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อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี
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ผลงานนวัตกรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน



ความหมายของคําวานวัตกรรม

คําวา นวัตกรรม หมายถึงการทําสิ่งตางๆดวยวิธี
ใหมๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคกร ไมวา
การเปลี่ยนนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อยางถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาตอยอด



เรื่อง
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคน

ตําบลหนองไผแบน ตําบลโนนเหล็ก ตําบลทุงใหญตําบลหนองไผแบน ตําบลโนนเหล็ก ตําบลทุงใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน
ขอเสนอผลงานนวัตกรรม



สภาพปญหา
ของการพัฒนาสวัสดิการชุมชน



ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน ปจจุบันมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 ตําบล 
ประกอบดวย ตําบลหนองไผแบน ตําบลโนนเหล็ก และตําบลทุงใหญ รวม 17 
หมูบาน คิดเปนเนื้อท่ี 44.22 ตร.กม. หรือประมาณ 27,637.5 ไร *มีประชากรท้ังส้ิน 
4,951 คน แยกเปน ชาย 2,602 คน หญิง 2,349 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 111.96 
คน/ตร.กม. **อาชีพสวนใหญของประชากร รอยละ 79.08 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 13.17 เปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 4.81 เปน
บุคคลท่ีไมมีอาชีพ และรอยละ 2.94 รับราชการและพนักงานบริษัท มีกลุมอาชีพใน
เขตรับผิดชอบ จํานวน 8 กลุม มีกองทุนหมูบาน (กองทุนเงินลาน) 17 กองทุน 
กองทุนเงินแสน 17 กองทุน กขคจ.17 กองทุน

* ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เม่ือ 10 มิถุนายน 2550
** ขอมูลจากผลการจัดเก็บขอมูลข้ันพื้นฐานระดับหมูบาน(จปฐ.)ป 2552 อบต.หนองไผแบน



ดวยในปจจุบัน  การดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัด
สวัสดิการสังคมของภาครัฐท่ีใหกับประชาชนในปจจุบัน ไมเพียงพอ และ
ท่ัวถึงกับประชาชนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนท่ีอยูในชนบท
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ ดังจะ
เห็นไดจากขอมูล จปฐ.2 ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน 
รอยละ 79.08 เปนผูมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 13.17 หรือ 652 คน เปน
นักเรียน นักศึกษารอยละ 4.81 หรือ 238 เปนบุคคลท่ีไมมีอาชีพ ซึ่งบุคคล
กลุมท่ีกลาวมาข้ันตนท้ัง 3 กลุม ไมมีสวัสดิการใหแกตนเองแตอยางใด 
นอกจากบัตร 30 บาท รักษาทุกโรคของรัฐบาล เพราะสาเหตุมาจากการ
จัด ส วัส ดิ ก า ร ขอ ง ภ า ค รัฐใ นปจ จุบัน  ภ า ค รัฐ จัด ส วัส ดิ ก า ร ก า ร
รักษาพยาบาลฟรีแตเพียงอยางเดียว 



ซึ่งไมเปนการครอบคลุมความตองการของประชาชน         ปจจุบันในการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการจากภาครัฐ        ไมสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในแตละพื้นท่ี      ท่ีมีความเปนอยูหรือวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันได ในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ภาครัฐมองปญหาจากบนลง
ลางซึ่งทําใหการพัฒนาสวัสดิการชุมชนไมย่ังยืน            จากเดิมท่ีการจัด
สวัสดิการจากการท่ีประชาชนชวยเหลือเกื้อกูลกันไปสูระบบสวัสดิการท่ี
ภาครัฐเปนผูจัดให ประชาชนจะไดรับมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับการตัดสิน
ของหนวยงาน งบประมาณของรัฐ นโยบายการเมือง ซึ่งทําใหประชาชนไม
มีความมั่นคง ดังน้ันจึงมีความจําเปนเพื่อสรางหลักประกันใหแก
ประชาชนในชุมชน จึงตองพัฒนาสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง 
ในการแกไขปญหา



1. เพ่ือสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. เปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิกกองทุนฯ
3. เพ่ือสงเสริมการออมไปสูความมั่นคงของชีวิต



ประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน 

3 ตําบล จํานวน 4,620 คน





ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานของกองทุน

จัดต้ังคณะกรรมการโดยคัดเลือกจากผูนําชุมชน

ประชาสัมพันธรับสมัครสมาชิกตามหมูบาน 
(17 หมูบาน)



ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ



จัดตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกจากผูนําชุมชน



ประชาสัมพันธรับสมัครสมาชิกตามหมูบาน 17 หมูบาน



สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ของสมาชิกกองทุนฯ



แผนภูมิแสดงสวัสดิการและสิทธิประโยชนของสมาชิกกองทุนฯ

การเกิด ชราภาพ
(อายุ 60 ป) เจ็บปวย เสียชีวิต

คลอดบุตรรับเงิน
รับขวัญเด็ก 500 

บาท/คน
(ไมเกิน 2 คน)

นอนโรงพยาบาล 
100 บาท/คืน (ไม
เกิน 500 บาท/ป)

 ออม 15 ป รับบํานาญ 300 บ./ด
ออม 20 ป รับบํานาญ 400 บ./ด
ออม 25 ป รับบํานาญ 500 บ./ด
ออม 30 ป รับบํานาญ 600 บ./ด
ออม 35 ป รับบํานาญ 700 บ./ด
ออม 40 ป รับบํานาญ 800 บ./ด
ออม 45 ป รับบํานาญ 900 บ./ด

ออม 50 ป รับบํานาญ 1,000 บ./ด
ออม 55 ป รับบํานาญ 1,100 บ./ด
ออม 60 ป รับบํานาญ 1,200 บ./ด

นอนโรงพยาบาล 
100 บาท/คืน (ไม
เกิน 500 บาท/ป)

 ออม 6 เดือน รับ คาทําศพ 2,500 บ.
 ออม 1 ป รับ คาทําศพ 5,000 บ.
ออม 2 ป รับ คาทําศพ 10,000 บ.
ออม 4 ป รับ คาทําศพ 15,000 บ.
ออม 8 ป รับ คาทําศพ 20,000 บ.



กรณีคลอดบุตร

11. . สมาชิกคลอดบุตร แลวบุตรนั้นมีชีวิตตั้งแต สมาชิกคลอดบุตร แลวบุตรนั้นมีชีวิตตั้งแต 1 1 ชั่วโมงชั่วโมง
ข้ึนไปจะไดรับสวัสดิการเงินรับขวัญสําหรับเด็ก จํานวนข้ึนไปจะไดรับสวัสดิการเงินรับขวัญสําหรับเด็ก จํานวน
เงิน เงิน 500 500 บาท ตอ บาท ตอ 1 1 คน คน ((จายสูงสุดเพียง จายสูงสุดเพียง 2 2 คน รวมทั้งกรณีคน รวมทั้งกรณี
ฝาแฝดฝาแฝด))
22. . สมาชิกที่นอนโรงพยาบาลจากการคลอดบุตร จะไดรับสมาชิกที่นอนโรงพยาบาลจากการคลอดบุตร จะไดรับ
สวัสดิการเปนจํานวน สวัสดิการเปนจํานวน 100 100 บาทตอ บาทตอ 1 1 คืนแตรวมกันสูงสุดคืนแตรวมกันสูงสุด
ไมเกิน ไมเกิน 500 500 บาทบาท//ปป



กรณีการแกชรา

สมาชิกออมเงินครบตามระยะเวลาต้ังแต สมาชิกออมเงินครบตามระยะเวลาต้ังแต 15 15 ป ป 
ขึ้นไป และมีอายุต้ังแต ขึ้นไป และมีอายุต้ังแต 60 60 ปขึ้นไป จะไดรับปขึ้นไป จะไดรับ
สวัสดิการดังนี้สวัสดิการดังนี้



1.ออมครบ 15 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 300 บาท
2. ออมครบ 20 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 400 บาท
3. ออมครบ 25 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 500 บาท 
4. ออมครบ 30 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 600 บาท 
5. ออมครบ 35 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 700 บาท 
6. ออมครบ 40 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 800 บาท 
7. ออมครบ 45 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 900 บาท
8. ออมครบ 50 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,000 บาท
9.  ออมครบ 55 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,100 บาท
10. ออมครบ 60 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,200 บาท



กรณีเจ็บปวย

สมาชิกท่ีนอนโรงพยาบาลจะไดรับสวัสดิการ สมาชิกท่ีนอนโรงพยาบาลจะไดรับสวัสดิการ 
100 100 บาท ตอ บาท ตอ 1 1 คืน                                                 คืน                                                 

แตรวมกันไมเกิน แตรวมกันไมเกิน 500 500 บาท บาท / / ปป



กรณีเสียชีวิต

1. ออมครบ 180 วัน ( 6 เดือนเต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต จะไดรับคาทําศพ 2,500 บาท
2. ออมครบ 365 วัน (1 ป เต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต       จะไดรับคาทําศพ 5,000 บาท
3. ออมครบ 730 วัน (2 ป เต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต       จะไดรับคาทําศพ 10,000 บาท
4. ออมครบ 1,460 วัน (4 ปเต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต     จะไดรับคาทําศพ 15,000 บาท
5. ออมครบ 2,920 วัน (8 ปเต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต     จะไดรับคาทําศพ 20,000 บาท
6. ออมครบ 2,920 วัน (8 ปเต็ม) หากสมาชิกเสียชีวิต     จะไดรับคาทําศพ 20,000 บาท



มอบสวัสดิการใหแกสมาชิก(กรณีคลอดบุตร)



มอบสวัสดิการใหแกสมาชิก(กรณีเสียชีวิต)



การดําเนินงานของกองทุนฯ

เริ่มออม เมื่อวันที่ เริ่มออม เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม พธันวาคม พ..ศศ..25502550
ปจจุบันกองทุนฯมีสมาชิก จํานวน ปจจุบันกองทุนฯมีสมาชิก จํานวน 11,,426 426 คนคน

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 3131  พพ..คค. . 25522552



          ขอมูลทางการเงินของกองทุนฯขอมูลทางการเงินของกองทุนฯ  
     ปจจุบันมีเงินกองทุนฯ จํานวน 920,608.16 บาท

- ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 186,000 บาท

- ไดรับงบประมาณจาก พอช. จํานวน 55,000 บาท
- ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน ใน

ปงบประมาณ 2551 จํานวน 6,000 บาท (ในปงบประมาณ 2552 จํานวน 
50,000 บาท)

- เงินออมของสมาชิกฯ จํานวน 670,029 บาท
- ดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 3,579.16 บาท

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 31 31 พพ..คค. . 25522552



คาใชจายของกองทุนฯ ท่ีผานมา

1. สมาชิกเสียชีวิต จํานวน 16 คน เปนเงิน 52,500 บาท
2. สมาชิกปวย จํานวน 99 คน เปนเงิน 32,300 บาท
3. สมาชิกคลอดบุตร จํานวน 7 คน เปนเงิน  4,900  บาท
4. คาบริหารจัดการกองทุนฯ เปนเงิน 25,440 บาท

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 31 31 พพ..คค. . 25522552



มีการบันทึกขอมูลของสมาชิกกองทุนฯดวยระบบคอมพิวเตอร



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

11. . ประชาชนมีสวัสดิการ เกิด แก เจ็บ ตายประชาชนมีสวัสดิการ เกิด แก เจ็บ ตาย
22. . สรางการมีสวนรวมของประชาชนสรางการมีสวนรวมของประชาชน
33. . ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออมประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออม



การประเมินผลของกองทุนฯ

การประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองไผแบน  จากการเก็บขอมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลหนองไผ
แบน ตําบลโนนเหล็ก ตําบลทุงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิ นํามาวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติ



การประเมินเบื้องตนของขอมูลทั่วไป ของประชาชนที่อาศัยอยูใน
ตําบลหนอง ไผแบน ตําบลโนนเหล็ก ตําบลทุงใหญ อําเภอเมือง

อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ของประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลโนนเหล็ก ตําบลทุง

ใหญ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 120  คน  ตามตารางที่  3   พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.33  โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด   ตํ่ากวา
ปริญญาตรี   คิดเปนรอยละ 90.83  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.67  สวน    ผูที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกวาปริญญาตรี  มีเพียงรอยละ 2.50 เทานั้น 

กลุมตัวอยางโดยสวนใหญแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 81.67 รองลงมาคือโสด      คิด
เปนรอยละ 17.50 สวนผูที่หยารางมีเพียงรอยละ 0.83 โดยสวนใหญกลุมตัวอยางเปนเกษตรกร คิด
เปนรอยละ 65.00 รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 12.50 สวนผูที่ทํางานอยู
รัฐวิสาหกิจมีเพียงรอยละ 5.83 เทานั้น  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุโดยเฉลี่ย 44.60 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 5,462.75  บาท



คุณลักษณะ จํานวน รอยละ
1. เพศ

- ชาย 56 46.67

- หญิง 64 53.33

2.   ระดับการศึกษาสูงสุด
- ตํ่ากวาปริญญาตรี 109 90.83

- ปริญญาตรี 8 6.67

- สูงกวาปริญญาตรี 3 2.50

3. สถานภาพ
- โสด 21 17.50

-  แตงงานแลว 98 81.67

- หยาราง 1 0.83

4. อาชีพ
- เกษตรการ 78 65.00

- รับราชการ 12 10.00

- รัฐวิสาหกิจ 7 5.83

- เอกชน 8 6.67

- ธุรกิจสวนตัว 15 12.50

คุณลักษณะ
5. อายุ 44.60 13.38

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,462.75 3,810.35

จํานวน รอยละ   คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน 



1.ผลประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบล

ดานสิ่งแวดลอม (CONTEXT)

จากผลการประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหาร
สวนตําบล ดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีประสิทธิผลท่ีพิจารณาท้ังหมด  6  ประเด็น         ตาม
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินพบวา ภาพรวมดานส่ิงแวดลอม มีคาเฉล่ีย 3.72  ซ่ึงมีผลอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา  ประเด็นโครงการน้ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมากนอยเพียงใด  มีผลอยูในระดับปานกลาง  สวนอีก 5  ประเด็นท่ีเหลือ มี
ผลอยูในระดับมากท้ังหมด  โดยประเด็นประชาชนให ความรวมมือและสนับสนุน
โครงการน้ีเพียงใด          มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.98 รองลงมาคือประเด็น โครงการน้ีมีความ
สอดคลองกับ สภาพปญหาและสภาพปจจุบัน กับประเด็น โครงการน้ีมีความชัดเจน
ดานวัตถุประสงคเพียงใด มีคาเฉล่ีย 3.96 และ 3.92 ตามลําดับ  สวนประเด็น โครงการน้ี
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากนอยเพียงใด มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 3.13



จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมิน   ดานสิ่งแวดลอม 

รายการประเมิน จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาสถิติ ผลการ
ประเมิน1 2 3 4 5

1. ประชาชนให ความรวมมือและ
สนับสนุนโครงการน้ีเพียงใด

1 5 17 69 28 3.98 0.79 มาก

2. โครงการน้ีมีความสอดคลองกับ 

สภาพปญหาและสภาพปจจุบัน
- 4 24 65 27 3.96 0.75 มาก

3. โครงการน้ีมีความเหมาะสมกับ
นโยบายของทางภาครัฐ

2 7 29 64 18 3.74 0.85 มาก

4. โครงการน้ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมากนอยเพียงใด

13 26 25 45 11 3.13 1.18 ปาน
กลาง

5. โครงการน้ีมีความชัดเจนดาน
วัตถุประสงคเพียงใด

- 6 29 54 31 3.92 0.84 มาก

6.โครงน้ีชวยลดปญหาเกี่ยวกับ
สวัสดิการของประชาชนเพียงใด

3 10 36 58 13 3.57 0.89 มาก

ภาพรวมดานสิ่งแวดลอม 3.72 0.15 มาก



2.ประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
ดานปจจัยนําเขา (INPUT)

จากผลการประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบล ดานปจจัยนําเขา ซ่ึงมีผลท่ีพิจารณาท้ังหมด  7  ประเด็น         ตามตารางท่ี 5  ผล
การประเมินพบวา ภาพรวมดานปจจัยนําเขา มีคาเฉล่ีย 3.66  ซ่ึงมีผลอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแตละประเด็นพบวา  ประเด็นมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการจัด
โครงการใหไดมาตรฐานเพียง ใด กับประเด็นงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมีมากนอยเพียงใด มีผลอยูในระดับปานกลาง  สวนอีก 5  ประเด็นท่ีเหลือ มีผลอยู
ในระดับมากท้ังหมด  โดยประเด็นความรวมมือของประชาชนในการดําเนินโครงการ
มากนอยเพียงใด มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.97  รองลงมาคือประเด็นจํานวนบุคลากรท่ีดําเนิน
โครงการมีเพียงพอมากนอยเพียงใด กับประเด็นการระดมความคิด ดานทรัพยากร และศักยภาพของ
ประชาชนเหมาะสมเพียงใด มีคาเฉล่ีย 3.81 กับ 3.75 ตามลําดับ สวนประเด็นงบประมาณท่ี
ไดรับการสนับสนุน มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด 3.28



รายการประเมิน จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาสถิติ ผลการ
ประเมิน1 2 3 4 5

1. จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินโครงการมี
เพียงพอมากนอยเพียงใด

2 3 28 70 17 3.81 0.77 มาก

2. การระดมความคิด ดานทรัพยากร และศักยภาพของ
ประชาชนเหมาะสมเพียงใด

- 7 33 63 17 3.75 0.77 มาก

3. ความรวมมือของประชาชนในการดําเนิน
โครงการมากนอยเพียงใด

2 4 16 72 26 3.97 0.80 มาก

4. มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชใน
การจัดโครงการใหไดมาตรฐานเพียง ใด

- 30 28 47 15 3.39 1.00 ปานกลาง

5. วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการดําเนินงาน
โครงการมีความเหมาะสมเพียงใด

1 11 34 55 19 3.67 0.88 มาก

6. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 

จากภาครัฐมีมากนอยเพียงใด
5 25 34 43 13 3.28 1.05 ปานกลาง

7. มีการจัดฝกอบรมใหความรูมีความเหมาะสม
เพียงใด

6 7 24 58 25 3.74 1.02 มาก

ภาพรวมดานปจจัยนําเขา 3.66 0.12 มาก

จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผล
การประเมิน   ดานปจจัยนําเขา



3.ประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบล

ดานกระบวนการทํางาน (PROCESS)

จากผลการประเมินผลโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบล ดานกระบวนการทํางาน ซ่ึงมีผลท่ีพิจารณาท้ังหมด  16  ประเด็น 

ตามตารางท่ี 6  ผลการประเมินพบวา ภาพรวมดานกระบวนการทํางาน มีคาเฉล่ีย 

3.90     ซ่ึงมีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา  ประเด็นความซํ้า
ชอนในการบริหารงาน ประเด็นจํานวนหนวยงานท่ีตองประสาน และประเด็นสาย
การบังคับบัญชามีผลอยูในระดับปานกลาง  สวนอีก 13  ประเด็นท่ีเหลือ มีผลอยูใน
ระดับมากท้ังหมด  โดยประเด็น ผูนํามีความคิดริเริ่มในการแกปญหา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด  4.26 รองลงมาคือประเด็น ภาวะผูนํามีความจริงใจในการแกปญหา และ
ประเด็นผูนํามีความรูความเขาใจในกาแกปญหา   อยางแทจริง มีคาเฉล่ีย 4.23 กับ 

4.20  ตามลําดับ  สวนประเด็น ความซํ้าชอนในการบริหารงาน   มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
3.09



รายการประเมิน จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาสถิติ ผลการประเมิน
1 2 3 4 5

1  ความซํ้าชอนในการบริหารงาน 15 19 33 46 7 3.09 1.13 ปานกลาง

2  จํานวนหนวยงานที่ตองประสาน 9 14 36 53 8 3.31 1.02 ปานกลาง

3  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแตละคร้ัง 8 11 26 59 15 3.52 1.05 มาก

4  สายการบังคับบัญชา 14 7 40 48 11 3.29 1.10 ปานกลาง

5  การส่ือสาร การประชุมช้ีแจง สัมมนา - 11 12 77 20 3.88 0.79 มาก
6  มีการซักซอมและทําความเขาใจ

ระหวางผูปฏิบัติกอนการปฏิบัติ
- 6 14 61 39 4.11 0.80 มาก

7  การประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนการปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจน

1 13 7 51 48 4.10 0.98 มาก

8 ภาวะผูนํามีความจริงใจในการแกปญหา 2 3 11 54 50 4.23 0.84 มาก
9  ผูนํามีความรูความเขาใจในกาแกปญหา  อยางแทจริง 1 5 5 67 42 4.20 0.77 มาก

10 ผูนํามีการกระตุนเตือนกํากับการทํางาน  อยางใกลชิด 2 6 16 52 44 4.08 0.92 มาก

11  ผูนํามีความคิดริเร่ิมในการแกปญหา - 2 8 67 43 4.26 0.65 มาก
12  ความเห็นดวยกับนโยบาย - 7 11 62 40 4.13 0.81 มาก
13  ความรูความเขาใจนโยบาย 1 3 17 63 36 4.08 0.78 มาก
14  ความเต็มใจสนับสนุน 1 4 14 63 38 4.11 0.80 มาก
15  แรงจูงใจในการทําตามนโยบาย 2 3 23 63 29 3.95 0.83 มาก
16  การมีสวนรวมในโครงการ 2 6 11 65 36 4.06 0.86 มาก

ภาพรวมดานกระบวนการทํางาน 3.90 0.14 มาก

XS.D.

จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมิน   ดานกระบวนการทํางาน



4.ประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
ดานผลลัพธ (PRODUCT)

จากผลการประเมินโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบล ดานผลลัพธ ซ่ึงมีผลท่ีพิจารณาท้ังหมด  8  ประเด็น              ตามตารางท่ี 7  ผลการ
ประเมินพบวา ภาพรวมดานผลลัพธ มีคาเฉล่ีย 3.73  ซ่ึงมีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต
ละประเด็นพบวา ประเด็น โครงการน้ีชวยลดปญหาความยากจนในหมูบานได และประเด็น 

โครงการน้ีชวยแกปญหาทางดานการเงินในหมูบาน ผลอยูในระดับปานกลาง  สวนอีก 6 
ประเด็นท่ีเหลือ มีผลอยูในระดับมากท้ังหมด   โดยประเด็นโครงการน้ีจัดเปนโครงการท่ี
ยั่งยืนและเหมาะสมกับชุมชนตลอดไป มีคาเฉล่ียสูงสุด 4.20 รองลงมาคือโครงการน้ีทําใหเกิด
การพัฒนานิสัยการออมใหกับประชาชน กับประเด็นโครงการน้ีชวยใหเกิดการมีสวนรวมกัน
ในหมูบาน มีคาเฉล่ีย 4.02 และ 4.01 ตามลําดับ สวนประเด็นโครงการน้ีชวยแกปญหาทางดาน
การเงินในหมูบาน มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 2.99



รายการประเมิน จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาสถิติ ผลการ
ประเมิน1 2 3 4 5

1. โครงการน้ีจะชวยแกปญหาเรื่องสวัสดิการให
ประชาชน

1 10 43 49 17 3.59 0.86 มาก

2. โครงการน้ีทําใหเกิดการพัฒนานิสัยการออม
ใหกับประชาชน

- 6 17 66 31 4.02 0.78 มาก

3. โครงการน้ีทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึง
พอใจ

- 4 22 65 29 3.99 0.75 มาก

4. โครงการน้ีจัดเปนโครงการท่ียั่งยืนและ
เหมาะสมกับชุมชนตลอดไป

- 5 13 55 47 4.20 0.79 มาก

5. โครงการน้ีชวยลดปญหาความยากจนใน
หมูบานได

9 31 32 36 12 3.09 1.12 ปานกลาง

6. โครงการน้ีชวยใหเกิดการสามัคคีกันใน
หมูบาน

2 4 31 55 28 3.86 0.87 มาก

7.  โครงการน้ีชวยใหเกิดการมีสวนรวมกันใน
หมูบาน

- 4 22 63 31 4.01 0.76 มาก

8.  โครงการน้ีชวยแกปญหาทางดานการเงินใน
หมูบาน

15 29 28 38 10 2.99 1.18 ปานกลาง

ภาพรวมดานผลลัพธ 3.73 0.17 มาก

จํานวนผูใหคะแนนในแตละระดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมิน   ดานผลลัพธ



สรุป
ผลการประเมินสูงสุด 3 ลําดับแรก ผลท่ีมีผลการประเมินต่ําสุดและคาเฉลี่ยของผลการประเมินแตละดาน

ดาน (คาเฉลี่ย) ผลท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 ลําดับ
แรก

ผลท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุด 

1. สี่งแวดลอม (3.72) 1. ประชาชนให ความรวมมือและ
สนับสนุนโครงการน้ีเพียงใด

3.98 1. โครงการน้ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมากนอยเพียงใด

3.13

2. โครงการน้ีมีความสอดคลองกับ 

สภาพปญหาและสภาพปจจุบัน
3.96

3. โครงการน้ีมีความชัดเจนดาน
วัตถุประสงคเพียงใด

3.92

2.  ปจจัยนําเขา (3.66) 1. ความรวมมือของประชาชนใน
การดําเนินโครงการมากนอย
เพียงใด

3.97 1. งบประมาณท่ีไดรับการ
สนับสนุน จากภาครัฐมีมากนอย
เพียงใด

3.28

2. จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินโครงการ
มีเพียงพอมากนอยเพียงใด

3.81

3. การระดมความคิด ดานทรัพยากร 
และศักยภาพของประชาชนเหมาะสม
เพียงใด

3.75



ดาน (คาเฉลี่ย) ผลท่ีมีผลการประเมินสูงสุด  3 
ลําดับแรก

ผลท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุด 

3.  ดานกระบวนการทํางาน (3.90) 1.  ผูนํามีความคิดริเริ่มในการ
แกปญหา

4.26 1  ความซ้ําชอนในการบริหารงาน 3.09

2. ภาวะผูนํามีความจริงใจในการ
แกปญหา

4.23

3.  ผูนํามีความรูความเขาใจในกา
แกปญหา อยางแทจริง

4.20

4. ดานผลลัพธ (3.73) 1. โครงการน้ีจัดเปนโครงการท่ี
ยั่งยืนและเหมาะสมกับชุมชน
ตลอดไป

4.20 1.  โครงการน้ีชวยแกปญหา
ทางดานการเงินในหมูบาน

2.99

2. โครงการน้ีทําใหเกิดการพัฒนา
นิสัยการออมใหกับประชาชน

4.02

3.  โครงการน้ีชวยใหเกิดการมีสวน
รวมกันในหมูบาน

4.01



องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน 

อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

ขอขอบคุณ...


