ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

1

สวนทีไ 1
บทนา
ความป็นมาละความสาคัญของการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 กาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีหนຌาทีไ
฿นการดูลสาธารณะ พืไอประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไน ละมีความป็นอิสระ฿นการกาหนดนยบายการ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การงินละการคลัง ละมีอานาจหนຌาทีไดยฉพาะ ซึไง
ตຌองคานึงถึงความสอดคลຌองกับการพัฒนาจังหวัดละประทศป็นสวนรวมดຌวย
องค์การบริหารสวนตาบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทຌองถิไน มีฐานะป็นนิติบุคคลละ
ราชการสวนทຌองถิไน จัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติสภาตาบลละองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 ซึไงมีผล
฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 2 มีนาคม 2538 ละมีฉบับกຌเขพิไมติม฿นวลาตอมา พระราชบัญญัติฉบับนีๅเดຌสงผล฿หຌมี
การกระจายอานาจสูองค์กรประชาชน฿นระดับตาบลอยางมาก ดยเดຌยกฐานะ สภาตาบลซึไงมีรายเดຌตามกณฑ์
คือ มีรายเดຌเมรวมงินอุดหนุน฿นปงบประมาณทีไลวงมาติดตอกัน 3 ป ฉลีไยเมตไากวาปละ 150,000 บาท ขึๅน
ป็นองค์การบริหารสวนตาบล กลาวเดຌวาการจัดตัๅงองค์การบริหารสวนตาบลนีๅป็นผลผลิตหนึไงของกระสของ
สังคมทีไตຌองการจะ ปฏิรูปการมือง ดังนัๅนองค์การบริหารสวนตาบลจึงป็นมิติหนึไงของความพยายาม฿นการ
ปฏิรูปการมืองดยการกระจายอานาจสูทຌองถิไน
องค์การบริหารสวนตาบล มีความสาคัญตอทຌองถิไนป็นอยางมาก พราะป็น องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไมีขนาดลใกทีไสุด ต฿กลຌชิดกับประชาชนมากทีไสุด ดยฉพาะประชาชน฿นพืๅนทีไชนบท องค์การบริหาร
สวนรวม฿นการปกครองตนองตามระบอบประชาธิปเตย
ระบียบกระทรวงหมาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548
กาหนด฿หຌ คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงมีอานาจหนຌาทีไ
ดังนีๅ
1. กาหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
2. ดานินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
3. รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌผูຌบริหารสนอ
ตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละประกาศผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน อยางนຌอยปละหนึไงครัๅง ภาย฿นดือนธันวาคม
ของทุกป ทัๅงนีๅ ฿หຌติดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน
4. ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานพืไอชวยปฏิบัติงานตามทีไหในสมควร
ความสาคัญของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
การติดตาม ป็นการตรวจสอบ฿นระหวางการดานินกิจกรรมตามครงการถือเดຌวาป็นครืไองมือทีไ
จาป็น฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพของครงการทีไดานินการอยู ดยทีไ การติดตาม ( Monitoring) หมายถึง
กิจกรรมภาย฿นครงการซึไงถูกออกบบมา พืไอ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ (
Feedback) กีไยวกับการดานินงาน
ครงการ ปัญหาทีไกาลังผชิญอยูประสิทธิภาพของวิธีการดานินการงาน หากเมมีระบบติดตามของครงการ
ยอมสงผล฿หຌกิดความลาชຌา฿นการดานินงาน฿หຌลุลวง คา฿ชຌจายครงการสูงกินกวาทีไกาหนดเวຌ กลุมปງาหมาย
หลักของครงการเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอยกวาทีไควรจะป็น กิดปัญหา฿นการควบคุมคุณภาพของการ
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ดานินงาน สียวลา฿นการตรวจสอบความขัดยຌง฿นการปฏิบัติงานภาย฿นหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานกับ
หนวยงานกับกลุมปງาหมายทีไเดຌรับประยชน์จากครงการ
การประมินผล ถือป็นสวนหนึไงของการทางาน ป็นการตรวจสอบผลทีไกิดขึๅนมืไอดานินการลຌว
สรใจปรียบทียบกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ
วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
1. พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลผลการดานินงาน ปัญหา อุปสรรค มาปรับปรุง พัฒนาครงการตามผนพัฒนา
2. พืไอประมินระดับความสารใจ฿นการจัดทาผนพัฒนา
3. พืไอประมินความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไตาบลดงบัง ตอผลการดานินงานขององค์การ
บริหารสวนตาบลดงบัง
ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ
1. ทา฿หຌทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของผนพัฒนาสามป ละขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปของ
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
2. ทา฿หຌทราบถึงปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅน ละหานวทางการกຌเข พืไอนามาปรับปรุง฿หຌดีขึๅน
3. สามารถนาครงการทีไมีประสิทธิภาพ฿หຌมีการขยายผลพืไอการพัฒนา฿นอนาคตตอเป
4. ทา฿หຌทราบถึงความพึงพอ฿จของประชาชน กีไยวกับการดานินครงการขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง ฿นปตอเป
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สวนทีไ 2
ขຌอมูลทัไวเป วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา องค์การ
บริหารสวนตาบลดงบัง
1. ขຌอมูลทัไวเป
องค์การบิรหารสวนตาบลดงบัง ตัๅงอยูลขทีไ 85 หมู 7 ตาบลดงบัง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ป็นหนวยการบริหารราชการสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง มีฐานะป็นนิติบุคคล ดยมีพืๅนทีไรับผิดชอบทัไวทัๅงตาบล
ละป็นพืๅนทีไตใม รวมจานวน 1 ตาบล 11 หมูบຌาน
2. วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตาบลนาอยู ป็นหลงรียนรูຌ ชิดชูคุณธรรม นาศรษฐกิจพอพียง พัฒนาสูประชาคมอาซียน
3. พันธกิจการพัฒนา
(1) จัด฿หຌมีการบารุงรักษาทางบกละทางนๅา
(2) จัด฿หຌมีเฟฟງาหรือสงสวาง
(3) ปງองกันรคละระงับรคติดตอ
(4) บารุงละสงสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(5) สงสริมการพัฒนาสตรี, ดใก, ยาวชน, ผูຌสูงอายุ, ผูຌพิการ ละผูຌดຌอยอกาส
(6) สงสริมละพิไมศักยภาพดຌานการบริหารงานของหนวยงาน
(7) สงสริมการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
(8) จัด฿หຌมีนๅาพืไอการบริภค อุปภค ละการกษตร
(9) รักษาความสะอาดของถนน ทางนๅา ทางดิน ละทีไสาธารณะรวมทัๅงกาจัดขยะมูลฝอยละสิไง
ปฏิกูล
(10) ปງองกันละปราบปรามยาสพติด
4. ป้าประสงค์
(1) การคมนาคมทัๅงทางบกละทางนๅา ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว ละปลอดภัย
(
2) มีเฟฟງาหรือสงสวางภาย฿นหมูบຌาน฿หຌทัไวถึง
(
3) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยทีไดี
(
4) ประชาชนมีอาชีพ ละรายเดຌพียงพอ
(
5) กลุมสตรี ดใก ยาวชน ผูຌดຌอยอกาส ผูຌสูงอายุ ละผูຌพิการ มีความขຌมขใงละสวัสดิการทีไดีขึๅน
(
6) บุคลากร฿นหนวยงานมีกาลัง฿จละขีดความสามารถ฿นการทางาน ตลอดจนมีครืไอง฿ชຌ฿นการทางานทีไ
พียงพอ
(
7) ประชาชนสามารถรับขาวสาร ขຌอมูลเดຌหลากหลายชองทาง
(
8) ขนบธรรมนียมประพณีอันดีงามของตาบลเดຌรับการสืบทอดตลอดเป
(
9) มีระบบนิวศน์ทีไดีขึๅน มีการกาจัดขยะทีไถูกวิธี ละมีนๅาพืไอการอุปภค บริภคทีไสะอาด
(
10) เมมีสิไงสพติดรຌายรง฿นตาบล
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5. นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
คาถลงนยบายของนายกองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
ตามทีไองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง เดຌจัด฿หຌมีการลือกตัๅง นายกองค์การบริหารสวนตาบลดงบังละ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง฿นวันทีไ 20 ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึไงกระผมนายชูศักดิ์
วสันต์ ผูຌสมัครหมายลข 1 ละเดຌรับการลือกตัๅง ละคณะกรรมการลือกตัๅง เดຌมีมติหในชอบ฿นการ
ประกาศผลการลือกตัๅงลຌว฿นวันทีไ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ตามมาตรา 58/5 หงพระราชบัญญัติสภาตาบลละองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 ละกຌเข
พิไมติมถึง (ฉบับทีไ 5 ) พ.ศ. 2546 เดຌบัญญัติวา กอนนายกองค์การบริหารสวนตาบลขຌารับหนຌาทีไ ฿หຌ
ประธานสภาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง รียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตาบลพืไอ฿หຌนายก
องค์การบริหารสวนตาบลถลงนยบายตอสภาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ดยเมมีการลงมติ
บัดนีๅ กระผมนายชูศักดิ์ วสันต์ เดຌกาหนดนยบาย฿นการบริหารงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
รียบรຌอยลຌว ดยยึดมัไน฿นการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ฿หຌ
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตของประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ภาย฿ตຌกรอบอานาจหนຌาทีไของ
องค์การบริหารสวนตาบล ตามมาตรา 66, มาตรา 67 ละมาตรา 68 หง พระราชบัญญัติสภาตาบลละ
องค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 5) พ.ศ. 2546 นายกองค์การบริหารสวนตาบล
ดงบัง จึงถลงนยบายดังกลาว ตอทีไประชุมสภาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง พืไอ฿หຌทราบถึง จตนารมณ์
ยุทธศาสตร์ ละนยบาย฿นการพัฒนาทຌองถิไน ทัๅง฿นดຌาน ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พืไอประยชน์สุข
ของประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ดยนายกองค์การบริหารสวนดงบัง จะดานินนยบาย฿น
การบริหารงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ดังตอเปนีๅ
1. นยบายดຌานการคมนาคม
1) การกอสรຌาง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนทัๅง฿นขตชุมชนละถนนพืไอการขนสงผลผลิตดຌาน
การกษตร
2)พัฒนาระบบจราจร พืไอ฿หຌการบริหารกิดความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน การจัดทาปງายจຌงตามยก฿นขตชุมชน ตามถนนทีไกิดอุบัติหตุบอยครัๅง
2. นยบายดຌานสาธารณูปภค
1
) ขยายขตเฟฟງาภาย฿นหมูบຌานละพืไอการกษตร
2) จัดหาละซอมซมระบบเฟสองทาง฿นหมูบຌาน หมูทีไ 1-11
3) กอสรຌางหรือปรับปรุง ซอมซมระบบประปาทีไสะอาดภาย฿นหมูบຌาน
3. นยบายดຌานหลงนๅา
1) การกอสรຌาง ปรับปรุง บารุงรักษาหลงนๅา ชน หຌวย หนอง คลอง บึง จัด฿หຌมีการ
กอสรຌางฝายกัๅนนๅา ตຌองคานึงถึงผลประยชน์ของประชาชนทีไเดຌรับ฿นตละพืๅนทีไ จัด฿หຌมีนๅาอุปภคบริภค
4. นยบายดຌานสาธารณสุข
1) สรຌางจิตสานึกละตระหนัก฿นการดูลรักษาสุขภาพ ชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พืไอ
สรຌางจิตสานึก฿นการดูลสุขภาพ ละรณรงค์ปງองกันปราบปรามเขຌลือดออก รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข฿น
ขตตาบลดงบังละอาภอบึงขงหลง
2) ครงการปງองกันควบคุมรคติดตอ
3) จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์พืไอ฿ชຌ฿นการปງองกันละควบคุมรค ชน จัดซืๅอทรายอะบท นๅายาพน
หมอกควันละวัคซีนปງองกันรคพิษสุนัขบຌา
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4) ครงการหนึไงตาบลหนึไงทีมกูຌชีพกูຌภัย OTOS จัด฿หຌมีรถบริการสงผูຌปຆวยภาย฿นตาบลถึง

5. นยบายดຌานศรษฐกิจ
1) พัฒนาสงสริมอาชีพ฿หຌกประชาชน จะรวมมือกับกลุมมบຌานพืไอหาลูทาง฿นการพัฒนา

2) สงสริมการปรรูปพืไอพิไมรายเดຌ
3) ฝຄกอบรมอาชีพ฿หຌกับกลุมกษตรกรภาย฿นตาบล
4) สงสริมพัฒนาอาชีพกษตรกร ละกลุมอาชีพอืไนควบคูเปกับภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการพิไม
มูลคาสินคຌา ละ฿หຌความรูຌทคนลยีทีไทันสมัย พืไอสงสริมการกษตรบบยัไงยืน ตามนวทฤษฎี฿หม ละ
กษตรอินทรีย์พืไออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
5) ปรับปรุงสถานทีไหลงทองทีไยวพืไอพิไมรายเดຌ฿หຌกับประชาชน
6) สงสริมการศึกษาดูงาน฿หຌกับบุคลากรละกลุมอาชีพภาย฿นตาบล
6. นยบายดຌานการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
1) จัดสวัสดิการ฿หຌกับดใก สตรี คนชรา คนพิการ ผูຌปຆวยอดส์ ผูຌดຌอยอกาสละผูຌประสบภัย
ธรรมชาติ
2) อุดหนุนสงสริมกิจกรรมศูนย์อานวยการปງองกันภัยพลรือน ละกิจกรรมอาสาสมัคร
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน
3
) อุดหนุนสงสริมงบประมาณ พืไอปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามยาสพติด
4) อุดหนุนสงสริมยาวชนลนกีฬาละอบรม฿หຌความรูຌกยาวชน จัดตัๅงสภายาวชนตาบล
ดงบัง
5) อุดหนุนสงสริมการพัฒนาหมูบຌานทุกหมูบຌาน พืไอ฿หຌชุมชนมีความสามัคคีขຌมขใง฿นชุมชน
ละครัวรือน
7. นยบายดຌานการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
1) พิไมชองทาง฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร฿หຌกับประชาชนจัด฿หຌมีการอบรมจริยธรรม คุณธรรม
฿หຌกับประชาชน ยาวชนภาย฿นตาบล
2) สนับสนุนครงการอาหารกลางวัน อาหารสริม(นม) ฿หຌกับนักรียนทุกรงรียน ละศูนย์
พัฒนาดใกลใกทุกศูนย์
3) สงสริมกิจกรรมตางโ ของรงรียนพืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอการรียนการสอน
4) สงสริมบารุงรักษาขนบธรรมนียมประพณีทຌองถิไน วันผูຌสูงอายุ งานประพณีทຌองถิไน
8. นยบายดຌานสิไงวดลຌอม
1) สรຌางจิตสานึกละตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
2
) จัดระบบนๅาสีย
3) บาบัดละกาจัดขยะ จัดหารถกใบขยะ ออกขຌอบังคับระบียบ ดานินการรืไองการกาจัด
ขยะภาย฿นตาบล จัดหาถังขยะ฿หຌทุกหมูบຌานภาย฿นตาบล
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9. นยบายดຌานการบริหาร
1) การพัฒนากาลัง฿จละขีดความสามารถ฿นการบริการประชาชน ชน ครงการพัฒนา
ระบบสารสนทศ ครงการอบรมพนักงานสวนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตาบล พืไอทราบถึง
บทบาทละหนຌาทีไ ละนาความรูຌเปพัฒนาหมูบຌาน ตาบล ดยยึดหลักประชาชนป็นศูนย์กลาง จัดสรร
งบประมาณดຌวยความป็นธรรม ละประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละความอยูดี
กินดีของพีไนຌองประชาชน
การกาหนดนยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ทีไกลาวมาเดຌวางอยูบน
พืๅนฐานขຌอมูลความป็นจริง ตลอดจนสภาพทางศรษฐกิจ สังคม การมืองละการคมนาคม ทัๅงนีๅ ตຌองคานึงถึง
สถานะทางการงินการคลัง ละทีไสาคัญทีไสุด ตຌองเดຌรับความรวมมือจากทุกทาน ผลสัมฤทธิ์฿นการกຌเขปัญหา
จะบรรลุปງาหมายตามทีไวางเวຌ ดยยึดหลักรับรูຌปัญหา อุปสรรค จุดออน จุดขใง ละการทางานตามนยบาย
ของรัฐ ขอรียนวากระผมพรຌอมดຌวยคณะผูຌบริหารจะทางานดຌวยความจริง฿จ บริสุทธิ์ ปรง฿ส ยุติธรรม ละอยู
ภาย฿ตຌกฎหมายระบียบทีไกาหนดเวຌ
6. ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
นวทางการพัฒนา
1) การพัฒนากอสรຌาง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนทอระบายนๅา ละรางระบายนๅา
2) กอสรຌาง ปรับปรุง บารุงรักษาหลงนๅา
3) สาธารณูปภค (พัฒนาระบบเฟฟງาละระบบประปา)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานงานสงสริมคุณภาพชีวิต
นวทางการพัฒนา
1) ดຌานการสงสริมอาชีพ
2) งานสวัสดิการสังคม
3) งานการศึกษา
4) งานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการ วางผนการสงสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว
นวทางการพัฒนา
1) การพาณิชยกรรมละการทองทีไยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย
นวทางการพัฒนา
1) การสงสริมการมีสวนรวม สงสริมประชาธิปเตยของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน
2) ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
3) การรักษาความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ชุมชนขຌมขใงละ
ปງองกันยาสพติด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม
นวทางการพัฒนา
1) ดຌานการบริหาร
2) สงสริมจิตสานึกทีไดี฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
3) บาบัดละการกาจัดขยะทีไถูกวิธี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
1) สงสริม อนุรักษ์ประพณี วัฒนธรรมอันดีงาม พุทธศาสนสถาน ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสงสริมละพัฒนาการผลิตสินคຌาการกษตรพืไอพิไมมูลคา
ป้าประสงค์ พิไมประสิทธิภาพการผลิตละสรຌางมูลคายางพาราละสินคຌากษตร
กลยุทธ์ 1. สงสริมละพัฒนาปัจจัยครงสรຌางพืๅนฐานละลดตຌนทุนการผลิต
2. พิไมขีดความสามารถของบุคลากร กษตรกร สถาบันละครือขายกษตรกร ฿หຌ
มีความขຌมขใง
3. การพัฒนาละนาระบบฐานขຌอมูลทางดຌานการกษตร เป฿ชຌวางผนการผลิต
4. สงสริมละพัฒนาสินคຌากษตร฿หຌพียงพอตอการบริภคละเดຌมาตรฐานตาม
ความตຌองการของตลาด
5. สรຌางมูลคาพิไมสินคຌากษตรละชืไอมยงตลาด
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนาขีดความสามารถการคຌาละการลงทุน
ป้าประสงค์ พิไมศักยภาพการคຌา การลงทุน การตลาด พืไอพิไมมูลคาทางศรษฐกิจ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาปัจจัยการคຌา การลงทุนชายดน
2. พัฒนาระบบบริการละสิไงอานวยความสะดวกการคຌาชายดน
3. พัฒนาความพรຌอมละสรຌางขีดความสามารถของบุคลากรละผูຌประกอบการ
4. สรຌางความสัมพันธ์อันดีกับประทศพืไอนบຌาน
5. พัฒนาดຌานการตลาดละชองทางจัดจาหนาย
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนาการทองทีไยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางสมดุล
ป้าประสงค์ พัฒนาการทองทีไยวสูระดับมาตรฐาน
กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลงทองทีไยว ละสิไงอานวยความสะดวก
2. การบริหารจัดการดຌานการทองทีไยว
3. การพัฒนาบุคลากรดຌานการทองทีไยว
4. การประชาสัมพันธ์ตลาดการทองทีไยว
ป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ละมีมาตรฐานสิไงวดลຌอมทีไดี
กลยุทธ์ 1. ปງองกันละกຌเขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
2. อนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
3. สงสริมการมีสวนรวมอนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม อยาง
บูรณาการ
4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติพืไอการ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืน
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 รักษาความสงบ ความมัไนคงละพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ป้าประสงค์ ชุมชนขຌมขใง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัย ละคุณภาพชีวิตทีไดี
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาคนบึงกาฬสูสังคมคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานพืไอความป็นอยูทีไดีของประชาชน
3. การสรຌางความมัไนคงของศรษฐกิจ สังคม
4. บริหารจัดการพืๅนทีไชายดน
5. การพัฒนาศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐานละคน฿นพืๅนทีไชายดน
6. สรຌางความสัมพันธ์กับประทศพืไอนบຌานพืไอความมัไนคงชายดน
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สวนทีไ 3
วิธีการติดตามละประมินผล
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนัๅนจะทา฿หຌราทราบเดຌวาขณะนีๅเดຌมีการปฏิบัติตามผนยุทธศาสตร์ หรือผนพัฒนาสาม
ป฿นระยะ฿ดลຌว ซึไงทคนิคอยางงายทีไสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการติดตามเดຌ ชน Gant Chart ทีไจะทา฿หຌ
หนวยงานสามารถติดตามเดຌวาการดานินการตามผนยุทธศาสตร์หรือผนพัฒนาสามปมีการดานินการ฿นชวง
฿ดตรงกาหนดระยะวลาทีไกาหนดเวຌหรือเม ผนการดานินงานประจาปกใจะป็นครืไองมือสาคัญ฿นการติดตาม
ผลการดานินการดังเดຌกลาวมาลຌว
การประมินผล (Evaluation)
การประมินผลผนยุทธศาสตร์ จาป็นตຌองมีกณฑ์มาตรฐาน (
Standard criteria) ละตัวชีๅวัด
(Indicators) พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการประมินพืไอ฿หຌกิดความชัดจน ป็นระบบมีมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ
ดยประกอบดຌวยกณฑ์ทีไสาคัญ ฿น 2 ระดับ คือกณฑ์การประมินหนวยงาน ละกณฑ์การประมินครงการ
ซึไงสรุปเดຌดังนีๅ
กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลหนวยงาน ประกอบดຌวย 7 กณฑ์ 22 ตัวชีๅวัด ดังนีๅ
1. กณฑ์สัมฤทธิผลละการบรรลุวัตถุประสงค์ของนยบาย (Achievmant)
ป็นการประมินความสารใจดยพิจารณาปรียบทียบผลการดานินงานของหนวยงานทีไนา
นยบายเปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ฿นนยบาย ดยป็นการประมินผลขององค์กร 2 สวน คือ ผล฿น
ภาพรวจละระดับปฏิบัติการ ผลการดานินงานจะตຌองปຂดผย฿หຌสาธารณชนทราบอยางกวຌางขวาง อยาง
ตอนืไองละสมไาสมอ ละมีกาหนดระยะวลาทีไชัดจน อาจป็นทุกเตรมาส หรือผลการดานินงานประจาป
สัมฤทธิผลรวมถึงการดานินงานทีไมุงการบรรลุปງาหมายชิงกลยุทธ์฿นระยะยาว ดยมีตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 2
ประการ คือ
1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดຌวย 2 สวน คือ
(1) ผลผลิต฿นภาพรวม (Overall outputs) ป็นการประมินผลผลิตทียบกับ
ปງาหมายชิงกลยุทธ์ ดยปรียบทียบผลการดานินงานทีไกิดขึๅนจริงกับปງาหมายรวมขององค์กร ฿นสายตาของ
สมาชิกขององค์กรละประชาชนผูຌรับบริการ การประมินผลดังกลาวมีลักษณะทีไป็นพลวัตร(Dynamic)
(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) ป็นการประมินผลดย
พิจารณาระดับการบรรลุปງาหมายตามผนปฏ ิบัติการ ดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกาลังคน ระดับ
การบริการตอหนวยวลา สัดสวนของตຌนทุนละผลตอบทน สถานภาพทางการงิน สินทรัพย์ละหนึๅทีไเม
กอ฿หຌกิดผลตอบทน ( Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตละบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการ
฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงานละการรักษาสภาวะวดลຌอม
2. กณฑ์ความสมอภาคละความป็นธรรม฿นสังคม
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การขຌาถึง นຌนความสาคัญ฿นรืไองอกาสของประชาชน ดยฉพาะผูຌดຌอยอกาส฿นสังคม฿หຌ
เดຌรับบริการสาธารณะ
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความป็นธรรม฿นการจัดสรรทรัพยากร฿หຌกับประชาชน
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(3) การกระจายผลประยชน์ นຌนความป็นธรรม฿นการกระจายผลประยชน์หรือผลตอบทน
฿หຌกสมาชิก฿นสังคม
(4) ความสมอภาค นຌนความป็นธรรมพืไอ฿หຌหลักประกันรืไองสิทธิละอกาส฿นการเดຌรับ
บริการสาธารณะดยปราศจากอคติ เมบงยกกลุม
3. กณฑ์ความสามารถละคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการ
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 4 ประการ
(1) สมรรถนะของหนวยงาน ป็นตัวชีๅวัดขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการละตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชนกลุมปງาหมาย
(2) ความทัไวถึงละพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความพียงพอ ละความครบถຌวน
ของการ฿หຌบริการทัๅง฿นดຌานกลุมปງาหมายทีไรับบริการละระยะวลาทีไบริการ
(3) ความถีไ฿นการ฿หຌบริการ ป็นตัวชีๅวัดระดับการบริการตอหนวยวลา
(4) ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ ป็นการชีๅวัดประสิทธิภาพขององค์กรทีไมุงนຌนการบริการทีไ
รวดรใว ทันวลา มีการ฿ชຌทรัพยากรทีไหมาะสม ซึไง฿นทางปฏิบัติจาป็นตຌองกาหนด
มาตรฐานการบริการเวຌป็นนวทาง
4. กณฑ์ความรับผิดชอบตอหนวยงาน
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 4 ประการ
(1) พันธกิจตอสังคม ป็นตัวชีๅวัดทีไสดงถึงภารกิจของหนวยงานทีไมีตอสังคม พิจารณาเดຌจาก
วิสัยทัศน์ นยบาย ผนงานของหนวยงาน
(2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ป็นตัวชีๅวัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมปງาหมาย
(3) การ฿หຌหลักประกันความสีไยง ผูຌรับบริการจะเดຌรับความคุຌมครองละหรือการชดชยจาก
หนวยงานหากมีความสียหาย ทีไกิดขึๅนจากการปฏิบัติงานของหนวยงานหากมีความ
สียหาย ทีไกิดขึๅนจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(4) การยอมรับขຌอผิดพลาด ป็นตัวชีๅวัดถึงความรับผิดชอบของผูຌบริหารระดับสูงละจຌาหนຌาทีไ
ของหนวยงานทีไจะยอมรับตอสาธารณชน฿นกรณีกิดความผิดพลาด฿นการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงาน
5. กณฑ์การตอบสนองความตຌองการของประชาชน
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การกาหนดละประดในปัญหา การกาหนดประดในปัญหาทีไมาจากประชาชนผูຌรับบริการ
ละมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(2) การรับฟังความคิดหใน ป็นตัวชีๅถึงระบบปຂดกวຌาง฿นการรับฟังความคิดหในละ
ขຌอสนอนะของประชาชนผูຌรับบริการ
(3) มาตรการชิงยุทธศาสตร์฿นการกຌปัญหา ป็นตัวชีๅวัดถึงความพรຌอม฿นการกຌปัญหา฿หຌกับ
ประชาชนผูຌรับบริการทีไมีทัๅงมาตรการระยะสัๅนละระยะยาว รวมทัๅงปຂดกวຌาง฿หຌสาธารณชน
เดຌรับทราบละมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ
(4) ความรวดรใว฿นการกຌปัญหา ป็นตจัวชีๅวัดการตอบสนอง฿นการกຌเขปัญหา การ฿หຌ
ความสาคัญละการกาหนดมาตรการกຌเขปัญหาดຌวยความรวดรใว มีประสิทธิภาพ เม
ละลยพิกฉยตอปัญหา
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6. กณฑ์ความพึงพอ฿จของประชาชน
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอ฿จ ป็นตัวชีๅวัดความหในของประชาชนทีไมีตอหนวยงานซึไงกีไยวขຌองกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือคัดคຌาน ป็นตัวชีๅวัดการยอมรับมาตรการ นยบายของหนวยงาน ซึไง
พิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคຌาน นืไองมาจากผลกระทบของนยบายของ
หนวยงาน
7. กณฑ์ผลสียหาตอสังคม
ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก ป็นตัวชีๅวัดวาหนวยงานกอ฿หຌกิดผลกระทบซึไงสรຌางความสียหายจาก
การดานินงานกประชาชนหรือเม ดยอาจวัดจากขนาดละความถีไจากการสียหายทีไกิดขึๅน ชน การ
กอสรຌางถนนขวางทางนๅาหลากทา฿หຌกิดปัญหานๅาทวม฿หญ
(2) ตຌนทุนทางสังคม ป็นตัวชีๅวัดผลสียหานทีไสังคมตຌองบกภาระ ชน คา฿ชຌจาย฿นการฟ้นฟู
บูรณะความสียหาทีไกิดขึๅน
กณฑ์ละตัวชีๅวัดผลการดานินงานจะป็นการพิจารณากณฑ์รวม (Multiple criteria and
indicaotrs) ละสามารถ฿ชຌป็นกรอบหรือครืไองมือ฿นการประมินผลลัพธ์สุดทຌายละผลกระทบ฿นการ
ดานินงาน฿นภาพรวม พืไอ฿ชຌป็นบรรทัดฐาน฿นการปรียบทียบผลการดนินงานกับระดับการบรรลุผล ละ
การสนองตอบความพึงพอ฿จของลูกคຌาหรือประชากรกลุมปງาหมาย สาหรับคาตัวปร(Attibutes) อาจตกตาง
กันเปขึๅนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดานินงานของหนวยงาน
สรุปกณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลของหนวยงาน
กณฑ์มาตรฐาน (7 กณฑ์)
ตัวชีๅวัด (22 ตัวชีๅวัด)
ตัวอยางกรอบตัวปร
(Standard Criteria)
(Indicators)
(Attributes)
1. สัมฤทธิผลละการบรรลุ
 ผลผลิต
 ผลตางระหวางปງาหมายกับ
วัตถุประสงค์ของนยบาย
 ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ
2. ความสมอภาคละความป็น  การขຌาถึง
 ปริมาณละคุณภาพทรัพยากร
ธรรม฿นสังคม
 การจัดสรรทรัพยากร
ทีไเดຌรับจัดสรรตอคน
 การกระจายผลประยชน์
 ผลประยชน์ทีไตละ
 ความสมอภาค
กลุมปງาหมายเดຌรับ฿นตละครัๅง
 การเมลือกปฏิบัติละ/หรือ
การลือกปฏิบัติทีไป็นคุณ
3. ความสามารถละคุณภาพ฿น  สมรรถนะของหนวยงาน
 พืๅนทีไปງาหมายละประชากร
การ฿หຌบริการ
 ความทัไวถึงละพียงพอ
กลุมปງาหมายทีไรับบริการ
 ความถีไ฿นการ฿หຌบริการ
 จานวนครัๅง฿นการ฿หຌบริการ
ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
 ผลลัพธ์ทียบกับปัจจัยนาขຌา
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กณฑ์มาตรฐาน (7 กณฑ์)
(Standard Criteria)
4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน

5. การสนองตอบความตຌองการ
ของประชาชน

6. ความพึงพอ฿จของประชากร
กลุมปງาหมาย

7. ผลสียหายตอสังคม

ตัวชีๅวัด (22 ตัวชีๅวัด)
(Indicators)
 พันธกิจตอสังคม
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
 การ฿หຌหลักประกันความสีไยง
 การยอมรับขຌอผิดพลาด
 การกาหนดประดในปัญหา
 การรับฟังความคิดหใน
 มาตรการ/กลยุทธ์฿นการกຌเข
ปัญหา
 ความรวดรใว฿นการกຌเข
ปัญหา
 ระดับความพึงพอ฿จ
 การยอมรับ/คัดคຌาน
 ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
ละทางลบ)
 ตຌนทุนทางสังคม
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ตัวอยางกรอบตัวปร
(Attributes)
 การจัดลาดับความสาคัญ
 ภารกิจหลักละภารกิจรอง
 การตัดสิน฿จทีไสะทຌอนความ
รับผิดชอบ
 ระดับการมีสวนรวม
 การปรึกษาหารือ
 การสารวจความตຌองการ

 สัดสวนของประชากร
กลุมปງาหมายทีไพอ฿จหรือเมพอ฿จ
 ความคาดหวัง
 ผลสะทຌอนกลับ
 ความสูญสียทางศรษฐกิจ
 ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม
 คาสียอกาส
 ความขัดยຌงทางสังคม

กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลครงการ
การประมินผลครงการ จาป็นตຌองมีกณฑ์ละตัวชีๅวัดพืไอป็นครืไองมือกาหนดกรอบทิศทาง฿นการ
วิคราะห์ละประมินผลครงการ ประกอบดຌวยกณฑ์ทีไสาคัญ 8 กณฑ์ คือ
1. กณฑ์ความกຌาวหนຌา (Progreess)
ป็นการพิจารณาปรียบทียบผลของการดานินกิจกรรมกับปງาหมายทีไกาหนดตามผน การ
ประมินความกຌาวหนຌามุงทีไจะตอบคาถามวา การดานินกิจกรรมตามครงการสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไ
กาหนดหรือเม ป็นเปตามกรอบวลาหรือเมละประสบกับปัญหาอุปสรรคอะเรบຌาง ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 4
ประการ คือ
(1) ผลผลิตทียบกับป้าหมายรวม฿นชวงวลา ป็นการดูสัดสวนของผลผลิต(Outputs) ของ
ครงการวาบรรลุปງาหมายมากนຌอยพียง฿ด อาทิ ความยาวของถนนทีไสรຌางเดຌ จานวนหลงนๅาพืไอการกษตร
สัดสวนปริมาณภาระงานการกอสรຌาง ทียบกับปງาหมายรวม฿นชวงวลาทีไกาหนด
(2) จานวนกิจกรรมลຌวสรใจ นืไองจากครงการประกอบดຌวยชุดกิจกรรมตางโ มากมาย จึง
จาป็นตຌองมีตัวชีๅวัดความกຌาวหนຌา ดยพิจารณาจานวนกิจกรรมละประภทของกิจกรรมทีไเดຌดานินการเป
ลຌว ทัๅงกิจกรรมหลัก กิจกรรมพืๅนฐาน กิจกรรมรอง ละกิจกรรมสริม ฿นชวงระยะวลา อาจป็นสัปดาห์
ดือน เตรมาส หรือระยะของครงการ(Phase)
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(3) ทรัพยากรทีไ฿ชຌเป฿นชวงวลา ป็นตัวชีๅวัดความกຌาวหนຌาของการ฿ชຌทรัพยากร฿นครงการ
ซึไงครอบคลุมดຌานงบประมาณครงการ เดຌก งบประมาณทีไ฿ชຌเป งบประมาณทีไอยูระหวางผูกพัน งินงวดละ
ผนการ฿ชຌจาย งบประมาณครงการ ละอัตราการ฿ชຌบุคลากรสัมพันธ์กับวลา ฿นรูปของคน วัน ( Man-day)
หรือ คน ดือน (Man-month)
(4) ระยะวลาทีไ฿ชຌเป ป็นตัวชีๅวัดความกຌาวหนຌาพืไอดูวาเดຌ฿ชຌวลาเปทา฿ดลຌว ละหลือ
ระยะวลาอีกทา฿ดจึงจะครบกาหนดลຌวสรใจ ดยจะสามารถ฿ชຌป็นกณฑ์ประมินละควบคุมกิจกรรม฿หຌ
บรรลุตามปງาหมายดຌานวลา ละพืไอทราบถึงระยะวลาทีไจะตຌอง฿ชຌจริงพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายรวม
2. กณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประมินประสิทธิภาพป็นการปรียบทียบผลลัพธ์ทีไเดຌ กับทรัพยากรทีไ฿ชຌเป฿นการ
ดานินงานทรัพยากรทีไ฿ชຌนอกจากงบประมาณลຌว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
ละวลาทีไ฿ชຌเป฿นการดานินงาน ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 4 ประการ คือ
(1) สัดสวนผลผลิตตอคา฿ชຌจาย ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพการ฿ชຌทรัพยากรทางการงินของ
ครงการพืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไหมาะสมละคุຌมคากับการลงทุน ซึไงจะชวย฿หຌกิดการ฿ชຌจายป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพสมประยชน์ ลดคา฿ชຌจายละประหยัดตຌนทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพตอกาลังคน ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือจຌาหนຌาทีไครงการ
ซึไงนอกจากจะป็นตัวชีๅวัดถึงประสิทธิภาพลຌวการดานินงานลຌว ยังสดงถึงสมรรถนะละศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล฿นการดานินครงการ ละจะป็นนวทาง฿นการปรับขนาดกาลังคนทีไหมาะสม฿นการดานิน
กิจกรรม ละการพิไมขีดความสามารถของบุคลากร฿นระยะยาวอีกดຌวย
(3) ผลิตภาพตอหนวยวลา ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพการผลิต฿นชวงวลา อาทิ จานวนครัวรือน
ทีไเดຌรับการอบรมอาชีพสริมนอกภาคกษตรตอดือน จานวนนักรียนทีไขຌารียนตอตามครงการขยายอกาส
ทางการศึกษา฿นตละป จานวนผูຌประกอบการรายยอยทีไเดຌรับการสงสริมการลงทุน฿นตละชวงเตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ ป็นตัวชีๅวัดความสามารถของครงการ฿นการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคา฿ชຌจายทีไเมจาป็น฿นการดานินครงการ การตัดทอน
ขัๅนตอนการปฏิบัติซึไงสงผลตอการลดคา฿ชຌจายของครงการ การประหยัดคาพลังงานละคาสาธารณูปการคิด
ป็นรຌอยละของคา฿ชຌจายรวม
3. กณฑ์ประสิทธิผล (Effectveness)
การประมินประสิทธิผล ป็นกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ฉพาะดຌาน ดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดานินงาน ตลอดจนการปลีไยนปลงของประชากรกลุมปງาหมายตามครงการ ประกอบดຌวย
ตัวชีๅวัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุป้าหมาย ป็นตัวชีๅวัดวาครงการบรรลุปງาหมายดຌาน฿ดบຌางละการบรรลุ
ปງาหมายสงผลตอประชากรปງาหมายอยางเร ดยสามารถวัดการปลีไยนปลง฿นชิงปริมาณละคุณภาพของ
ประชากรปງาหมาย อาทิ การบรรลุปງาหมายดຌานศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีสวนรวม ป็นตัวชีๅวัดความสารใจดย฿หຌความสาคัญกับมิติการมีสวนรวม ดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ชิงหตุผลเดຌวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสารใจมากนຌอย
พียงเร ละครงการจะปรับปรุงสงสริมการมีสวนรวมเดຌอยางเร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จานวน
ประชากร ความถีไระดับละกิจกรรม ซึไงครอบคลุมการรวมตัดสิน฿จ วางผนละติดตามผล
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(3) ระดับความพึงพอ฿จ ป็นกณฑ์วัดระดับการยอมรับ ดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรปງาหมายทีไพึงพอ฿จกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวรือนทีไพอ฿จการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไ
ครงการ ระดับความพึงพอ฿จ฿นมาตรการตามครงการ
(4) ความสีไยงของครงการ ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิผลพืไอดูวาครงการมีความสีไยว฿นการบรรลุ
ปງาหมายดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือปງาหมายรวมของครงการหรือเม ซึไงคาความสีไยงจะประมินจากการ
ปลีไยนปลงสภาวะวดลຌอมของครงการ ทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม การมืองละสิไงวดลຌอม ทัๅงระยะสัๅน
ละระยะยาว
4. กณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
ป็นการพิจารณาผลกระทบดยรวมตอประชากรกลุมปງาหมาย ชุมชน สังคมละหนวยงาน฿น
ภาพรวมป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทัๅงทีไมุงหวัง ( Intended impacts) ละผลกระทบทีไเมเดຌ
มุงหวัง (Unintended impacts) ซึไงอาจป็นผลดຌานบวกหรือดຌานลบกใเดຌ ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต ป็นตัวชีๅวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมปງาหมาย อาทิ รายเดຌ ความป็นอยู อกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพวดลຌอมของ
ครัวรือนชุมชน ดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวรือนหรือประชากรทีไเดຌรับบริการจากครงการพัฒนาทีไสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตทีไดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนคติละความขຌา฿จ ป็นตัวชีๅวัดผลกระทบดยมุงรืไองทัศนคติละความขຌา฿จของ
ประชากรกลุมปງาหมายทีไมีตอครงการ ดยสามารถวัดระดับ ( Scale) ทัๅงชิงบวกละลบตอตัวครงการของ
ดยฉพาะวัตถุประสงค์ละมาตรการนยบายผลประยชน์ของครงการ ความพึงพอ฿จ฿นการรับบริการ ละ
ทัศนคติตอผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไครงการ
(3) การปลีไยนปลงพฤติกรรม ป็นตัวชีๅวัดผลกระทบดย฿หຌความสาคัญรืไองการปลีไยนปลง
พฤติกรรมของกลุมปງาหมาย ดยปรียบทียบระยะกอนละหลังมีครงการ อาทิ สัดสวนของครัวรือนทีไ
ยอมรับทคนลยีการผลิตทีไรักษาสิไงวดลຌอม จานวนกษตรกรทีไทาการกษตรบบธรรมชาติมากยิไงขึๅน การ
ปฏิบัติของ฿ชຌยวดยานดยคารพกฎจราจรมากขึๅน การออกมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅงมากขึๅน ละลดละพฤติกรรมการ
ซืๅอสิทธิขายสียงการลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
5. กณฑ์ความสอดคลຌอง (Relevance)
กณฑ์การประมินความสอดคลຌองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงค์ของครงการสอดคลຌองกับความ
ตຌองการหรือสามารถกຌเขปัญหาตามทีไกาหนดเวຌตตຌนหรือเม ซึไงจาป็นตຌองมีการประมินความตຌองการทีไ
ทຌจริงตลอดจนจะตຌองตอบคาถามดຌวยวา นวทางละกลยุทธ์ทีไ฿ชຌ฿นการดานินงานสอดคลຌองกับการกຌเข
ปัญหาทีไป็นจริงเดຌหรือเม ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประดในปัญหาหลัก ซึไงพิจารณาจากจานวนรืไองหรือประดในปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅน
ทัๅงทีไเดຌรับการกຌเขลຌวละทีไยังเมสามารถกຌเข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความรงดวน
ตามความรุนรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา ป็นตัวชีๅวัดความสอดคลຌองกับการกຌเขปัญหา
ซึไงป็นมาตรการทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว ดยสามารถดูเดຌจากมาตรการทีไผูຌบริหารครงการ นามา฿ชຌตลอดชวง
ระยะวลาของการดานินครงการ ละความสอดคลຌองกับปัญหาหลัก
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(3) ความตຌองการหรือขຌอรียกรຌอยของประชากรกลุมป้าหมาย ป็นตัวชีๅวัดถึงความตຌองการ
ของผูຌรับบริการ฿นการกຌเขปัญหาทีไประสบอยู อาทิ คารຌองรียนขຌอรຌองทุกข์ ฿หຌกຌเขปัญหาพืไอสนองตอบ
ประชากรกลุมปງาหมายตามครงการทีไเมเดຌรับผลประยชน์จากการดานินครงการ หรือเดຌรับความสียหาย
จากการดานินครงการซึไงจะป็นตัวชีๅวัดความสอดคลຌอง฿นการดานินครงการละสนองตอบตอความตຌองการ
ของประชากรปງาหมาย
6. กณฑ์ความยัไงยืน (Sustainability)
ป็นกณฑ์การพิจารณาทีไสืบนืไองจากความสอดคลຌอง ดยพิจารณาระดับความตอนืไองของ
กิจกรรมวาจะสามารถดานินตอเปเดຌดยเมมีการ฿ชຌงบประมารจากภายนอกครงการ ความสามารถ฿นลีๅยง
ตัวองเดຌ
นอกจากนีๅ ยังหมายรวมถึงความสามารถ฿นการขยายกิจกรรมเปยังพืๅนทีไหง฿หม ประกอบดຌวย
ตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยูรอดดຌานศรษฐกิจ (Economic viability) กีไยวกับการจัดการทรัพยากรทางการ
งินของครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของครงการ ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน
คา฿ชຌจายทียบกับผลผลิตทีไเดຌ ปริมาณงินทุนสารอง หลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
งินทุนหมุนวียน จานวนละขนาดกองทุนดานินครงการ ซึไงป็นตัวบงชีๅถึงความอยูรอดทางศรษฐกิจของ
ครงการ
(2) สมรรถนะดຌานสถาบัน (Institutional capacity) ป็นตัวชีๅวัดความสามารถของหนวยงาน
฿นการบริหารครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ระดับการมีสวน
รวมของประชากรกลุมปງาหมาย฿นกระบวนการตัดสิน฿จ การวางผนงานละบริหารครงการ ละการ
ปรับปรุงระบียบวิธีการปฏิบัติทีไอืๅอตอการดานินครงการ
(3) ความป็นเปเดຌ฿นการขยายผล ป็นตัวชีๅวัดความยัไงยืนดยพิจารณาความสามารถ฿นการ
พึไงตนอง อกาสละชองทาง฿นการขยายผลการดานินครงการกรณีครงการประสบผลสารใจดຌวยดี ทัๅงการ
ขยายผลตามนวราบ กลาวคือ การพิไมกิจกรรมครงการ การพิไมจานวนประชากรปງาหมาย การขยายกาลัง
ผลิตของครงการดิมละการขยายผล฿นนวดิไง เดຌก การขยายพืๅนทีไครงการ การขยายครือขายครงการ
ออกเปทัไวภูมิภาค ละการยกระดับครงการป็นระดับชาติ
7. กณฑ์ความป็นธรรม (Equity)
ป็นกณฑ์ทีไมุง฿หຌกิดความป็นธรรม฿นสังคม (Socil equity) ดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ละ
ผลกระทบจากการดานินครงการ ดยยึดหลักการวาประชากรกลุมปງาหมายจะเดຌรับหลักประกันรืไองความ
ป็นธรรม ความสมอภาค ความทัไวถึง ฿นการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (
Values) ละการกระจาย
ผลตอบทนทีไสมอภาคทาทียมกัน ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 3 ประการ คือ
(1) ความป็นธรรมระหวางกลุมอาชีพ ป็นตัวชีๅวัดความป็นธรรมดย฿หຌความสาคัญทุกกลุม
ยอย฿นสังคม อาทิ ความป็นธรรม฿นการจัดสรรทรัพยากรหลงนๅากกลุมกษตรกรละกลุมอาชีพอืไน การ
จัดหาตาหนง฿หຌกับผูຌวางงานละผูຌถูกลิกจຌาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติศรษฐกิจทีไจัด
฿หຌกประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความป็นธรรมระหวางพศ ป็นตัวชีๅวัดทีไ฿หຌความสาคัญรืไองความป็นธรรมระหวางพศ ซึไง
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ป็นตัวชีๅวัดทีไมีความสาคัญมากขึๅน฿นการประมินครงการพัฒนา ดยดูวาการดานินครงการ฿หຌความสมอ
ภาคระหวางพศหรือมีการลือกปฏิบัติระหวางพศ ( Gender discrimination) หรือเมดยสามารถพิจารณา
รืไองความทาทียม฿นอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติทีไคารพสิทธิ ของสตรี
(3) ความป็นธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) ป็นตัวชีๅวัดทีไนຌนความป็น
ธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปัจจุบันละชนรุนอนาคต ( Future generation) ซึไงอาจกีไยวขຌองกับการ
จัดสรรละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน ครงการพัฒนาขนาด฿หญ ครงการทีไอาจ
กอ฿หຌกิดผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม ละผลกระทบดຌานสังคม ดยคานึกถึงชนรุนอนาคตซึไงจะป็นผูຌเดຌรับ
ผลกระทบจากการตัดสินละการดานินครงการ฿นปัจจุบัน
8. กณฑ์ความสียหายของครงการ (Externalities)
ป็นกณฑ์ทีไสาคัญ฿นการประมินครงการพืไอป็นหลักประกันวา การดานินครงการจะเม
กอ฿หຌกิดความสียหายหรือผลกระทบดຌานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดทีไสาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม ป็นตัวชีๅวัดความสียหายดຌานสิไงวดลຌอม ซึไงป็นผลจากการ
ดานินครงการ ดยป็นการวัดละประมินผลปรียบทียบทีไกิดขึๅนจริงกับการศึกษาผลกระทบดຌาน
สิไงวดลຌอม(Environmental Impact Assessment-EIA) ฿นชวงกอนทาครงการ พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย
รับผิดชอบละมีการชดชยความสียหายจากผลกระทบ฿นลักษณะทีไหมาะสมละป็นธรรมกผูຌสียหาย พืไอ
ป็นหลักประกันความสีไยง฿หຌกับสังคม ละป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผูຌอนุมัติละผูຌดานินครงการ
(2) ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ ป็นตัวชีๅวัดผลกระทบหรือความสียหายทางดຌานศรษฐกิจทีไกิด
จากครงการพัฒนาของรัฐ ฿นลักษณะของผลกระทบภายนอก ( Externalities) ซึไงสรຌางภาระ฿หຌกับประชาชน
ละชุมชน ดยรอบทีไตຌองบกรับคา฿ชຌจายป็นตຌนทุนทางสังคม( Social costs) ทีไตຌองสียเป อาทิ พืๅนทีไ
การกษตรทีไถูกนๅาทวมสียหายจากครงการสรຌางขืไอน
(3) ผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรม ป็นตัวชีๅวัดความสียหายทีไกิดจากการดานิน
ครงการละสงผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดานินงานทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลง
การสูญสียครงสรຌาง บบผนละวิถีการดานินชีวิตทีไดี ความสืไอมถอยของขนบธรรมนียม วัฒนธรรม
ความชืไอ ความอืๅออาทร ความรวมมือละความชวยหลือกืๅอกูลของชุมชนดัๅงดิม
กณฑ์ละตัวชีๅวัดดังกลาวขຌางตຌนสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการประมินผลครงการ ซึไง
ครอบคลุมมิติ ดຌานศรษฐกิจ สังคม มิติดຌานการบริหารจัดการ มิติดຌานทรัพยากร ละมิติดຌานสิไงวดลຌอม
กณฑ์ละตัวชีๅวัด จะป็นประยชน์฿นการติดตามละประมินผลครงการ ฿นลักษณะทีไป็นพลวัตร ฿นทุก
ขัๅนตอนของกระบวนการครงการ พืไอวัดถึงความสารใจละความลຌมหลวของครงการพัฒนาดຌานตางโ ซึไง
฿นทางปฏิบัติจาป็นตຌองนามาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับลักษณะครงการ ดยกาหนดละวัดตัวปรฉพาะพืไอ
ประมวลป็นตัวชีๅวัดรวม (Composit indicators) ของตละครงการตอเป
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สรุปกณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลครงการ
ประกอบดຌวย 8 กณฑ์ 24 ตัวชีๅวัด ดังนีๅ
1.

กณฑ์มาตรฐาน
กณฑ์ความกຌาวหนຌา (Progress)

2.

กณฑ์ประสิทธิภาพ(Efficiency)

3.

กณฑ์ประสิทธิผล(Effectiveness)

4.

กณฑ์ผลกระทบ (Impact)

5.

กณฑ์ความสอดคลຌอง(Relevance)

6.

กณฑ์ความยัไงยืน(Sustainability)

7.

กณฑ์ความป็นธรรม (Equity)

8.

กณฑ์ความสียหายของครงการ
(Externalities)

-

ตัวชีๅวัด
ผลผลิตทียบกับปງาหมายรวม฿นชวงวลา
จานวนกิจกรรมลຌวสรใจ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌเป฿นชวงวลา
ระยะวลาทีไ฿ชຌเป
สัดสวนผลผลิตตอคา฿ชຌจาย
ผลิตภาพตอกาลังคน
ผลิตภาพตอหนวยวลา
การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
ระดับการบรรลุปງาหมาย
ระดับการมีสวนรวม
ระดับความพึงพอ฿จ
ความสีไยงของครงการ
คุณภาพชีวิต
ทัศนคติละความขຌา฿จ
การปลีไยนปลงพฤติกรรม
ประดในปัญหาหลัก
มาตรการหรือกลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา
ความตຌองการหรือขຌอรียกรຌอยของ
ประชากรกลุมปງาหมาย
ความอยูรอดดຌานศรษฐกิจ
สมรรถนะดຌานสถาบัน
ความป็นเปเดຌ฿นการขยาย
ความป็นธรรมระหวางกลุมอาชีพ
ความป็นธรรมระหวางพศ
ความป็นธรรมระหวางชุมชน
ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม
ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ
ผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรม

กณฑ์ละตัวชีๅวัดดังกลาวขຌางตຌน สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการประมินผลครงการซึไงครอบคลุม
มิติ ดຌานศรษฐกิจ สังคม มิติดຌานบริหารจัดการ มิติดຌานทรัพยากร ละมิติดຌานสิไงวดลຌอม กณฑ์ละตัวชีๅวัด
จะป็นประยชน์฿นการติดตามละประมินผลครงการ฿นลักษณะทีไป็นพลวัตร฿นทุกกระบวนการครงการ
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พืไอวัดถึงความลຌมหลวของครงการพัฒนาดຌานตางโ ละสงผลเปถึงการขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตอเปเดຌ
องค์กรทีไรับผิดชอบ
ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548
ขຌอ 28 กาหนด฿หຌผ ูຌบริหารทຌองถิไนตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน
ประกอบดຌวย
1. สมาชิกสภาทຌองถิไนทีไสภาทຌองถิไนคัดลือก จานวน 3 คน
2. ผูຌทนประชาคมทຌองถิไนทีไประชาคมทຌองถิไนคัดลือก จานวน 3 คน
3. ผูຌทนหนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก จานวน 2 คน
4. หัวหนຌาสวนบริหารทีไคัดลือกกันอง จานวน 2 คน
5. ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก จานวน 2 คน
ดย฿หຌคณะกรรมการลือกกรรมการหนึไงคน ทาหนຌาทีไประธานคณะกรรมการ ละกรรมการอีกหนึไง
คนทาหนຌาทีไลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ขຌอ 28 ฿หຌมีวาระอยู฿นตาหนงคราวละสองป ละอาจเดຌรับการคัดลือกอีกเดຌ
ขຌอ 29 คระกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน มีอานาจหนຌาทีไ ดังนีๅ
(1) กาหนดนวทางวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
(2) ดานินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
(3) รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาผูຌบริหาร
ทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไนคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละ
ประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบกันอยาง
นຌอยปละหนึไงครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป ทัๅงนีๅ ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอย
กวาสามสิบวัน
(4) ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานพืไอชวยปฏิบัติงานทีไหในสมควร
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอน฿นการดานินการ ดังนีๅ
ขัๅนตอนทีไ 1 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนรวมประชุมพืไอกาหนดกรอบ
นวทาง ละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามป ละ
ประมินผลครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามป ดังนีๅ
1.1 การกาหนดกรอบ นวทาง ละวิธีการ ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา อาจกาหนด
นวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามป ดังนีๅ
(1) ความสอดคลຌอง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไกาหนด
(2) ความพียงพอ (Adequcy) ของทรัพยากรพืไอการดานินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกຌาวหนຌา (Progress) กิจกรรมทีไกาหนดเวຌตามผน ดยมีการติดตามผล(Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลผลิตกับทรัพยากรทีไ฿ชຌดย
มีการประมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) ป็นการศึกษาถึงผลทีไเดຌรับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์ละผลผลิต(Outcome and Output) ป็นการประมินผลประยชน์ทีไกิดจากการ
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ทากิจกรรมทีไมีตอกลุมปງาหมายทีไเดຌรับบริการ ละการประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจากกิจกรรม
(7) การประมินผลกระทบป็นการศึกษาผลทีไเดຌรับรวมยอด(Overalleffect) คณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน อาจนานวทางทัๅงหมดทีไกาหนดมา฿ชຌหรืออาจลือก฿ชຌ฿นบาง
นวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามปกใเดຌ ดยอยางนຌอยตຌอง
สามารถประมินความสอดคลຌองละสามารถวัดความสารใจหรือความกຌาวหนຌาของผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ละผนพัฒนาสามปเดຌ ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนจะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบ นวทาง ละวิธีการ ฿นการติดตามละประมินผลครงการ ตามผนพัฒนา
สามป อาจกาหนดนวทาง ดังนีๅ
(1) การประมินผลกระบวนการ( Process Evaluation) หรือ การประมินประสิทธิภาพ
(Effectiveness Evaluation)
(2) การประมินผลครงการ ( Project Evaluation) หรือ การประมินประสิทธิภาพ
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขัๅนตอนทีไ 2 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนดานินการติดตามละ
ประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามป ตามกรอบนวทางละวิธีการทีไกาหนด ดย
สามารถติดตามละประมินผลเดຌตลอดระยะวลาของผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาสามปของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ขัๅนตอนทีไ 3 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ดานินการติดตามละ
ประมินผลครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามป ตามกรอบนวทางละวิธีการทีไกาหนด ดยสามารถติดตาม
ละประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงการตามผนดานินงานจนสิๅนสุดครงการ
ขัๅนตอนทีไ 4 รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ผนพัฒนาสามป ละผลการติดตามละประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละคณะกรรมการประสาน
ผนพัฒนาทຌองถิไนระดับจังหวัด พรຌอมประกาศผลการติดตามละประมินผล฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดย
ทัไวกันอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
ขัๅนตอนทีไ 5 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน อาจ฿หຌความหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรายงานติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามป ละครงการ
พัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละ
คณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิไนระดับจังหวัดเดຌ
กาหนดนวทางการวิคราะห์สภาพวดลຌอม การติดตามละประมินผลมีความจาป็นทีไจะตຌองวิคราะห์
สภาพวดลຌอมของทຌองถิไน ทัๅง฿นระดับหมูบຌาน/ชุมชน ตาบล ละอาจรวมถึงอาภอละจังหวัดดຌวย
1. กาหนดนวทางการวิคราะห์สภาพวดลຌอม
การติดตามละประมินผลมีความจาป็นทีไจะตຌองวิคราะห์สภาพวดลຌอมของทຌองถิไน ทัๅง฿น
ระดับหมูบຌาน/ชุมชน ตาบล ละอาจรวมถึงอาภอละจังหวัดดຌวย พราะวาหมูบຌาน/ชุมชน/ตาบล/องค์กร/
หนวยงานตางโ ลຌวนมีปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกันกับสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌสังคมทีไป็นทัๅงระบบปຂดมากกวาระบบปຂด
฿นปัจจุบัน
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- การวิคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอก ป็นการตรวจสอบ ประมิน ละกรองปัจจัยหรือ
ขຌอมูลจากสภาพวดลຌอมภายนอกทีไมีผลกระทบตอทຌองถิไน ชน สภาพศรษฐกิจ ทคนลยี การมืองกฎหมาย
สังคม การวิคราะห์สภาพภายนอกนีๅ ป็นการระบุถึงอกาสละอุปสรรคทีไจะตຌองดานินการละกຌเขปัญหาทีไ
กิดขึๅน
- การวิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿น ป็นการตรวจสอบ ประมิน ละกรองปัจจัยหรือขຌอมูล
จากสภาพภาย฿นทຌองถิไน ปัจจัย฿ดป็นจุดขใงหรือจุดออนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะสวงหาอกาสการ
พัฒนาละหลีกลีไยงอุปสรรคทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ ซึไงการติดตามละประมินผลดยกาหนด฿หຌมีการวิคราะห์
สภาพวดลຌอมภาย฿น สามารถทาเดຌหลายนวทาง ชน
1) การวิคราะห์หวงซหงคุณคาภาย฿นทຌองถิไน (
Value-Chain Analysis) หวงซ
หงคุณคานีๅ ป็นการชืไอมยงของกิจกรรมตางโ ทีไกิดขึๅน฿นทຌองถิไน ทีไสรຌางคุณคาดຌานการพัฒนาหลายมิติ
2) การวิคราะห์ปัจจัยภาย฿นตามสายงาน (
Scanning Functional Resources)
ป็นการวิคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอวิคราะห์ถึงจุดขใงละจุดออน เมวาจะ
ป็นสานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม ป็นตຌน
ระบียบ วิธี฿นการติดตามละประมินผล
วิธี฿นการติดตามละประมินผล วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ ซึไงจะตຌองกาหนด
วิธีการติดตามละประมินผล กาหนดหຌวงวลา฿นการติดตามละประมินผล ดยมีองค์ประกอบทีไสาคัญ 2
ประการ ดังนีๅ
1. ระบียบ ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ระบียบวิธี฿นการติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบียบวิธี฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ควรมีองค์ประกอบ฿หญโ ทีไสาคัญ 3
ประการ คือ
1) ผูຌขຌารวมติดตามละประมินผล อันเดຌก คณะกรรมการติดตามละประมินผล
ผูຌรับผิดชอบผนยุทธศาสตร์ ประชาชน฿นทຌองถิไน ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ละผูຌมีสวนเดຌสีย฿นทຌองถิไนนัๅน
2) ครืไองมือ อันเดຌก ครืไองมืออุปกรณ์หรือสิไงทีไ฿ชຌป็นสืไอสาหรับการติดตามละ
ประมินผล พืไอ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูลยุทธศาสตร์ทีไเดຌกาหนดขึๅนซึไงมีผลตอการพัฒนาทຌองถิไน ขຌอมูลดังกลาว
อาจป็นเดຌทัๅงขຌอมูลชิงปริมาณละขຌอมูลชิงคุณภาพ มีความจาป็นละสาคัญ฿นการนามาหาคาละผลของ
ประยชน์ทีไเดຌรับจากผนพัฒนา อาจป็นบบสอบถาม บบสัมภาษณ์ บบทดสอบ บบวัดความรูຌ บบ
บันทึกขຌอมูล บบวัดความรูຌ บบบันทึกการสังกต บบตรวจสอบ บันทึกรายการ พืไอนาเปวิคราะห์ทางสถิติ
หรือการหาผลสัมฤทธิ์ดยรูปบบตางโ ทีไสอดคลຌองกับบริบทของทຌองถิไนนัๅนโ
3) กรรมวิธี อันเดຌก วิธีการทีไจะดานินการติดตามละประมินผล จะตຌองศึกษาอกสารทีไ
กีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์ ซึไงป็นการตรวจดุอกสารหลักฐานตางโ ทีไป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาทຌองถิไน อกสารการบิกจายงบประมาณ ชน ถนน มนๅา ลาคลอง ครุภัณฑ์
ทีไดินละสิไงกอสรຌางตางโ กลุมผลประยชน์ตางโ พืไอตรวจดูวาดานินการ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ละเดຌรับ
ผลตามทีไตัๅงเวຌหรือเม ทรัพย์สินตางโ มีอยูจริงหรือเม สภาพของทรัพย์สินนัๅนป็นชนเร ป็นตຌน ซึไงการกาหนด
วิธีการชนนีๅตຌอง มีการกใบขຌอมูล วิคราะห์ขຌอมูล( Data analysis) ดຌวยระบียบวิธี฿นการติดตามละ
ประมินผล จะตຌองบรรยายวิธีการดยรวม บอกวาป็นการติดตามละประมินผลทีไเหน กลุมประชากรป็น฿คร
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฿ชຌครืไองมืออะเร บอกถึงขัๅนตอน การวิคราะห์ขຌอมูล การสรุปผล ผลของการติดตามละประมินผล฿หຌ
ภาพรวมดยบอกวาเดຌอะเร ป็นอยางเร ปัญหาของผนพัฒนาคืออะเร ตัๅงขຌอสังกตอยางเร
2. วิธี฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
1) การออกบบการติดตามละประมินผล ป็นการวางครงสรຌางฉพาะ(Structure) ของการ
วางผนพัฒนาหนึไงโ ละนวทางการดานินการติดตามละประมินผลผน ( Plan) พืไอ฿หຌสามารถตอบ
ปัญหาการติดตามละประมินผลเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกบบพืไอการติดตามละประมิน
ผนพัฒนามีปງาหมายพืไอ
1.1 มุงตอบปัญหาการติดตามละประมินผลเดຌอยางตรงประดใน
1.2 อธิบายหรือควบคุมความผันปรของยุทธศาสตร์ทีไจะกิดขึๅนเดຌ
การออกบบติดตามละประมินผลผน ป็นสมือนการทีไสถาปนิกวางผังหรือรูปบบของบຌานดยรวมกอนทีไ
จะดานินการ฿นรายละอียดอืไนโ ตอเป ดังนัๅน การออกบบติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์จึงตຌองมากอน
การวางผนปฏิบัติงาน(work plan) กอนการลงพืๅนทีไจริง การออกบบการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์
จึงป็นการกาหนดกรอบดยรวมของงานติดตามผนงาน ครงการ กิจกรรมตางโ ดຌวย ดยตຌองกาหนด
ประดในปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวปร การกใบขຌอมูล การวิคราะห์ขຌอมูล ละการสรุปผล
2) วิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลติดตามละประมินผลผนพัฒนา การกใบขຌอมูลจึงป็นสวนหนึไง
ของการสวงหาขຌอทใจจริงพืไอ฿หຌเดຌความจริง฿นการวางผนพัฒนาทຌองถิไน ตลอดจนการ฿ชຌสถิติป็นครืไองมือ
฿นการพัฒนาพืไอสรุปประดในปัญหา นวทางตางโ ทีไกิดขึๅน การกใบรวบรวมขຌอมูลถือเดຌวาป็นขัๅนตอนทีไ
สาคัญทีไสุด฿นการคຌนควຌาหาคาตอบ นืไองจากถຌาเดຌขຌอมูลทีไนาชืไอถือหรือป็นขຌอมูลทีไเมมีคุณภาพ ยอมสงผล
กระทบตอการปลความหมายละการสรุปผล วิธีการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยการสารวจ( Survey) ป็นการ
รวบรวมขຌอมูลจากบันทึกหรือทะบียนทีไมีผูຌจัดทาเวຌลຌว หรืออาจป็นขຌอมูลทีไคณะกรรมการติดตามละ
ประมินผลตຌองจดบันทึก ( Record) สังกต( Observe) หรือวัด( Measure) ดยคณะกรรมการติดตามละ
ประมินผลจะตຌองดานินการ฿นพืๅนทีไจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง จຌาหนຌาทีไ/บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นขຌอมูลทีไมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตຌองการ ซึไงศึกษาเดຌดยวิธีการสังกตละสามารถวัดเดຌ
3. กาหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล
กาหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล ครืไองมือ฿นการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา ประกอบดຌวย การทดสอบละการวัด การสัมภาษณ์ การสังกต การสารวจ ละอกสาร
1) การทดสอบละการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนีๅจะทาการทดสอบละ
วัดผล พืไอดูระดับการปลีไยนปลง ซึไงรวมถึงบบทดสอบตางโ การประมินการปฏิบัติงาน ละนวทางการ
วัด
2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจป็นการสัมภาษณ์ดีไยว หรือกลุมกใเดຌ การสัมภาษณ์
ป็นการยืนยันวา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ผูຌเดຌรับผลกระทบมีความกีไยวขຌองละเดຌรับผลกระทบ฿นระดับ฿ด คระ
กรรมการติดตามละประมินผลจะตຌองกาหนดนวทางการสัมภาษณ์ดຌวย ดยทัไวเปการสัมภาษณ์ถูกบง
ออกป็น 2 ประภท คือ 1) การสัมภาษณ์บบป็นทางการหรือกึไงทางการ ( formal or semi-formal
interview) ซึไง฿ชຌบบสัมภาษณ์บบมีครงกสรຌาง( structure interview) ดานินการสัมภาษณ์ 2) การ
สัมภาษณ์บบเมป็นทางการ ( informal interview) ซึไงคลຌายโ กับการพูดสนทนาอยางเมมีพิธีรีตอง เม
ครงครัด฿นขัๅนตอน ละลาดับของขຌอความ การดานินการสัมภาษณ์มักมีพียงนวทางการสัมภาษณ์กวຌางโ ทีไ

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

22

ป็นสาระสาคัญทีไตຌองการ การ฿หຌเดຌขຌอมูลการติดตามละประมินผลผนพัฒนาดยวิธีการชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์บบเมป็นทางการ 2 วิธี คือ
1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) ป็นการสัมภาษณ์฿นรูปบบ
ของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามละประมินผลกับผูຌ฿หຌขຌอมูล ป็นการขอขຌอมูลพิไมติมหรือขอ
คาอธิบายหตุผลละผลของยุทธศาสตร์ทีไเดຌรับ การสัมภาษณ์บบนีๅนอกจากจะเดຌขຌอมูลลຌวยังป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพทีไดี สรຌางความชืไอถือเวຌวาง฿จ฿นคณะกรรมการติดตามละประมินผลอีกดຌวย
2) การสัมภาษณ์ชิงลึก(in-depth interview) ป็นการสนทนาซักถามผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก
บางคน฿นหมูบຌาน/ชุมชน นืไองจากบุคคลนัๅนมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นประดในยุทธศาสตร์มากกวาคนอืไนโ มี
ประสบการณ์ดຌานการพัฒนาทຌองถิไน การวางผน
3) การสังกต (Observations) คณะกรรมการติดตามละประมินผล฿ชຌการสังกตพืไอ
ฝງาดูวากาลังกิดอะเรขึๅน กับการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองมีการบันทึกการสังกต นวทาง฿นการสังกต ละ
กาหนดการดานินการสังกต การสังกต คือ การฝງาดูสิไงทีไกิดขึๅนอยางอา฿จ฿สละละอียดถีไถຌวน ดย฿ชຌ
ประสาทสัมผัสหลายอยางพรຌอมโกัน ชน ตาดู หูฟัง ถຌาสิไงนัๅนสัมผัสเดຌกใตຌองสัมผัส ฿นการกใบขຌอมูลพืไอติดตาม
ละประมินผล฿นชิงคุณภาพนัๅน การสังกตจะกระทาควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การ
สนทนา ละการสัมภาษณ์ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไรอบดຌาน สามารถนามาวิคราะห์หาความหมายละอธิบาย
ชืไอมยงความสัมพันธ์กับสิไงตางโ ฿นปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์เดຌ การสังกต฿นการติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์฿นชิงคุณภาพ สามารถบงเดຌป็น 2 ประภท
3.1 การสังกตบบมีสวนรวม (Participant observation) ป็นวิธีการสังกตทีไ
คณะกรรมการติดตามละประมินผลขຌาเป฿ชຌชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึไงการสังกตบบมี
สวนรวมนีๅมีลักษณะดน คือ 1) มีปງาหมายพืไอการขຌารวมกิจกรรม ละสังกตกิจกรรมอยางละอียด 2) มี
ความตระหนักถึงสิไงตางโ ทีไกิดขึๅน฿นกิจกรรมนัๅน฿หຌครอบคลุมมากทีไสุด ละชัดจนมากทีไสุด 3) อา฿จ฿สตอ
ทุกอยางทีไกิดขึๅน สังกต฿หຌกวຌางขวางทีไสุด 4) ฿ชຌประสบการณ์ทัๅง฿นฐานะคน฿นละคนนอก฿นวลาดียวกัน 5)
ทบทวนยຌอนหลักภายหลังจากการสังกต฿นตละวัน 6) จดบันทึกอยางละอียด
3.2 การสังกตบบเมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังกต
ดยตรง(Direct observation) ป็นการสังกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ ครงสรຌาง ละความสัมพันธ์ของ
สมาชิก฿นสังคม หมูบຌาน/ชุมชนนัๅนโ ดยคณะกรรมการติดตามละประมินผลเมมีความสัมพันธ์กีไยวกับ
กิจกรรมทีไสังกต ละผูຌทีไอยู฿นกิจกรรมนัๅนโ กใเมรูຌตัววาตนองถูกสังกต
4) การสารวจ (Survey) ฿นทีไนีๅหมายถึง การสารวจพืไอประมินความคิดหใน การรับรูຌ
ทัศนคติ ความพึงพอ฿จ ความตຌองการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามละประมินผลจะตຌองมีการ
บันทึกการสารวจ ละทิศทางการสารวจ
5) อกสาร (Documents) การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ มีความจาป็นอยางยิไงทีไ
จะตຌอง฿ชຌอกสาร ซึไงป็นอกสารทีไกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความตຌองการของประชาชน฿น
ทຌองถิไน สาหตุของปัญหา นวทางการกຌเขปัญหา ตลอดจนการกาหนดปງาหมาย นวทางการพัฒนา พันธ
กิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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สวนทีไ 4
ผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง เดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2562-2565) ละ
ผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการทีไบัญญัติเวຌ฿นระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการ
จัดทาผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ดยผานการมีสวนรวมของประชาชน ชน การจัด
ประชุมประชาคมระดับหมูบຌาน พืไอรับฟังปัญหาละความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน฿นพืๅนทีไตละ
หมูบຌานกอนนามาจัดทาการประชาคมระดับตาบลพืไอทบทวน สรุปละรวบรวมมาจัดทาครงการพืไอพัฒนา
฿นพืๅนทีไ ฿นบรรจุ฿นผนพัฒนา 3 ป(พ.ศ. 2559-2561) ตอเป องค์การบริหารสวนตาบลดงบังเดຌประกาศ฿ชຌ
ผนพัฒนา 3 ป(พ.ศ. 2559-2561) มืไอวันทีไ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดยเดຌกาหนดครงการทีไจะดานินการ
ตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการวางผนการ
สงสริมการลงทุนการ
พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการจัดระบียบชุมชน
สังคมละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการบริหารจัดการละ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประพณี ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน
รวม

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
93
47,633,000

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
31
30,411,600

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
23
15,435,300

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
147
93,479,900

48

16,023,200

40

9,400,000

40

9,400,000

128

34,823,200

4

350,000

2

200,000

2

200,000

8

750,000

23

1,745,000

23

1,445,000

24

2,445,000

70

5,635,000

32

22,826,000

31

22,250,000

31

22,250,000

94

67,326,000

8

560,000

7

460,000

7

460,000

22

1,480,000

208

89,137,200

134

64,166,600

127

50,190,300

469

203,494,100
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องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง เดຌดานินการประมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดย฿ชຌระบบสารสนทศการ
บริหารจัดการพืไอการวางผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน( e-plan) ละระบบตรวจสอบจาก
อกสารขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ดังนีๅ
ครงการตามผนพัฒนาสาม ครงการทีไอนุมัติ
ยุทธศาสตร์
รຌอยละ
ปี (พ.ศ. 2559-2561)
งบประมาณ
หຌวงปี พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
93
25
12.02
ครงสรຌางพืๅนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
48
33
15.87
สงสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การวางผน การสงสริมการ
4
ลงทุนการพาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การจัดระบียบชุมชน สังคม
23
21
10.10
ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การบริหารจัดการละการ
32
27
12.98
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประพณี
8
4
1.98
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
รวม
208
110
52.90
ผลการประมิน
ความสามารถ฿นการนาผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559-2561) หຌวงป พ.ศ. 2559 มีจานวน 208
ครงการ มาจัดทาป็นผนดานินงานตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
จานวน 110 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 52.90
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2. ประมินความสามารถ฿นการบิกจายงบประมาณตามผนการดานินงาน ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึไงองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติ รืไอง งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มืไอวันทีไ 18 กันยายน 2558
งบประมาณทีไตัๅงเวຌ฿นการ
ยุทธศาสตร์
งบประมาณทีไบิกจาย
รຌอยละ
พัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
3,735,000
2,994,166.15
10.17
ครงสรຌางพืๅนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
7,282,696
6,725,930
22.84
สงสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
100000
การวางผน การสงสริมการ
92,500
0.32
ลงทุนการพาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
1,170,000
การจัดระบียบชุมชน สังคมละ
24,000
0.09
การรักษาความสงบรียบรຌอย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
16,919,919
การบริหารจัดการละการ
14,134,056.28
47.99
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
255,000
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประพณี
166,280
0.57
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
รวม
29,456,615
24,136,932.43
81.98
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ตัๅงงบประมาณเวຌทัๅงหมด 29,456,615 บาท ซึไงสามารถนา
งบประมาณเป฿ชຌ฿นการพัฒนาทຌองถิไน ละสามารถบิกจายงบประมาณเดຌทัๅงสิๅน 24,136,932.43 บาท คิด
ป็นรຌอยละ 81.98
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รายงานครงการทีไอนุมัติงบประมาณ ปี 2559
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลงทีไมา
ขຌอบัญญัติ
1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
1) กอสรຌางหอกระจายขาวภาย฿นหมูบຌาน
งินอุดหนุนทัไวเป
100,000
หมู 4 ดงทน
2) ปรับปรุงซอมซมผิวจราจรถนนลูกรังป็น
204,400
งินอุดหนุนทัไวเป
ถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 4 ดงทน
3) วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
149,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 1
ทาสีเค
4)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 2
ดงสรวง
5)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 3
หลาหลวง
6)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 5
ดงบัง
7)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 7
นนสมบูรณ์
8)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 8
ดงรือ
9)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยายผิว
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
การจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 9
หลาดอกเมຌ
10)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยาย
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
ผิวการจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู
10 ดงบัง฿ตຌ
11)วางทอระบายนๅาพรຌอมบอนๅาละขยาย
195,000
งินอุดหนุนทัไวเป
ผิวการจราจรถนน คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู
11 ทาสีเคหนือ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณ
ตามขຌอบัญญัติ

1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
12) ปรับปรุงซอมซมถนนลูกรัง ถนน
100,000
คสล.ละรางระบายนๅา ฿นขตตาบลดงบัง
13) ขุดลอกหຌวยนายาง หมู 6 นนสวาท
200,000
14) คาเฟฟງา
200,000
15) วัสดุเฟฟງาละวิทยุ
30,000
16) คาจัดซืๅอวัสดุ/อุปกรณ์฿หຌกสถานีสูบ
50,000
นๅาดຌวยเฟฟງา หมู 1 ทาสีเค ละหมู 3 หลา
หลวง
17) คาจัดซืๅอวัสดุประปา
20,000
18) คากระสเฟฟງาสถานีสูบนๅาดຌวยเฟฟງา
201,600
หมู 1 ละหมู 3
19) ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟງาภาย฿นทีไทาการ
200,000
อบต.ดงบัง
20) คากระสเฟฟງาประปาหมูบຌาน
200,000
21) ซอมซมระบบประปาหมูบຌาน
250,000
22) ซอมซมสถานีสูบนๅาดຌวยเฟฟງา
50,000
23) ซอมซมทีไอยูอาศัย฿หຌกผูຌยากเรຌละ
50,000
ผูຌดຌอยอกาส
24) วัสดุกอสรຌาง
10,000
25)คาบารุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์
160,000
รวม 25 ครงการ
3,735,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานงานสงสริมคุณภาพชีวิต
1) ปลูกพืชสริมรายเดຌ ปลูกมะนาวนอกฤดู
40,000
2) ฝຄกอาชีพ฿หຌกับผูຌพิการ ผูຌสูงอายุ สตรี
50,000
3) ฝຄกอบรมการทาสารชีวภาพ฿นการ
10,000
ปງองกันกาจัดศัตรูพืช
4) การสงสริมกิจกรรมของศูนย์ถายทอด
20,000
ทคนลยีพืไอการกษตร
5) วันผูຌสูงอายุตาบลดงบัง
50,000
6) สงคราะห์ครอบครัวผูຌยากเรຌกຌเขปัญหา
15,000
ความยากจนตาบลดงบัง
7) สงสริมสุขภาพกายละสุขภาพจิต฿หຌกับ
30,000
ผูຌสูงอายุละผูຌพิการ
8) สงหงความหวัง
30,000
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หลงทีไมา

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนยธา

งินอุดหนุนทัไวเป
งินรายเดຌ
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนยธา
สานักงานปลัด
สวนยธา
สวนยธา

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนยธา
สวนยธา

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนยธา

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนยธา
สวนยธา
สวนยธา
สวนสวัสดิการสังคม

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ

สวนยธา
สานักงานปลัด

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม
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งบประมาณตาม
ขຌอบัญญัติ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานงานสงสริมคุณภาพชีวิต
9) คา฿ชຌจายครงการออกยีไยมบຌาน
20,000
ผูຌสูงอายุบຌานผูຌสูงอายุ ผูຌพิการละ
ผูຌปຆวยอดส์
10) บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์
30,000
11) ประกวดหมูบຌานนาอยู
50,000
12) อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
30,000
13)อุดหนุนครงการรับบริจาคลหิต
5,000
฿หຌก ทีไทาการอ.บึงขงหลง
14)อุดหนุนกิไงกาชาดอาภอบึงขงหลง
15,000
฿หຌกกิไงกาชาดอาภอบึงขงหลง
15)อุดหนุนสงสริมการพัฒนาศักยภาพ
100,000
อสม.ตาบลดงบัง
16)สงสริมสนับสนุนกิจกรรม฿หຌกับ
30,000
สภาดใกละยาวชน
17)กิจกรรมสงสริมการศึกษาของ
50,000
ศพด.฿นขตตาบลดงบัง
18)คาอาหารสริม(นม) รงรียนสังกัด
942,770
สพฐ.
19)คาอาหารสริม(นม) ศพด.
379,926
20)อาหารกลางวันดใกนักรียน ศพด.
812,000
21)คาจัดซืๅอรถยนต์ดยสารปรับอากาศ
1,980,000
22)อาหารกลางวันนักรียน (สพฐ.)
1,968,000
23)อุดหนุนงานกิจกรรมศูนย์พัฒนา
20,000
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตาม
อัธยาศัย
24)การจัดสงนักกีฬาป็นตัวทนของ
50,000
อบต.ขຌาขงขันกีฬารวมกับหนวยงาน
อืไนโหรือ฿นระดับอาภอละระดับทีไ
สูงขึๅน
25)จัดงานกีฬาตຌานภัยยาสพติด
100,000
(ดงบังคัพ)
26)จัดงานกีฬาตຌานภัยยาสพติด
70,000
(ฟุตซอล)
27)วัสดุกีฬา
30,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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หลงทีไมา

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนสวัสดิการสังคม

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ

สวนการศึกษาฯ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ

สวนการศึกษาฯ
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งบประมาณตาม
หนวยงานทีไ
หลงทีไมา
ขຌอบัญญัติ
รับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานงานสงสริมคุณภาพชีวิต
28)จัดซืๅอวัคซีนปງองกันรคระบาดของ
20,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
สัตว์ลีๅยง
29)วัสดุการศึกษา
5,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สวนการศึกษาฯ
30)ฝຄกอบรมภาษาอังกฤษ
15,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
31)อุดหนุนสงสริมการพัฒนา
165,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
สาธารณสุขมูลฐาน฿นขตตาบลดงบัง
32)จัดซืๅอวชภัณฑ์ทรายอะบทละ
50,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
นๅายาพนหมอกควัน
33)งินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
100,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
สุขภาพหงชาติ (สปสช.)
รวม 33 ครงการ
7,282,696
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน การพาณิชย์ละการทองทีไยว
รวม - ครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย
1)คาตอบทนคณะกรรมการตรวจการ
65,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
จຌาง
2)คา฿ชຌจาย฿นการดานินการลือกตัๅงตาม
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
ระบอบประชาธิปเตย
3)คา฿ชຌจายครงการปกปງองสถาบัน
20,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
สาคัญของชาติตาบลดงบัง
4)สงสริมละสนับสนุนการจัดทาผน
10,000
งินรายเดຌ
สวนสวัสดิการสังคม
ชุมชน
5)อุดหนุนสงสริมการพัฒนาศักยภาพ
20,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สวนสวัสดิการสังคม
กลุม/องค์กร สตรี
6)สงสริมละ฿หຌความรูຌดຌานกฎหมายก
10,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
ประชาชน
7)คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม ทบทวน อป
30,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
พร.ตาบลดงบัง
8)คาตอบทน อปพร.ตาบลดงบัง
30,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
9)ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด
30,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
กิจกรรม การบาบัด ฟ้นฟูผูຌติดยาสพติด
10)คาจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ สาหรับ
50,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
อปพร.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

30

งบประมาณตาม
หนวยงานทีไ
หลงทีไมา
ขຌอบัญญัติ
รับผิดชอบ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย
11)วัสดุครืไองดับพลิง
15,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
12)สงสริมละสนับสนุนการปງองกัน
20,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
ละปราบปรามยาสพติด
13)อุดหนุนละสงสริมวิถีชีวิตบบ
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
ป็นประมุข฿หຌกทีไทาการปกครอง
อาภอบึงขงหลง
14)อุดหนุนสงสริมละสนับสนุนการ
30,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
อานวยการ ศพส.จังหวัดบึงกาฬ
15)อุดหนุนสงสริมละสนับสนุนการ
25,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
อานวยการ ศพส.อาภอบึงขงหลง
16)อุดหนุนครงการสนับสนุนการ
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
ฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพผูຌนาองค์กร
ละครือขาย ผูຌประสานงานพลัง
ผนดิน ฿หຌกทีไทาการปกครองอาภอ
บึงขงหลง
17)อุดหนุนการจัดกิจกรรมครงการ
15,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿น
รงรียน
18)สรຌางความปรองดองสมานฉันท์
30,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
19)คา฿ชຌจาย฿นการปງองกันละลด
30,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
อุบัติหตุทางถนน฿นชวงทศกาลสาคัญ
ตางโ
20)อุดหนุนการปฏิบัติงานของชุด ชรบ.
10,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
หมูบຌานตาบลดงบัง ฿หຌกทีไทาการ
ปกครองอาภอบึงขงหลง
21)บริหารจัดการหนวยกูຌชีพ
700,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
รวม 21 ครงการ
1,170,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
1)อุดหนุนสงสริมละสนับสนุนศูนย์รวม
26,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
ขຌอมูลขาวสารการจัดซืๅอจัดจຌางของ
อบต.ระดับอาภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) สวัสดิการ,งินดือน,คาจຌางละ
คาตอบทน
-งินชวยหลือการศึกษาบุตร
-คาชาบຌาน
-งินประยชน์ตอบทนอืไนป็นกรณีพิศษ
(งินรางวัลประจาป)
-คาลงทะบียน
-คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ
-รายจายอืไน
3)งินชวยพิศษ
4)คารับรองพิธีการ
-คารับรอง฿นการตຌอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
-คาลีๅยงรับรอง฿นการประชุม
5)คา฿ชຌจายครงการสริมสรຌาง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
6)คา฿ชຌจาย฿นการตรียมรับสดใจ
7)คา฿ชຌจายตามครงการพัฒนาละกใบ
ภาษี
-คา฿ชຌจายตามครงการจัดทาปງาย
ประชาสัมพันธ์การสียภาษี
8)งินสมทบกองทุนประกันสังคม
9)งินสารองจาย
10)งินสมทบกองทุนบาหนใจบานาญ ขรก.
สวนทຌองถิไน(กบท.)
11)คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน
12)จัดซืๅอวัสดุงานบຌานงานครัว
13)คาวัสดุยานพาหนะละขนสง
14)ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์/วัสดุคอมพิวตอร์
-คาจัดซืๅอครืไองพิมพ์คอมพิวตอร์
-คาวัสดุคอมพิวตอร์
-คาจัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์
15)รายจายพืไอบารุงรักษาละซอมซม
ทรัพย์สิน
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งบประมาณตาม
ขຌอบัญญัติ

หลงทีไมา

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

11,725,520
40,000
154,000

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

510,000
240,000
340,000
15,000
20,000

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

80,000

งินรายเดຌ

สานักงานปลัด

20,000
50,000

งินรายเดຌ
งินอุดหนุนทัไวเป

สานักงานปลัด

10,000
90,000

งินรายเดຌ
งินอุดหนุนทัไวเป

10,000

งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

250,000
297,000
174,156

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

600,000
50,000
100,000

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

8,400
50,000
22,000
360,000

งินรายเดຌ
งินรายเดຌ
งินอุดหนุนทัไวเป
งินรายเดຌ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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งบประมาณตาม
หนวยงานทีไ
หลงทีไมา
ขຌอบัญญัติ
รับผิดชอบ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
16)คาจຌางหมาบริการ
970,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-คาพวงมาลา พานพุม ดอกเมຌ ธูปทียน
5,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
17)คาจัดซืๅอหนังสือพิมพ์วารสาร
11000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
18) คริภัณฑ์สานักงาน/วัสดุสานักงาน
-จัดซืๅอตูຌบานลืไอนกระจก
4,500
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
-จัดซืๅอตูຌกใบอกสาร
6,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-จัดซืๅอตูຌหลใกอนกประสงค์
6,500
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-คาวัสดุสานักงาน
140,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
19)คา฿ชຌจาย฿นการจราจร
34,844
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
20)คา฿ชຌจายครงการสรຌางจิตสานึก฿นการ
10,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
21)คา฿ชຌจายครงการปลูกตຌนเมຌตามพระราช
20,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
สาวนีย์
22)คา฿ชຌจาย฿นการกาจัดขยะมูลฝอยละสิไง
150,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
ปฏิกูล
23)จัดการธนาคารขยะ฿นขตตาบลดงบัง
30,000
งินอุดหนุนทัไวเป
สานักงานปลัด
24)คาบริการสืไอสารละทรคมนาคม
100,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-คาบริการทรศัพท์
30,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-คาเปรษณีย์
19,999
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด,สวน
การคลัง
-คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาระบบทคนลยี
30,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
สารสนทศ
25)คาวัสดุฆษณาละผยพร
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
26)สงสริมกิจกรรมทางรัฐพิธี
-วันพอหงชาติ 1
40,000
งินรายเดຌ
สวนการศึกษาฯ
-วันมหงชาติ
40,000
งินรายเดຌ
สวนการศึกษาฯ
27)อบต.พบปะประชาชนละปຂดประชุมตางโ
-อบต.พบปะประชาชนละปຂดประชุมตางโ
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
-จัดวทีประชาคมระดับตาบล
10,000
งินรายเดຌ
สานักงานปลัด
รวม 27 ครงการ
16,919,919
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
1)คา฿ชຌจาย฿นการขงขันกีฬาพืๅนบຌานตຌานยา
50,000
งินรายเดຌ
สวนการศึกษาฯ
สพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2)อุดหนุนสงสริมการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี
฿หຌกทีไทาการปกครองอาภอบึงขงหลง
3)สงสริมการจัดกิจกรรมประพณี วัฒนธรรม
ละภูมิปัญญาตางโ
-คา฿ชຌจาย฿นการจัดครงการประพณีลอย
กระทง
-คา฿ชຌจาย฿นครงการจัดงานขงขันรือ
ประพณี
-คา฿ชຌจาย฿นการจัดงานครงการประพณี
สงกรานต์
-สงสริมสนับสนุนภูมิปัญญาตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
4)คา฿ชຌจายครงการสงสริมการอบรม
จริยธรรมคุณธรรมดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ
ตาบลดงบัง
รวม 4 ครงการ
รวมทัๅงหมด 110 ครงการ

งบประมาณตาม
ขຌอบัญญัติ
5,000

70,000
70,000
30,000
30,000
100,000
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งินรายเดຌ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ

สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ

สวนการศึกษาฯ

งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ

งินรายเดຌ

สวนการศึกษาฯ

งินอุดหนุนทัไวเป
งินอุดหนุนทัไวเป

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

หลงทีไมา

355,000
29,456,615

รายละอียดการกันงินงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2559 (รวมรายจายคຌางจาย)
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายการ
1.จัดซืๅอครืไองพิมพ์
คอมพิวตอร์ 2 ครืไอง
2.จัดซืๅอครืไองพิมพ์
คอมพิวตอร์ ลซอร์ ขาว
ดา
3.คาจัดซืๅอรถยนต์บรรทุก
ดยสาร 6 ลຌอ
อนกประสงค์
4.ครงการกอสรຌางราง
ระบายนๅา คสล.ภาย฿น
หมูบຌาน ม.10 ดงบัง฿ตຌ

กอหนีๅผูกพัน

เมกอหนีๅผูกพัน

คงหลือ

15,800

บิกจาย
ลຌว
-

-

6,600

-

6,600

-

1,820,000

-

1,820,000

194,000

-

-

194,000

15,800

หมาย
หตุ

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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รายการ

กอหนีๅผูกพัน

5.ครงการปรับปรุง
ซอมซมถนนลูกรัง ถนน
คสล.ละรางระบายนๅา฿น
ขตตาบลดงบัง
6.ครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาดใกลใกตาบลดงบัง
7.ครงการปรับปรุง
ซอมซมถนนลูกรัง ถนน
คสล.ละรางระบายนๅา ฿น
ขตตาบลดงบัง
รวม

17,300

เมกอหนีๅผูกพัน

200,000

บิกจาย
ลຌว

คงหลือ
17,300

200,000

-

10,600

10,600

411,300

1,853,000

2,264,300

34

หมาย
หตุ
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สวนทีไ 5
สรุปผลการประมินผนพัฒนาองค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการประมินความสามารถ฿นการนาผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง พืไอ
ศึกษาระดับความสารใจ฿นการจัดทาผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ละพืไอศึกษาผลการ
ดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ซึไงสามารถสรุปผลเดຌ ดังนีๅ
บบทีไ 1 บบการชวยกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์ของทຌองถิไนดยตนอง
คาชีๅจง : บบทีไ 1 ป็นบบประมินตนอง฿นการจัดทาผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
ดยจัดทาการประมินละรายงานทุกโ ครัๅง หลังจากทีไองค์การบริหารสวนทຌองถิไนเดຌประกาศ฿ชຌผน
ยุทธศาสตร์ลຌว
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
มี
เมมี
ประดในการประมิน
การดานินงาน การดานินงาน
สวนทีไ 1 คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน

1. มีการจัดตัๅงคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดทาผนทຌองถิไน

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

3. มีการประชุมอยางตอนืไองสมไาสมอ

4. มีการจัดตัๅงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละประชาคมทຌองถิไนพิจารณารางผน

สวนทีไ 2 การจัดทาผนการพัฒนาทຌองถิไน

7. มีการรวบรวมขຌอมูลละปัญหาสาคัญของทຌองถิไนมาจัดทาฐานขຌอมูล

8. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวน฿นการจัดทาผน

9. มีการวิคราะห์ศักยภาพของทຌองถิไน(SWOT) พืไอประมินสภาพการ

พัฒนาทຌองถิไน
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ

ศักยภาพของทຌองถิไน
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน

13. มีการกาหนดปງาหมายการพัฒนาทຌองถิไน


ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

ประดในการประมิน
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุมครงการ฿นผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปบบการติตามประมินผลผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนผนยุทธศาสตร์หรือเม
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มี
เมมี
การดานินงาน การดานินงาน







สรุปผลการประมิน จากกณฑ์การประมินกระบวนการจัดทาผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 พบวา
ผานกณฑ์การประมินครบถຌวน รຌอยละ 100
ตารางทีไ 1 สรุปรายงานผลการบิกจายครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉพาะรายการทีไบิกจาย)
งบประมาณตาม
งบประมาณ
ชืไอครงการ
ขຌอบัญญัติ พ.ศ. 2559 ทีไบิกจาย(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
1) คาบารุงรักษาฯ(ปรับปรุงซอมซมตอติม ศพด.)
200,000
200,000
2) คา฿ชຌจาย฿นการซอมซมสถานีสูบนๅาดຌวยเฟฟງา
50,000
32,000
3) วัสดุเฟฟງาละวิทยุ
30,000
14,770
4) คาจัดซืๅอวัสดุประปา
40,000
36,666
5)คาจัดซืๅอวัสดุ/อุปกรณ์สถานีสูบนๅาดຌวยเฟฟງา
55,000
51,960
6)คาเฟฟງาประปาหมูบຌาน
269,000
252,581.29
7)คาเฟฟງาสถานีสูบนๅา
201,600
101,978.41
8)กอสรຌางหอกระจายขาวภาย฿นหมูบຌาน หมู 4 ดงทน
100,000
95,000
9)ขุดลอกหຌวยหนองยาง หมู 6 นนสวาท
200,000
200,000
10)ปรับปรุงซอมซมผิวจราจรถนนลูกรัง ป็นถนน คสล.
204,400
204,400
ภาย฿นหมูบຌาน หมู 4 ดงทน
11)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน ม.3 หลา
195,000
194,000
หลวง
12)ปรับปรุงซอมซมผิวจราจรถนนลูกรัง ป็นถนน คสล.
100,000
54,800
ละรางระบายนๅา฿นขตตาบลดงบัง
13)กอสริางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 5 ดงบัง
195,000
195,000
14)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 7 นน
195,000
194,000
สมบูรณ์
15)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 8 ดงรือ
195,000
195,000

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

ชืไอครงการ

งบประมาณตาม
ขຌอบัญญัติ พ.ศ. 2559

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
16)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 9 หลา
195,000
ดอกเมຌ
17)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 11 ทาสี
195,000
เคหนือ
18)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 1 ทาสี
149,000
เค
19)กอสรຌางรางระบายนๅา คสล.ภาย฿นหมูบຌาน หมู 2 ดง
195,000
สรวง
20)ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟງาภาย฿นทีไทาการ อบต.ดงบัง
300,000
รวม 20 ครงการ
3,264,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมคุณภาพชีวิต
1) ครงการสงสริมสุขภาพกายละสุขภาพจิตฯ
60,000
2) งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
100,000
3) การฝຄกอบรมการทาสารชีวภาพ฿นการปງองกันกาจัด
10,000
ศัตรูพืช
4)ครงการวันผูຌสูงอายุตาบลดงบัง
50,000
5) คาอาหารกลางวัน ร.ร.
1,968,000
6) การจัดสงนักกีฬาป็นตัวทนของ อบต.ขຌาขงขันฯ
100,000
7) จัดงานกีฬาตຌานภัยยาสพติด(ดงบังคัพ)
100,000
8) คาอาหารสริม(นม) ศพด.
379,926
9) คาอาหารสริม(นม) ร.ร.
942,770
10) อาหารกลางวัน ศพด.
812,000
11) ครงการกิจกรรมวันดิกหงชาติ ป 2559
30,000
12) กิจกรรมสงสริมการศึกษาของ ศพด.ต.ดงบัง
50,000
13) คาจัดซืๅอรถยนต์บรรทุกดยสาร 6 ลຌอฯ
1,820,000
14) ครงการปງองกันละควบคุมรคติดตอ ป 2559
50,000
15)สงสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน฿นตาบลดงบัง
165,000
16) ครงการบริหารจัดการหนวยกูຌชีพกูຌภัย
450,000
รวม 16 ครงการ
7,087,696
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมการลงทุน การพาณิชกรรมละการทองทีไยว
1) ครงการสงสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
100,000
ทองทีไยวฯ
รวม 1 ครงการ
100,000
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งบประมาณ
ทีไบิกจาย(บาท)
194,000
195,000
149,000
195,000
239,010.45
2,994,166.15
59,650
100,000
9,999
22,450
1,968,000
99,920
89,918
334,454
942,770
705,600
29,794
18,675
1,820,000
50,000
82,500
392,200
6,725,930
92,500
92,500

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559
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งบประมาณตาม
งบประมาณ
ขຌอบัญญัติ พ.ศ. 2559 ทีไบิกจาย(บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชนสังคม ละรักษาความสงบรียบรຌอย
1) การปງองกันละลดอุบัติหตุทางถนน฿นชวงทศกาล
30,000
14,000
ตางโ
2) ครงการสงสริม฿หຌความรูຌดຌานกฎหมายกประชาชน
10,000
10,000
รวม 2 ครงการ
40,000
24,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
1) งินดือน คาตอบทน
-งินดือนพนักงาน
4,588,160
4,127,027
- งินพิไมตางโ
76,000
55,440
- งินประจาตาหนง
279,300
268,800
- คาตอบทนพนักงานจຌาง
2,781,240
2,412,480
- งินพิไมตางโของพนักงานจຌาง
464,000
312,760
- งินอืไนโ
79,800
79,800
- คาจຌางลูกจຌางประจา
429,900
429,400
- คาตอบทนสมาชิกสภา อบต.
1,886,400
1,848,960
- งินคาตอบทนประจาตาหนงนายก/รองนายก
42,120
42,120
- งินตอบทนพิศษนายก/รองนายก
42,120
42,120
- งินตอบทนลขานุการนายก
86,400
86,400
- งินดือนนายก/รองนายก
514,080
514,080
2) คาตอบทนผูຌปฏิบัติราชการอันป็นประยชน์ก อปท.
- งินประยชน์ตอบทนอืไนป็นกรณีพิศษฯ
1,031,490
702,480
- คณะกรรมการดานินการสอบคัดลือกพนักงานฯ
20,000
18,900
- คาตอบทนคณะกรรมการตรวจการจຌาง
55,000
50,400
3) คาชาบຌาน
22,900
18,000
4) งินชวยหลือบุตร
10,000
9,610
5) รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบริการ
1,065,000
764,113.25
6) คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ
293,500
124,239.40
7) คาลงทะบียนอบรม
260,000
146,900
8) วัสดุงานบຌานงานครัว
50,000
49,146
9) วัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน
480,000
422,980
10) วัสดุยานพาหนะ
100,000
85,540
11) ครุภัณฑ์/วัสดุ สานักงาน
-ครุภัณฑ์สานักงาน
43,500
42,880
-วัสดุสานักงาน
155,000
97,088.05
ชืไอครงการ
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งบประมาณตาม
งบประมาณ
ขຌอบัญญัติ พ.ศ. 2559 ทีไบิกจาย(บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
12) ครุภัณฑ์/วัสดุ สานักงาน
-ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
4,200
4,200
-วัสดุคอมพิวตอร์
40,000
24,290
13) คาบารุงรักษาละซอมซม
330,000
295,614
14) คาบริการสืไอสารละทรคมนาคม
101,000
100,280.40
15) คาเฟฟງา
200,000
153,497.40
16) คาบริการทรศัพท์
30,000
10,127.78
17) คาเปรษณีย์
5,000
1,000
18) รายจายกีไยวกับการรับรองละพิธีการ
25,000
12,070
19) ครงการปลูกตຌนเมຌตามพระราชสาวนีย์
20,000
8,350
20) ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพการบริหารงาน
300,000
291,450
21) ครงการฝຄกอบรมภาษาอังกฤษ
25,000
16,875
22) อุดหนุนสงสริมละสนับสนุนศูนย์รวมขຌอมูลขาวสาร
26,000
26,000
การจัดซืๅอจัดจຌางของ อบต.
23) งินสมทบประกันสังคม
250,000
135,653
24) รายจายคา฿ชຌจายจราจร
34,844
7,975
25) งินสมทบกองทุนบาหนใจบานาญ ขรก.ทຌองถิไน
174,156
174,156
26) คา฿ชຌจาย฿นการกาจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล
150,000
113,229
27) จัดวทีประชาคมระดับตาบล
10,000
3,175
28) ครงการ อบต.พบปะประชาชนละปຂดประชุมตางโ
10,000
4,450
29) รายจายอืไน(คาประมินองค์กร)
15,000
15,000
รวม 29 ครงการ
16,606,110
14,149,056.28
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน
1) สงสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมดใกละยาวชนฯ
100,000
100,000
2) วันพอหงชาติ
40,000
36,150
3) วันมหงชาติ
40,000
30,130
รวม 3 ครงการ
180,000
166,280
รวมทัๅงหมด 71 ครงการ
27,277,806
24,151,932.43
ชืไอครงการ

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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ตารางทีไ 2 ครงการจายขาดจากงินสะสม
ทีไ

ครงการ

1 กอสรຌางระบบประปาหมูบຌาน หมู 4
บຌานดงทน
2 ขุดลอกคลองเสຌเก หมู 3 หลาหลวง
3 ขยายขตประปาหมูบຌาน หมู 3 หลา
หลวง
4 กอสรຌางระบบประปาหมูบຌาน หมู 6
นนสวาท
5 ขุดลอกหนองรือ หมู 8 ดงรือ
6 กอสรຌางคลองเสຌเก หมู 3 หลาหลวง
รวม 6 ครงการ

งบประมาณทีไตัๅงเวຌ งบประมาณทีไ฿ชຌเป
450,000

450,000

499,200
99,500

499,200
99,500

450,000

450,000

489,000
499,900
2,487,600

489,000
499,200
2,486,900
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งบประมาณ
คงหลือ
-

700
700

ตารางทีไ 3 ครงการทีไเดຌรับจัดสรรงินอุดหนุนฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ขอ฿ชຌงิน งบประมาณ งบประมาณ
ทีไเดຌรับการ
ทีไ
ครงการ
หมายหตุ
หลือจาย
ทีไ฿ชຌเป
คงหลือ
จัดสรร
1 ปรับปรุงซอมซมผิวจราจร 8,500,800
5,800,000 2,700,800
ถนน คสล.ปูทับดຌวยอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง
บຌานหลาหลวง-บຌานทาสีเค
จานวน 3 ชวง
2 ปรับปรุงซอมซมผิวจราจร
2,700,800 1,010,800
ยังเมเดຌ
ถนน คสล.ปูทับดຌวยอส
บิกจาย
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบຌาน
หลาหลวง-บຌานทาสีเค
จานวน 2 ชวง
3 ปรับปรุงซอมซมผิวจราจร
1,010,800 1,010,800
กาลัง
ถนน คสล.ปูทับดຌวยอส
ดานินการ
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบຌาน
สอบราคา
หลาหลวง-บຌานทาสีเค
จຌาง
4 กอสรຌางระบบประปา
4,010,600
3,703,800
ยังเมเดຌ
หมูบຌานบบบาดาล ขนาด
บิกจาย
฿หญมาก หมู 11 ทาสีเค
หนือ
รวม 4 ครงการ
12,511,400 3,711,600 11,525,400 2,700,800
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การ฿ชຌจายงบประมาณ
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดานินครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ ละ
มีการบิกจาย ดังนีๅ
ตารางทีไ 4 สรุปผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณตามขຌอบัญญัติ การบิกจายงบประมาณ งบประมาณคงหลือ
หมายหตุ
29,456,615
24,151,932.43
5,304,682.57
(ขຌอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาป 2559)
ผลการประมิน
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ผลการดานินงานสรุปเดຌ ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 20 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 2,994,166.15 บาท
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานการสงสริมคุณภาพชีวิต ผลการดานินงานสรุปเดຌ ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 16 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 6,725,930 บาท
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานสงสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมละการทองทีไยว ผลการดานินงานสรุปเดຌ ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 1 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 92,500 บาท
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานการจัดระบียบชุมชนสังคม ละรักษาความสงบรียบรຌอย ผลการดานินงานสรุปเดຌ
ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 2 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 24,000 บาท
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ผลการดานินงาน
สรุปเดຌ ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 29 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 14,149,056.28 บาท
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน ผลการดานินงานสรุปเดຌ ดังนีๅ
 สามารถดานินการลຌวสรใจทัๅงหมดตามผนการดานินงาน จานวน 3 ครงการ รวมป็น
งบประมาณทัๅงสิๅน 166,280 บาท
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ผลการวิคราะห์ขຌอมูล
การประมินครัๅงนีๅ ป็นการประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากทีไเดຌทาการกใบรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูล ซึไงจะ
นาสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ
1. ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
2. การประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง
1. ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
การประมินความพึงพอ฿จ฿นการดนินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
มีผูຌตอบบบสอบถาม จานวน 80 คน จากการวิคราะห์ขຌอมูลปรากฏหล สดงดังตารางทีไ 1 ดังนีๅ
ตารางทีไ 5 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
ขຌอมูลทัไวเป
จานวน(คน)
รຌอยละ
1. พศ
-ชาย
37
46.25
-หญิง
43
53.75
2. อายุ
-ตไากวา 20 ป
4
5
-อายุ 20-30 ป
7
8.75
-อายุ 31-40 ป
9
11.25
-อายุ 41-50 ป
29
36.25
-อายุ 51-60 ป
27
33.75
-อายุมากกวา 60 ป
4
5
3. การศึกษา
-ประถมศึกษา
20
25
-มัธยมศึกษา
47
58.75
-อนุปริญญา
2
2.50
-ปริญญาตรี
11
13.75
-สูงกวาปริญญาตรี
0
0
-อืไนโ
0
0
4. อาชีพ
-รับราชการ
3
3.75
-อกชน/รัฐวิสาหกิจ
1
1.25
-คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว
20
25
-รับจຌาง
16
20
-นักรียน/นักศึกษา
3
3.75
-กษตรกร
36
45
-อืไนโ
1
1.25
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จากตารางทีไ 5 พบวามีผูຌตอบบบสอบถาม จานวน 80 คน สวนมากป็นพศหญิง จานวน 43 คน รຌอยละ
53.75 อายุ 41-50 ป จานวน 29 คน รຌอยละ 36.25 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 47 คน รຌอยละ
58.75 อาชีพกษตรกร จานวน 36 คน รຌอยละ 45
2. การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง
 การ ปลผลขอมูล
฿นการปลความหมายของขຌอมูล ปลผลจากคาฉลีไย ดย฿ชຌหลักกณฑ์ ดังนีๅ
คา ฉลี่ย ความหมาย
4.
50-5.00
พึงพอ฿จมากทีไสุด
3.50-4.49
พึงพอ฿จมาก
2.50-3.49
พึงพอ฿จปานกลาง
1.50-2.49
พึงพอ฿จนຌอย
1.00-1.49
เมพึงพอ฿จ
2.1 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง฿นภาพรวม
ตารางทีไ 6 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง฿นภาพรวม

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
4.81 0.42 พึงพอ฿จมากทีไสุด
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
4.64 0.48 พึงพอ฿จมากทีไสุด
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
4.68 0.47 พึงพอ฿จมากทีไสุด
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
4.53 0.55 พึงพอ฿จมากทีไสุด
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
4.56 0.52 พึงพอ฿จมากทีไสุด
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
4.59 0.50 พึงพอ฿จมากทีไสุด
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 4.74 0.44 พึงพอ฿จมากทีไสุด
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
4.70 0.46 พึงพอ฿จมากทีไสุด
ภาพรวม
4.65 0.04 พึงพอ฿จมากทีไสุด
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง฿นภาพรวม มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 4.65 ( S.D. ทากับ 0.04) มืไอพิจารณา
รายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จ
มากทีไสุด ทากับ 4.81( S.D ทากับ 0.42) รองลงมาเดຌก ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการ
กຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 4.74 (S.D.ทากับ 0.44)
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 93.10
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2.2 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน
 การ ปลผลขอมูล
฿นการปลความหมายของขຌอมูล ปลผลจากคาฉลีไย ดย฿ชຌหลักกณฑ์ ดังนีๅ
คา ฉลี่ย ความหมาย
8.50-10.00
พอ฿จมาก
5.50-7.49
พอ฿จ
3.50-5.49
พึงพอ฿จนຌอย
1.00-3.49
เมพึงพอ฿จ
ตารางทีไ 7 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.63 0.60
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.05 0.86
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
8.64 4.43
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.96 4.11
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.94 1.09
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.11 0.89
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.23 0.95
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.19 0.87
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.09 0.24
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.09 ( S.D.
ทากับ 0.24) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม
มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.63( S.D ทากับ 0.60) รองลงมาเดຌก ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/
กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 9.23
(S.D.ทากับ 0.95)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.93
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2.3 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ตารางทีไ 8 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.44 0.82
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.10 0.91
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
8.73 1.28
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.88 0.93
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.81 1.18
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.04 1.02
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.01 0.97
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.04 0.97
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.00 0.15
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.00 ( S.D. ทากับ
0.15) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มี
คาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.44( S.D ทากับ 0.82) รองลงมาเดຌก ขຌอ 2 มีการประชาสัมพันธ์฿หຌ
ประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 9.10 (S.D.ทากับ 0.91)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.05

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559

46

2.4 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
การวางผนการสงสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมละการทองทีไยว
ตารางทีไ 9 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการ
วางผนการสงสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมละการทองทีไยว

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.46 0.75
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.10 0.85
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
8.96 0.95
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.94 0.95
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.80 1.11
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.18 0.88
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.08 1.13
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.08 1.00
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.07 0.13
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการวางผนการสงสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมละการทองทีไยว มีคา
ฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.07 ( S.D. ทากับ 0.13) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการ
ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.46(S.D ทากับ
0.75) รองลงมาเดຌก ขຌอ 6 การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ
ทากับ 9.18 (S.D.ทากับ 0.88)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.74

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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2.5 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
การจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย
ตารางทีไ 10 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการ
จัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.43 0.92
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.05 0.95
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
8.84 1.12
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.99 1.08
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.99 1.13
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.11 1.04
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.04 1.22
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.14 0.98
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.07 0.10
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย มีคาฉลีไยระดับ
ความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.07 ( S.D. ทากับ 0.13) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.43( S.D ทากับ 0.92)
รองลงมาเดຌก ขຌอ 8 ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.14 (S.D.ทากับ 0.98)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.72

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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2.6 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
การบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม
ตารางทีไ 11 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
การบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.48 0.87
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.09 0.84
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
9.79 8.01
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.98 0.98
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.90 1.01
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.13 0.96
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.28 0.97
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.16 0.93
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.22 2.50
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม มีคาฉลีไยระดับ
ความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.22 ( S.D. ทากับ 2.50) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 3 มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.79( S.D ทากับ 8.01)
รองลงมาเดຌก ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.48 (S.D.ทากับ 0.87)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 92.24

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
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2.7 การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน
ตารางทีไ 12 ระดับความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง การพัฒนาดຌาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน

ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนา
S.D.
ปลผลขຌอมูล
1.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม
9.48 0.93
พอ฿จมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
9.13 0.96
พอ฿จมาก
3.มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม
8.93 1.16
พอ฿จมาก
4.มีการรายงานผลการดานินงานของครงการ/กิจกรรม
8.90 1.31
พอ฿จมาก
5.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดานินครงการ/กิจกรรม
8.91 0.98
พอ฿จมาก
6.การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
9.28 0.83
พอ฿จมาก
7.ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 9.33 0.92
พอ฿จมาก
฿นทຌองถิไน
8.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม
9.04 1.01
พอ฿จมาก
ภาพรวม
9.12 0.15
พอ฿จมาก
ผลการประมิน

จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึง
฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.12 (S.D. ทากับ 0.15) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
มีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.48(S.D ทากับ 0.93) รองลงมาเดຌก
ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.33 (S.D.ทากับ 0.92)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความ
พึงพอ฿จคิดป็นรຌอยละ 91.22
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สรุปผลการประมิน ละขຌอสนอนะ
การประมินครัๅงนีๅ ป็นการประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การ
บริหารสวนตาบลดงบัง มีวัตถุประสงค์พืไอประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานของ
องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ดยทาการประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอยุทธศาสตร์/นวทางพัฒนา
เดຌกยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานงานสงสริมคุณภาพ
ชีวิต ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวางผนการสงสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมละการทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย ยุทธศาสตร์ทีไ 5
การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนา
ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขต
พืๅนทีไรับผิดขอบขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง จานวน 80 คน ทาการสุมตัวอยางดຌวยวิธีการสุมอยางงาย
ซึไงมีผูຌตอบบบสอบถามทัๅงสิๅน 80 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถามตามบบ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บบทีไ 3/2 บบประมินความพึงพอ฿จตอผล
การดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม ดยบงนืๅอหาออกป็น 2 สวน คือ สวนทีไ 1 ขຌอมูล
ทัไวเป มีลักษณะป็นคาถามปลายปຂดละมีหลายคาตอบ฿หຌลือกตอบพียงขຌอดียว สวนทีไ 2 ความพึงพอ฿จตอ
ผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม ละบบทีไ 3/3 บบประมินความพึงพอ฿จตอ
ผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม (ยกตละยุทธศาสตร์) คือ สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเป
มีลักษณะป็นคาถามปลายปຂดละมีหลายคาตอบ฿หຌลือกตอบพียงขຌอดียว สวนทีไ 2 ความพึงพอ฿จตอผลการ
ดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม
ผูຌประมินบงการวิคราะห์ขຌอมูลออกป็น 2 สวน คือ สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเป มีลักษณะป็นคาถาม
ปลายปຂดละมีหลายคาตอบ฿หຌลือกตอบพียงขຌอดียว สวนทีไ 2 ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติพืๅนฐาน เดຌก คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน
คาความถีไ ละรຌอยละ ดย฿ชຌปรกรมสารใจรูป
1. สรุปผลการประมิน
ผลจากการวิคราะห์ขຌอมูล สามารถสรุปผลการประมินเดຌ ดังนีๅ
1.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
การประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบล
ดงบัง จากผลการศึกษาพบวา มีผูຌตอบบบสอบถาม จานวน 80 คน สวนมากป็นพศหญิง จานวน 43 คน คิด
ป็นรຌอยละ 53.75 อายุระหวาง 41-50 ป จานวน 29 คน คิดป็นรຌอยละ 36.25 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 47 คน คิดป็นรຌอยละ 58.75 อาชีพกษตรกร จานวน 36 คน คิดป็นรຌอยละ 45
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1.2 การประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวนตาบล
ดงบัง
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง฿นภาพรวม มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 4.65 ( S.D. ทากับ 0.04) มืไอพิจารณา
รายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จ
มากทีไสุด ทากับ 4.81( S.D ทากับ 0.42) รองลงมาเดຌก ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการ
กຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 4.74 (S.D.ทากับ 0.44)
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 93.10
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.09 ( S.D.
ทากับ 0.24) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม
มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.63( S.D ทากับ 0.60) รองลงมาเดຌก ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/
กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 9.23
(S.D.ทากับ 0.95)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.93
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต มีคาฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.00 ( S.D. ทากับ
0.15) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มี
คาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.44( S.D ทากับ 0.82) รองลงมาเดຌก ขຌอ 2 มีการประชาสัมพันธ์฿หຌ
ประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 9.10 (S.D.ทากับ 0.91)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.05
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการวางผนการสงสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมละการทองทีไยว มีคา
ฉลีไยระดับความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.07 ( S.D. ทากับ 0.13) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการ
ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.46(S.D ทากับ
0.75) รองลงมาเดຌก ขຌอ 6 การดานินงานเปป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด มีคาฉลีไยระดับความพึงพอ฿จ
ทากับ 9.18 (S.D.ทากับ 0.88)
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หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.74
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย มีคาฉลีไยระดับ
ความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.07 ( S.D. ทากับ 0.13) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวม฿นครางการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.43( S.D ทากับ 0.92)
รองลงมาเดຌก ขຌอ 8 ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดานินครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.14 (S.D.ทากับ 0.98)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 90.72
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม มีคาฉลีไยระดับ
ความพึง฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.22 ( S.D. ทากับ 2.50) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 3 มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนสดงความหใน฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.79( S.D ทากับ 8.01)
รองลงมาเดຌก ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.48 (S.D.ทากับ 0.87)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 92.24
จากการประมินพบวา การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึง
฿จ฿นภาพรวม ทากับ 9.12 (S.D. ทากับ 0.15) มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอ 1 มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
มีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไยระดับพึงพอ฿จมาก ทากับ 9.48(S.D ทากับ 0.93) รองลงมาเดຌก
ขຌอ 7 ผลการดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน มีคาฉลีไยระดับความพึง
พอ฿จ ทากับ 9.33 (S.D.ทากับ 0.92)
หมายหตุ คา S.D. มากกวา 1 นืไองจากขຌอมูลเมกระจาย พราะผูຌตอบบบสอบถามอาจมีพศ อายุ ละ
การศึกษา฿นระดับ฿กลຌคียงกัน
มืไอพิจารณาตามกณฑ์ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม พบวา
ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึง
พอ฿จคิดป็นรຌอยละ 91.22

ร ยง นก รติดต ม ล ปร มินผล ผนพฒน อบต.ดงบง
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2559
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2. ขຌอสนอนะ
ผลจากการประมินความพึงพอ฿จ฿นการดานินงานตามผนดานินงานขององค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง สามารถสรุปขຌอสนอนะทีไเดຌจากการประมินเดຌ ดังนีๅ
2.1 องค์การบริหารสวนตาบลดงบัง ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของครงการละกิจกรรม ควร
ดานินการชิงรุกละชิงรับ พืไอพิไมความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไ
2.2 การจัดทาผนยุทธศาสตร์/นวทางการพัฒนาของหนวยงาน การทาผนงานเปสูการปฏิบัติ
รวมถึงการติดตามละประมินผลจะตຌอง฿หຌทุกฝຆายขຌา฿จ฿นบทบาทความรับผิดชอบของตนอง ละเดຌรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวน฿นองค์กร ดยผนดานินงานดังกลาวตຌองกิดจากความตຌองการ ของประชาชน฿นพืๅนทีไ
อยางทຌจริง
2.3 การจัดทาผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลดงบัง บริบทความตຌองการของประชาชน฿นต
ละหมูบຌานมีความคลຌายกัน ละนຌนครงการพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐานมากกินเป องค์การบริหารสวน
ตาบลดงบัง ควรนຌนการสงสริมอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌประชาชนมากขึๅน พืไอป็นอาชีพรองรับ฿น
ภาวะศรษฐกิจตกตไา

