รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คานา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของ ทุกปี
เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกลางทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)
……………………………………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกลางได้ ด าเนิ น การรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ประจาปี 2562 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
พ.ศ.2562 เสร็ จ สิ้ น และเป็ น ไปตามระเบี ย บฯ ขั้ น ตอน จึ ง ขอประกาศรายผลการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62

ส.ต.ท.
(สุทธิชัย สารีบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1
วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดทาแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประโยชน์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1
2
2
2

ส่วนที่ 2
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ

3
4-6
7-9
10 - 16

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก

17 - 19
20 - 25

1

ส่วนที่ 1

2

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
ขั้นตอนการจัดทาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)โดยให้อานาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็ นดังกล่ าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน โดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.ทาให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกับ
ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน
2.สามารถทาให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.ทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปในทางเดียวกัน
4.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
5.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ ของโคนงการ กิจกรรม งานต่างๆ
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ
6.นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่างๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

3

ส่วนที่ 2

4

แบบที่ 1
แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบช่ ว ยก ากั บ การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสาหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง
เป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit:M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามขั้ นตอนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ถูกต้องหรื อไม่ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ล ะท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่ งมาให้ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบทีใ่ ช้ในการประเมิน
ที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนแตกต่าง
กันไป
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 คณะกรรมการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น 6 ข้อ และการจัด ท าแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น 7 ข้ อ
(สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดาเนินการ/ไม่มีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการ
ช่วยกากับนั่นเอง)

6

แบบที่ 1 การกากับการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง: แบบที่ 1. เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น

10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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แบบที่ 2
แบบการติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ 2562
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้ าวหน้าในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
1. การติดตามผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี
2. ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม
ประโยชน์
1. เป็นเครื่องมือสาหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การติด ตามความก้ าวหน้ า ในการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ ก าร 3 ปี และโครงการที่ ได้ รับ เงิ นอุ ดหนุน และ
เงินสะสม ซึ่งนอกจากจะทาให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดาเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญลักษณ์เตือน
ภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
2. เป็นเครื่องมือสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติ ด ตามผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น แบบที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี ประกอบด้วย เนื้อหาที่สาคัญ
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน
ปีงบประมาณที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2562
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปั ญ หาและอุป สรรคที่ พบในการปฏิ บั ติง านตามแบบการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น
ประจาปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ดังนี้
1. ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทา
ให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.จ านวนงบประมาณที่ตั้ งไว้ไ ม่เ พีย งพอต่อ การด าเนิน งานให้ ครบตามแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ นท าให้ ก าร
บรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย
3. ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่
มีบุคลากรที่มีความชานาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง
4.ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการดาเนินงานน้อยทาให้การดาเนินงานมีความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. การตั้งชื่อโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่ อการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่ว ม
ประชุมประชาคมจั ดทาแผนพัฒ นามากขึ้นเพื่อคัดเลื อกโครงการที่เร่งด่วนและจาเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
4. การออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้ทาง
การเงินการคลัง
5. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ควรเน้นการพัฒนาและให้ความสาคัญกับเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
6. การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
7. ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
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แบบที่ 3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
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แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือสาหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรแต่ละปี
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประกอบด้วย เนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางในภาพรวม(ร้อยละ)
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ภาพรวม
สรุปผลในภาพรวม
พอใจมาก
ร้อยละ
พอใจ
ร้อยละ
ไม่พอใจ
ร้อยละ

พอใจมาก
32
36
32
33
20

พอใจ
51
50
45
60
52

ไม่พอใจ
17
14
23
7
28

27

65

8

28
30
29.75

65
66
56.75

7
4
13.50

29.75
56.75
13.50

หมายเหตุ จากการสุ่มตัวอย่างประชากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
จานวน 100 คน
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.9
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.5
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.10
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.7
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.4
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8.9
คะแนนเฉลี่ย
8.31
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านแหล่งน้า
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.5
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.9
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.9
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.8
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.5
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.5
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8.9
คะแนนเฉลี่ย
7.80
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านเศรษฐกิจ
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.9
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.9
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.9
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.3
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.5
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.7
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.1
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8.9
คะแนนเฉลี่ย
8.76
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านสังคมและสาธารณสุข
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.9
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.5
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.2
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.5
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.4
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8.5
คะแนนเฉลี่ย
8.24
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
8.5
8.5
8.9
8.7
8.7
8.1
8.5
8.5
8.9
8.58

ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.9
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.8
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.8
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.0
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.4
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8.5
คะแนนเฉลี่ย
8.41
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ด้านการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ความพึงพอใจ
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
8.5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.3
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.7
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
9
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /
8.6
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.1
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.4
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.6
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
9
คะแนนเฉลี่ย
8.57
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ส่วนที่ 3

18
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้ดาเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2564 โดยนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทา
ข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีให้ ส อดคล้ องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย
ภารกิจและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางได้แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านศักยภาพ ด้านการคมนาคมภายในตาบลโนนกลาง ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
หนทาง ท่อระบายน้า อาคารสถานที่ กิจการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้าและ
แหล่งกักเก็บน้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในตาบลโนนกลาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้าน
ศักยภาพ ด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตรภายในตาบล ได้แก่ ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและ คลอง
ส่งน้า และ กิจการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้าและแหล่งกักเก็บน้า เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในตาบลโนนกลาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง
ๆในตาบล โดยการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิ จกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริมและ
กระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ การส่งเสริมร้านค้า
ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยหมัก ส่งเสริมกลุ่มเครื่องแกง เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการ
ว่างงานของประชาชนในตาบลโนนกลาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้ดาเนินงาน
ด้านสังคมหลายแนวทาง เป็นต้นว่า การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน
การแข่งขันกีฬา การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยา
เสพติด การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ คนด้อยโอกาสและคนชรา การป้องกันและกาจัด
โรคชนิดต่าง ๆ ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกลาง
ได้ดาเนินงานด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลายแนวทาง เป็นต้นว่า การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกลาง ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของ
ประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การบริหารงาน โดยยึดหลักความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาแผนพัฒนา การ
จัดทางบประมาณการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางได้ส่งบุคลากร
สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งตาบล
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกลาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษา
สภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ ดิน หรือแหล่งน้า
ธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมการปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล โดย
การรณรงค์ปลูกจิตสานึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษา
ให้คงอยู่และยั่งยืน
***************************************
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ภาคผนวก
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางในภาพรวม
คาชี้แจง : ให้เขียนเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพื่อเป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม โดย
กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 - 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพ
 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรียนนักศึกษา
 เกษตรกร
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ไม่พอใจ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านแหล่งน้า
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .....................................
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6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านเศรษฐกิจ
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านสังคมและสาธารณสุข
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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10. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ....................................
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ร้อยละ

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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11.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางใน ด้านการท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางเท่าใด
ความพึงพอใจ
ร้อยละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ...........
*****************************************

