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง อียอ
ในยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
6. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

-34ตารางที่ 5. แสดงร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล หนองอียอใน
ภาพรวม
ความพึงพอใจ(%)
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
พอใจ
ไม่
พอใจ
มาก
พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
14.3 82.7
3.1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
12.2 79.6
8.2
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
13.3 75.5 11.2
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
12.2 74.5 13.3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
14.3 63.3 22.4
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
12.2 79.6
8.2
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
19.4 71.4
9.2
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
10.2 74.5 15.3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
13.3 76.5 10.2
รวมเฉลี่ย
13.48 75.29 11.23
จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในภาพรวม พอใจมากร้อยละ 13.48 พอใจร้อยละ 75.29 และไม่พอใจร้อยละ
11.23

-35ตารางที่ 6. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.63

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.57

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.37

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.13

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6.69

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.23

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

7.31

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

7.31

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.28

รวมเฉลี่ย
7.28
จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.63 รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.57 และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.37 คะแนนรวมเฉลี่ยในยุทธศาสตร์นี้ 7.28
คะแนน

-36ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.56

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.40

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.23

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.07

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6.64

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.10

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

7.11

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

7.00

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.01

รวมเฉลี่ย
7.12
จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.56 รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.40 และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.23 คะแนนรวมเฉลี่ยในยุทธศาสตร์นี้ 7.12
คะแนน

-37ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.60
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.52
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.19
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.09
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.64
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.22
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
7.31
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.12
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.36
รวมเฉลี่ย
7.28
จากตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ลาดับแรก
ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.60
รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.52
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.36 คะแนนรวม
เฉลี่ยในยุทธศาสตร์นี้ 7.28 คะแนน

-38ตารางที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
7.82
7.67
7.21
7.03
6.62
7.08
7.20
7.23
7.57

รวมเฉลี่ย
7.27
จากตารางที่ 9 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.82 รองลงมา มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.67 และประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.57 ตามลาดับ คะแนนรวมเฉลี่ย
ในยุทธศาสตร์นี้ 7.27 คะแนน

-39ตารางที่ 10. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
7.60
7.29
7.04
7.00
6.55
6.96
7.07
7.01
7.27

7.09

จากตารางที่ 10 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 7.60 รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 7.29 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.27
คะแนนรวมเฉลี่ยในยุทธศาสตร์นี้ 7.09 คะแนน

-40ตารางที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
7.38
7.25
7.08
6.99
6.56
6.94
6.86
7.11
7.15

รวมเฉลี่ย
7.03
จากตารางที่
11 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.38 รองลงมา มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.25 และประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.15 ตามลาดับ คะแนนรวมเฉลี่ย
ในยุทธศาสตร์นี้ 7.03 คะแนน

-41ตารางที่ 12. แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
7.29
7.01
6.88
6.42
6.85
6.96
6.98
7.14
6.96

รวมเฉลี่ย
6.94
จากตารางที่
12 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.29 รองลงมา การแก้ไข
ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นคะแนน 7.14
มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.01 คะแนนรวมเฉลี่ยในยุทธศาสตร์นี้ 6.94
คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25542556) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะบริหารจัดทาโครงการและแผนที่เป็นประโยชน์ในปีต่อๆไป
2. อยากให้กิจกรรมประเพณีของตาบลหนองอียอของเราให้มั่นคง เช่นประเพณีต่างๆที่จัดขึ้น
3. ให้ติดตามผลงานที่ทาโครงการประชาชนทุกโครงการและให้ประชาสัมพันธ์มากกว่าที่เคยเสนอมา
4. อยากให้พัฒนาด้านการเกษตรเพราะตาบลเราเป็นพื้นที่ทาการเกษตร อยากให้พัฒนาแหล่งน้า

