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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22
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การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรั ฐ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2553) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนฉบับนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในการนาผลการประเมินไปเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
ผลสรุปจากรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุ มชนฉบับนี้
ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าหรือผลสาเร็จจากการใช้งบประมาณ เพื่อดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โดยการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานพบว่ า สามารถบรรลุ ตามเป้ าหมายการให้ บ ริ การของกระทรวง
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บทนา
ประเทศไทยได้ ป รั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยการออกพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้กาหนดให้มีการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในมาตราที่ 22 ดังนี้
“ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และส านั ก
งบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดาเนินการ
อยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี สาหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดาเนินการ
ต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตาม
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดาเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่
ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดาเนินการด้วย
ความคุ้มค่าตามมาตรนี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคมและประโยชน์
หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ในเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้กาหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ส าหรั บมาตรา 22 ให้ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.)
และสานักงบประมาณ ร่วมกันศึกษา จัดทาแนวทางดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนวทาง
การประเมิน ความคุ้มค่าฯ ต่อคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทาง
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐตามที่ สศช. เสนอ และมอบหมายให้ สศช. ประเมินตนเอง
เป็นตัวอย่าง ซึ่ง สศช. ได้ทดลองประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ สศช. ในปีงบประมาณ 2549
และน าเสนอรายงานดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ (ค.ต.ป)
ซึ่ ง มี ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายโฆษิ ต ปั้ น เปี่ ย มรั ษ ฎ์ ) เป็ น ประธาน เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2550
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าภารกิจของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ตามที่ สศช.เสนอ และเห็นควรให้ขยายผลในหน่วยงานนาร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อให้
สามารถใช้เป็ น ตัว อย่ างในการประเมิน ความคุ้ มค่ าในการปฏิบัติภ ารกิจ ของหน่ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
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ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2550 สศช. จึงได้ดาเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ในหน่ ว ยงานน าร่ อ งระดับ กระทรวง ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของ 3 กลุ่ ม กระทรวงหลั ก (ตามการแบ่ ง ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่ม
กระทรวงด้านการบริหารความมั่นคงและการต่างประเทศ (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของ
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ และ (๓) กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
และบทเรี ย นจากกระบวนการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ในกระทรวง
ด้านสั งคม และบทเรี ย นจากกระบวนการสร้ างความรู้ความเข้า ใจและการประเมิ นความคุ้ ม ค่ า ใน
กระทรวง นาร่องทั้ง 3 แห่ง สามารถนาไปใช้ขยายผลให้ครอบคลุมทุกกระทรวงได้ในปี พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า
มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพื่อ
1. ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เป็นข้อมูลสาหรับส่วนราชการในการทบทวน จัดลาดับความสาคัญ ในการเลือกปฏิบัติ
ภารกิจ หรือเป็นข้อมูลสาหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิ บัติภารกิจ
(Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self-control)
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ฉบับนี้ ได้รายงานผลตามคู่มือการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ซึ่งได้กาหนดกรอบการประเมินไว้ 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ
กรมการพัฒนาชุมชน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
มิติประสิทธิผล : กรมการพัฒนาชุมชน สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทยและเป้าหมายการให้บริการของกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 12 ตัวชี้วัด โดยบรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนดคือ ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ทักษะในการบริ ห ารจั ดการชุมชน เป็นผู้ นามืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จานวน 25,602 คน ชุมชนมีความสามารถในการบริห าร
จั ด การชุ ม ชนให้ มั่ น คง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามสุ ข ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จานวน 6,146 ชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน จานวน 7,000 กลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ทั้งนี้ มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน
ในภาพรวม ร้อยละ 82.40 (𝑥̅ =4.12) หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น การประเมินความ
คุ้มค่าสรุปได้ว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน
มิติประสิทธิภาพ : กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต
2 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน บรรลุผลสาเร็จทั้ง 8 ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ ม าณ (1) ชุ ม ชนมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพภายใต้แ นวคิ ดปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จานวน 6,146 ชุมชน (2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน จานวน 5,937 กลุ่ม และที่ดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน (2) จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 12,920,268 ครั ว เรื อ น (3) ร้ อ ยละ 90.13 ของผู้ น าชุ ม ชนที่ ผ่ า นการพั ฒ นาศั กยภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (4) ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้
(5) ร้อยละ 100 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวล
รวมชุมชนเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กาหนด (6) ร้อยละ 84.1 ของกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตที่ ไ ด้ รั บ
การเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัดสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่ อ
เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 2.63
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ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บรรลุผลสาเร็จทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการชุม ชนได้ รับ การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
จานวน 7,000 ผลิตภัณฑ์ (2) การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดรหว่างผู้ซื้อและผู้ ขาย ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ
จานวน 77,780 ครั้ง (3) ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มขึ้น
และ (4) ร้อยละ 27.62 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 4.79
มิติผลกระทบ
การดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน บรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามเป้า หมายการให้ บ ริ ก ารกรมการพั ฒ นาชุม ชน และ
กระทรวงมหาดไทย และก่อให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ประชาชนในหมู่บ้ าน/ชุมชน โดยหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนชุมชน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคี ประชาชนน้อมนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์
ข้อมูลครัวเรือน จัดทาแผนพัฒนาชีวิต และชุมชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มี ค วามมั่ น คง กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการสามารถด าเนิ น การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้ งด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีแบรนด์สินค้าที่ส ามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถนาเสนอ
เรื่ อ งราวที่ ส ร้ า งสรรค์ น่ า สนใจ และมี คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้รั บ การรับ รอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีการสร้างช่องทางการตลาดทั้งตลาดนัดชุมชน และการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ทาให้มีผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดีขึ้น
ผู้ผลิตผู้ประกอบการสิน ค้าชุมชนมีร ายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุ มชน
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนา
ชุมชน 1.1 วิสัยทัศน์
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2555-2559 เป็นเป้าหมายที่ส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติที่เป็นผลลัพธ์การปฏิบัติงาน
สุดท้ายว่า “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของบุค ลากร
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย จึงกาหนดนิยามของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยคนมีจิตสานึกรักชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ ความชานาญเฉพาะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้นาที่เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต มี ร ายได้ ที่ มั่ น คงจากการประกอบอาชี พ ในชุ ม ชน ปรั บ ตั ว ให้ ทั น สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ได้มีกลุ่มหรือองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถบูรณาการการทางาน
กับองค์กรอื่นได้ ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจการส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีปรองดอง
มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดารงอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่ อง
มีกฎ กติกา วินัย ที่ชุมชนปฏิบัติร่วมกัน ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรของชุมชนได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการดูแลความปลอดภัย ไม่มียาเสพติด ไม่มีอาชญากรรมในชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง หมายถึง การมีทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจชุมชน
ที่พึ่งตนเองได้ โดยมีทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีปัจจัยสี่เพียงพอ มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่สามารถลอก
เลี ย นได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ก ารน าทรั พ ยากรมาแปรรู ป
สร้างมูลค่าเพิ่มมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีอาชีพที่มั่นคงในชุมชน มีงานทา
อย่างน้อย 8 เดือนต่อปี ไม่มีปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ มีระบบการจัดการตลาดที่ดีร องรับ
ผลผลิ ต ชุ มชน มี ห น่ ว ยงานร่ ว มส่ งเสริ ม การผลิ ต สามารถควบคุ ม การผลิ ต ในครอบครั ว และชุมชน
ให้ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า รายจ่าย และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี มีระบบการ
ออมที่เหมาะสมให้ประชาชนมีการออมเงิน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง
1.2 พันธกิจ
1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทางานเชิงบูรณาการ
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1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
1.3.1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
1.3.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
1.3.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.3.4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
1.3.5 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
2. คาแถลงนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของ คสช. ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก
2.1 คาแถลงการณ์ของรัฐบาล
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อกาหนดเป็นนโยบายในการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล โดยนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ
ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม ทั้งปัญหาระยะ
เฉพาะหน้าที่ต้องทาทันที ระยะกลางที่จะทาต่อไป หรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาว
ที่รัฐบาลต้องวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และประการสาคัญคือ
ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิดขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง โดยรัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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2.2 ข้อสั่งการของ คสช. ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก
นโยบาย คสช.
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. การสร้างความเชื่อมโยงประเทศไทย
กับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการ
อย่างแท้จริง
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียม
อาเซียน และประชาคมโลก
9. การป้องกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
2. การรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่างประเทศ

3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

นโยบายกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มโครงการเน้นหนัก
1. ตามรอยเท้าพ่อ
2. คนไทยรักกัน
3. เมืองสวยน้าใส
4. เมืองไทยน่าอยู่
5. ดารงธรรมดารงไทย
6. มหาดไทยไสสะอาด
7. ลดความเหลื่อมล้า
8. เรียนรู้ค่านิยมก้าวไกลสู่อนาคต

สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอแผนการดาเนินการของ คสช. 9 ด้าน
โดยมีการจัดทาเป็นแผนงานและรายละเอียดประกอบชัดเจน และแจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง
รับทราบและนาไปปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
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กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานหลักตามข้อสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว
2665 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ 1. การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่กากับดูแลหรือบริหารจัดการกองทุน
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 2. การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2558 เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 4. การจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว
และมีจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานรอง
ข้อ 7. การปลูกพืชทดแทนตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืช
เกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สานักนโยบาย
และแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และมีจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานรอง
2. ด้านสังคม
ข้อ 1. การแก้ไขปั ญหาสั ง คม กรมการพัฒ นาชุ มชนเป็ นหน่ว ยงานรองร่ว มกั บ ทุ ก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นกรมการปกครองที่เป็นหน่วยงานหลัก
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2.3 นโยบายกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.3.1 แผนงาน/โครงการสาคัญ กระทรวงมหาดไทย ปี 2559
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. ด้านความมั่นคงและการรักษาความ
ปลอดภัย

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านสังคมและการลดความเหลื่อมลา

แผนงาน
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1) ปกป้องและเชิดชูสถาบัน (ปิดทองหลังพระ,หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ, Bike For DAD ฯลฯ)
2) สร้างความปรองดองสมานฉันท์
3) สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด : ปค., สถ., กองทุนแม่ของแผ่นดิน : พช. ฯลฯ)
5) แก้ไขปัญหาชายแดนใต้
6) พัฒนาการข่าวกรอง การข่าวภาคประชาชน
7) สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ชายแดน
8) ดาเนินการสัญชาติ/สถานะบุคคล
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ประมงผิดกฎหมาย
10) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1) พัฒนาสาธารณูปโภค
2) ส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3) สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ OTOP
5) พัฒนาตลาด (ตลาดนัดชุมชน ตลาด อตก. คาราวานสินค้า ตลาดชานกรุง)
6) ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
7) สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/งานชายแดน
1) งานด้านที่ดินทากิน (จัดที่ดินทากิน แก้ไขการบุกรุกที่ดิน)
2) จัดระเบียบสังคมและความเรียบร้อยของบ้านเมือง
3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ/กิจกรรม
1) งานด้านที่ดิน (ออกโฉนด, รังวัดและทาแผนที่ที่ดิน ฯ)
2) จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
3) แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
4) แก้ไขปัญหาขยะ
1) บูรณาการแผนงาน/โครงการ (ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ Area Based)
2) นาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการดาเนินงาน
3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
4) กากับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.
5) ศูนย์ดารงธรรม
6) การดาเนินงานตาม พรบ. อานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
7) มหาดไทยใสสะอาด
8) พิจารณาร่างกฎหมาย/ข้อหารือทางกฎหมาย
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2.3.2 OTOP Roadmap
OTOP 1.0
* สร้าง Brand “OTOP” ให้เป็น Public Brand
* สร้างเครือข่าย OTOP ในทุกระดับ
* ขึ้นบัญชีและคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP (OPC)
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ รวมทั้งสร้างกลุม่
OTOP Premium
* ค้นหาผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด
(Provincial Star OTOP)
* สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
* พัฒนาหมู่บ้าน OTOP Village
* ติดอาวุธทางปัญญาด้วยหลักสูตร Smart OTOP
และ Smart OTOP Village
* พัฒนาช่องทางการจาหน่ายทั้ง OTOP Outlet,
งาน OTOP City และงานจาหน่ายสินค้าต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

OTOP 2.0
* จัดระบบการบริหารใหม่เพื่อขับเคลื่อน OTOP
อย่างบูรณาการ
* OTOP สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยรวมพลัง People+
Place + Product เน้นพัฒนาระดับชุมชน
* สร้าง Young (Next Generation) OTOP
ดึงกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เป็นพลัง
สาคัญสร้างอนาคต OTOP ระยะยาว
* Innovative & Creative OTOP ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์และตอบสนอง
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกวัย
* OTOP University สร้างแม่ข่ายสถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมภิ าค รวมทั้งหน่วยงาน วท. เพื่อช่วยยก
ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
และการบริหารจัดการ
* ยกเครื่องช่องทางจาหน่าย เน้นพัฒนาตลาดการค้า
ชุมชน และตลาด Online ให้เข้มแข็ง

3. แผนกลยุทธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล (รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน การส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทางานเชิ งบูรณาการ
โดยมีพัฒนากรทาหน้าที่ส่งมอบบริการหรือสร้างผลผลิตเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง” เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน ชุ ม ชนและประเทศชาติ โดยด าเนิ น งานโครงการส าคั ญ ตาม
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้แก่
3.1.1 การบริหารครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ โดยดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2558 จานวน 23,930 ครัวเรือน
3.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการดาเนินงาน
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งมีการขยายผล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบเดิมให้คงอยู่ มีกิจกรรม
สาคัญที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จานวน 878 หมู่บ้าน
2) รักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดาเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552-2558 จานวน 5,268 หมู่บ้าน
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ได้แก่
3.2.1 การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน จานวน 25,566 คน
3.2.2 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูล
ครัวเรือน โดยการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่
เขตเมือง จานวน 12,900,000 ครัวเรือน เพื่อประเมินผลระดับการพัฒนาหมู่บ้านและนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไป
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่
3.3.1 งานตามนโยบายแร่งด่วนของรัฐบาล คือ การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการจัด
งานแสดงและจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชนในโอกาสสาคัญ ได้แก่ การจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่ว ยไทย
คนไทยยิ้มได้ การจัดงานงานศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี งาน OTOP Midyear
งาน OTOP ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม งาน OTOP City และงาน OTOP สองแผ่นดิน เป็นต้น
3.3.2 งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายกระทรวงมหาดไทย คือ การดาเนินงาน
เพิ่มประสิ ทธิภ าพกลุ่ ม อาชีพ ด้านการบริห ารจั ดการการผลิ ต จานวน 9,100 ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรม ดังนี้
1) OTOP สานสั มพันธ์ส องแผ่นดิน เป็นการส่ งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศชายแดนไทยและเปิดตลาดการค้าใหม่ นาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย เผยแพร่
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไทยกั บ ประเทศชายแดนไทย โดยการจั ด แสดงและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนไทน ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย กัมพูชา รวม 10 จังหวัด
2) OTOP ภูมิภาค เป็นการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับ ภูมิภ าค เป็ น การเปิ ดช่องทางการตลาดให้ แก่ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประกอบการ ใช้เป็นแหล่ งเรียนรู้ ด้ า น
การตลาด ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
3) OTOP เชิงรุก เพื่อส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP โดบปรับรูปแบบ
และวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยการสร้าง
เครือข่ายการตลาดและพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุก จัดจาหน่ายในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น OTOP To AEC
การจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และ OTOP TO THE TOWN
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4) หมู่บ้ าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับหมู่บ้านที่มีการผลิตสินค้า
ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลั กษณ์โดดเด่น พร้อมกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยมี ผลที่ คาดว่ าจะได้ รั บคื อ กลุ่ มผู้ ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน ได้ รั บองค์ ความรู้ ด้ า น
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชนเพิ่มขึ้น
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน ได้แก่
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชน โดยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จานวน 5,937 กลุ่ม และส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) จานวน 4,000 หมู่บ้าน ให้สามารถบริการเงินทุนในการประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการ
ชุมชน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

4. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ภารกิจของกระทรวง กับบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ และตัวชีวัดงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบายรัฐบาล
1. ตามรอยเท้าพ่อ
1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7. ลดความเหลื่อมล้าแบ่งปันความสุข
7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
7.6 โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
7.7 โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ภารกิจสาคัญของกระทรวง นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่ อมล้ าของสั ง คมและสร้า งโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
5. โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข
กลยุทธ์
1.1 การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
1.2 เสริมสร้างความสุ ขมวลรวมชุมชนโดยพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (ต่อ)
ประเด็น
รายละเอียด
ตัวชี้วัดงบประมาณ
1. จานวนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 15,130 ครัวเรือน
2. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,268 ชุมชน
3. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมีรายได้ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน
4. ร้อยละ 80 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบายรัฐบาล
1. ตามรอยเท้าพ่อ
1.5 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ
4.6 การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
2. คนไทยรักกัน
2.3 โครงการส่งเสริมสันติธรรมและจัดการความขัดแย้งโดยสันติ
ภารกิจสาคัญ
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ของกระทรวง
9. การส่งเสริมสนับสนุนการเทิดพระเกียรติ
10. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันของชาติ
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
25. ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
27. การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปประเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
เป้าประสงค์
ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
กลยุทธ์
2.1 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
2.2 เพิ่มขีดความสามารถผู้นา องค์กร เครือข่าย
2.3 ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ตัวชี้วัดงบประมาณ 1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 25,566 คน
2. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน
3. จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 70,308 หมู่บ้าน
4. ร้อยละ 90 ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
6. ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ที่เชื่อถือได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบายรัฐบาล
ภารกิจสาคัญ
ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดงบประมาณ

7. ลดความเหลื่อมลาแบ่งปันความสุข
7.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
3.2 ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
1. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา
การบริหารจัดการ 5,092 ผลิตภัณฑ์
2. จานวนช่องทางการส่งเสริมการตลาด 120 ช่องทาง
3. ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
4. ร้อยละ 2 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบายรัฐบาล
ภารกิจสาคัญ
ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดงบประมาณ

7. ลดความเหลื่อมลาแบ่งปันความสุข
7.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
ชุมชนมีธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4.1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
4.2 พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน 5,937 กลุ่ม
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
มีการจัดสวัสดิการชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบายรัฐบาล

ภารกิจสาคัญ
ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดงบประมาณ

6. มหาดไทยใสสะอาด
6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด
6.3 โครงการกากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
องค์กรมีสมรรถนะสูงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
5.1 พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาชุมชน
5.2 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
5.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
-
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4.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย
ปี 2559
6,146
หมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
กระทรวง 1 : หมู่บ้าน/ชุมชน 1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามารถในการวางแผน
มีขีดความสามารถในการพัฒนา
บริหารจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิด
แก้ไขปัญหาของตนเอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวคิดปรัชญาของ
2. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการ
5,092
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
หมู่บ้าน/ชุมชน
3. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด
120 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง ร้อยละ 80
ได้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถ
ร้อยละ 70
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

เป้าหมายการให้บริการ
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 1 : ชุมชนมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนให้มั่นคง มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุข ด้วยหลักและ
วิธีการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีวัด

เป้าหมาย
ปี 2559

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้
6,146 ชุมชน
มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนกลุ่มผูผ้ ลิตชุมชนมีความ สามารถในการบริหารจัดการ
5,092
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
3. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด
120 ครัง้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๖๐
1. ร้อยละของชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์
ที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถ
ร้อยละ 80
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
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4.2 ข้อมูลพืนฐานของกรมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ฉบั บ ที่ 10 (ฉบั บ พิเศษ) เล่ มที่ 79 ตอนที่ 89 พ.ศ. 2505 โดยแยกจากส่ ว นพั ฒ นาการท้ อ งถิ่ น
กรมมหาดไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 กาหนดให้กรมการพัฒนา
ชุมชนมีภารกิจสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริม
งานวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้
มี ก ารจั ด ท าและใช้ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล สารสนเทศ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ จั ย จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ชุมชน
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนโดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
๒. จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้
การอาชี พ การออม และการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามาร ถ
ของประชาชน ชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
๔. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน
และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
๖. ฝึกอบรมและพัฒ นาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การ
ชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4.2.2 โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
กรมการพัฒ นาชุมชน ได้แบ่งโครงสร้างส่ ว นราชการภายในตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 ให้แบ่งส่วนราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) ราชการบริหารส่วนกลาง จานวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน
ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน ส านั ก ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
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สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักตรวจราชการ
กองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน (ศปก.จชต.พช.)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ
2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด
และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 878 อาเภอ
3) อัตรากาลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีอัตรากาลังข้าราชการ
ตามโครงสร้าง จานวน 6,852 ตาแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559)
ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ดังภาพต่อไปนี

กรมการพัฒ นาชุมชนแบ่ งโครงสร้า งของหน่ว ยงานออกเป็น 2 ส่ ว น คือ ราชการบริห าร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. โครงสร้างราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริ ห ารส่ ว นกลางท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย สนั บ สนุ น และก ากั บ ดู แ ลการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ดังนี้
1.1 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน ได้แก่
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) สานักตรวจราชการ
3) กองการเจ้าหน้าที่
4) กองคลัง
5) กองแผนงาน
19

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
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6) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
7) สถาบันการพัฒนาชุมชน
8) สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
9) สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
10) สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่
1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
2) กองประชาสัมพันธ์
3) ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนใต้ กรมการพัฒนามชน (ศปก.จชต.พช.)
4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
5) สหกรณ์ออมทรัพย์
2. โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทาหน้าที่ดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประสานการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน ๗๖ แห่ง
และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ๘๗๘ แห่ง
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการและอัตรากาลังของกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2559
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กรอบอัตรากาลังข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผู้บริหาร/หน่วยงาน
ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
*กลุ่มตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน ศอ.บต.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
รวมส่วนกลาง
14 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
15 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
รวมส่วนภูมิภาค
รวมส่วนกลาง + ส่วนภูมิภาค

บริหาร
สูง ต้น
1 3
1 3
1 3

อานวยการ
สูง ต้น
12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
18 3
28 48
28 48
46 51

ทค.
-

ชช.
1
1
1
3
3

วิชาการ
ชพ.
1
1
1
4
5
5
4
6
5
5
17
6
60
228
408
636
696

ทั่วไป
ชก.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
76
470
546
555

ปก./ชก.

7
7
4
19
30
32
14
35
31
36
116
26
357
862
3,483
4,345
4,702

รวม

อว. ปง./ชง.
16
9
1
9
1
6
13
38
4
41
6
45
25
45
11
55
6
45
5
48
61
196
5
39
138
592
330 1,572
657 6,260
657 6,260
795 6,852
ข้อมูลณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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4.2.3 ความเชื่อมโยงนโยบายสาคัญกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต กิจกรรมหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายสาคัญ

นโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ประเด็น 3.6 : การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
ตัวชีวัด
 สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรและพื้นทีม่ ีช่องว่างลดลง
 สัดส่วนเครือข่ายวิสาหกิจทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มสูงขึ้น
 ประชาชนผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีรายได้เพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.6.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชน

แผนงาน
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายการให้บริการ
กรมการพัฒนาชุมชน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.6.3 ส่งเสริมสินค้าชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ในการเพิม่ มูลค่าควบคูก่ ับองค์ความรู้สมัยใหม่
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการเชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

แผนงานที่ 3.6 : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ ีขีด
ความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 6,146 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัดเชิงเวลา :
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทีก่ ลุ่มผู้ผลิตมี
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคง 5,092 หมู่บ้าน/ชุมชน
2. จานวนครั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด 120 ครั้ง
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของหมู่บา้ น/
ชุมชน ทีก่ ลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มนั่ คง
ตัวชีวัดเชิงเวลา :
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้
มั่นคง มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี มีความสุขด้วยหลักการและ
วิธกี ารพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ตัวชีวัดเชิงปริมาณ :
จานวนชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6,146 ชุมชน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 60 ของชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชีวัดเชิงเวลา :
ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 5,092 กลุ่ม/iราย
2. จานวนครั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด 120 ครั้ง
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิม่ ขึน้
ตัวชีวัดเชิงเวลา :
ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี

ผลผลิต/โครงการ
5,181,540,700 บาท

เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
4,458,843,600 บาท

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มกี ารบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน 722,697,100 บาท

ตัวชีวัด

เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
25,566 คน
2. จานวนครัวเรือนที่มขี ้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
12,900,000 ครัวเรือน
3. จานวนชุมชนที่มกี ารพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6,146 ชุมชน
4. จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน
5,937 กลุ่ม
เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 90 ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มขี ้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชือ่ ถือได้
3. ร้อยละ 80 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข
มวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ ทีก่ าหนด
4. ร้อยละ 80 ของกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตที่ได้รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี

เชิงปริมาณ :
1. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ 5,092
ผลิตภัณฑ์
2. จานวนครั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด 120 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่า
เพิม่ สูงขึน้
2. ร้อยละ 2 ของรายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
2. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นนแบบ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (รวมอยู่ใน ค่าใช้สอย วัสดุ งบลงทุน

959,983,100 บาท

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน

722,697,100 บาท
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4.3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก จานวน 5,181,540,700 บาท สาหรับการดาเนินการ ประกอบด้วย
งบบุคลากร เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ จานวน 2,485,175,500 บาท
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.96) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ได้แก่ เงินเดือน 6,777 อัตรา (2,432,467,400 บาท)
ค่าจ้างประจา 148 อัตรา (36,771,600 บาท) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 68 อัตรา (15,936,500 บาท)
งบด าเนิ น งาน เป็ นรายจ่ายเพื่อการบริหารและดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
จานวน 2,290,750,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.21) ในวงเงินงบประมาณจานวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จานวน 526,394,300 บาท ค่าสาธารณูปโภค 70,438,700 บาท ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามผลผลิต
จานวน 1,682,680,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จานวน 11,237,000 บาท
งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รถยนต์โดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม เครื่องแสกนเนอร์ ครุภัณฑ์สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชนและก่อนสร้างอาคารหอพัก อาคารฝึกอบรม โรงอาหาร ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน/บ้านพัก รวมจานวน 405,615,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.83)
แผนภูมิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(5,181,540,700 บาท)
งบบุคลากร 2,485,175,500 บาท
(47.96 %)

งบลงทุน 405,615,000 บาท
(7.83%)

งบดาเนินงาน 2,290,750,200 บาท
(44.21 %)
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
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แผนภูมิงบประมาณกิจกรรมตามผลผลิต
(2,485,175,500 บาท)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรมตามผลผลิตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณ 2,290,750,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.21)
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) ภายใต้ 2 ผลผลิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน งบประมาณ 1,568,053,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 68.45 )
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
งบประมาณ 722,697,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 31.55)

ผลผลิตที่ 1 งบประมาณ
1,568,053,100 (ร้อยละ 68.45)

ผลผลิตที่ 1

ผลผลิตที่ 2 งบประมาณ
722,697,100 (ร้อยละ 31.55)

ผลผลิตที่ 2
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4.4 สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

ปี 2558

ปี 2559

รับจัดสรร

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

1.งบบุคลากร

2,326,724,800

-

2.งบดาเนินงาน

2,352,814,700

(8,525,490.00)

341,106,000

4,050,000.00

2,485,984,428.66
(100.00)
2,309,899,144.67
(98.53)
330,634,322.85
(95.79)
4,440,490.00
(99.22)
5,130,958,386.18
(99.06)

3.งบลงทุน
4.งบรายจ่ายอื่น

-

รวม

5,020,645,600

1,908,357.76
4,475,490.00

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

2,485,175,500

128,362,877.45

2,290,750,200

(4,462,197.47)

405,615,000

(5,767,740)

-

4,388,937.47

5,181,540,700

122,521,877.45

2,613,538,377.45
(100)
2,286,288,002.53
(95.11)
399,847,260
(76.96)
3,793,937.47
(86.44)
5,304,062,577.45
(96.14)

ผลการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
120
100
80
60
40
20
0
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน
ปี 2558

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น รวมผลการเบิกจ่าย

ปี 2559
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ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินความคุ้มค่า
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ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินความคุ้มค่า
1. ผลการดาเนินงานที่สาคัญของกรมการพัฒนา
ชุมชน การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงาน
ผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่
สนองต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) สรุปได้ดังนี้
1.1.1 เป้าหมายหารให้บริการของกระทรวง ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงานที่ 3.7 : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
-หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัด
1. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์
ที่กาหนดเพิ่มขึ้น

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
เพิ่ม-ลด
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
4,390 4,390 5,268 5,268 6,146 6,146 เพิม่ ขึ้น
ชุมชน
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน
ร้อยละ
60

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
100
80
100

เพิ่มขึ้น
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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงานที่ 3.7 : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
-หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตัวชีวัด
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่
กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มั่นคง
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่กลุ่มผู้ผลิตมี
ความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

เพิ่ม-ลด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
13,680 13,680 9,000 9,000 5,092 7,000
เพิม่ ขึ้น
ชุมชน
ชุมชน หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ ผลิตภัณฑ์/
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
100

ร้อยละ
70

ร้อยละ
100

เพิ่มขึ้น
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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.2 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน
รากตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงานที่ 3.7 : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
-ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข ด้วยหลัก
และวิธีการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัด
1. จานวนชุมชนมี
ความสามารถ ในการบริหาร
จัดการชุมชนให้มั่นคง
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีความสุข
ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของการได้รับ
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2557
แผน
ผล
4,390 4,390
ชุมชน
ชุมชน

ปี 2558
แผน
ผล
5,268 5,268
ชุมชน ชุมชน

ปี 2559
แผน
ผล
6,146 6,146
ชุมชน ชุมชน

ร้อยละ
60

ร้อยละ ร้อยละ
60
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เพิ่ม-ลด

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
-ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตัวชีวัด

เพิ่ม-ลด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1. จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 13,680 13,680 9,000 9,000 5,092 7,000
เพิม่ ขึ้น
มีความสามารถในการบริหาร
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์/
จัดการที่มีคณ
ุ ภาพและ
ชุมชน ชุมชน
มาตรฐาน
2. ร้อยละของกลุม่ ผูผ้ ลิต
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ เพิม่ ขึ้น
ชุมชนมีรายได้จากการ
60
60
70
100
70
100
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้น
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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
ของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากตามตัวชีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
6,400
6,200
6,000
5,800
5,600
5,400
5,200
5,000
4,800

6,146 6,146

5,2685,268

ปี 2558

80
60

100.00

100.00

60

60

ปี 2557

ปี 2558

100.00
80

20
0

ผล

ปี 2559

แผน

40

แผน

5,092

ผล

(ก) ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
-จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความสามารถในการ
วางแผนบริหารจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา
ของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6,146 หมู่บ้าน/ชุมชน

100

9,547
7,000

9,000

ปี 2558

ปี 2559
แผน

120

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ปี 2559

ผล

-จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมี
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคง 7,000 หมู่บ้าน/ชุมชน

120
100
80
60
40
20
0

100.00

100.00

70

60

60

ปี 2557

ปี 2558
แผน

100.00

ปี 2559

ผล

(ข) ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มี
-ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิต
ความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของ ให้มั่นคง
เศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากตามตัวชีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

6,400
6,200
6,000
5,800
5,600
5,400
5,200
5,000
4,800

6,146 6,146

5,2685,268

ปี 2558

80
60

100.00

100.00

60

60

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

แผน

100.00
80

40
20
0

แผน

5,092

ผล

(ก) ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
-จานวนชุมชน มีความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6,146 ชุมชน

100

9,547
7,000

9,000

ปี 2558

ปี 2559
แผน

120

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ปี 2559

ผล

(ข) ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผล

-จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จานวน 7,000 กลุ่ม

120
100
80
60
40
20
0

100.00

100.00

70

60

60

ปี 2557

ปี 2558
แผน

100.00

ปี 2559

ผล

-ร้อยละ 100 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. ผลการปฏิบัติราชการจาแนกตามผลผลิตหลักของหน่วยงาน
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
(ก) การเปรียบเทียบผลผลิตการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

1. จานวนผู้นาชุมชนที่
คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. จานวนครัวเรือนที่ม
ครัวเรือน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)
3. จานวนชุมชนทีม่ ีการ
ชุมชน
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ภายใต้แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. จานวนผลิตภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์/
กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบ
ชุมชน
การชุมชนได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
5. จานวนกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เพื่อการผลิตที่ได้รับการ

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2558
แผน
ผล

ปี 2559
แผน
ผล

เพิ่ม-ลด
25552556

12,000

12,009

24,362

24,405

25,566

25,602

เพิ่มขึ้น

14,703,000

12,479,362

12,440,000

12,953,401

12,900,000

12,920,268

เพิ่มขึน้

4,390

4,390

5,268

5,268

6,146

6,146

เพิ่มขึน้

13,680

13,680

9,000

9,547

5,092

7,000

เพิ่มขึน้

5,000

5,000

5,000

5,000

5,937

5,937

เพิ่มขึน้

3

15

4

14

120

77,780
(ระดับชุมชน+

เพิ่มขึน้

พัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการทุนชุมชน
6.จานวนครั้งของการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับประเทศ
7. ร้อยละของผู้นา
ชุมชนทีผ่ ่านการพัฒนา

ครั้ง

(ระดับประเทศ)

ภูมิภาค+ประเทศ+
ตปท.)

ร้อยละ

90

90

90

95.39

90

90.13

เพิ่มขึน้

ร้อยละ

90

94.12

90

95.18

90

97.64

เพิ่มขึน้

ร้อยละ

60

97.91

60

96.62

80

100

เพิ่มขึน้

ร้อยละ

60

60

70

100

70

100

เพิ่มขึน้

ร้อยละ

70

80

70

90.2

80

๘๔.๑

ลดลง

ร้อยละ

2

23.55

2

24.74

2

27.62

เพิ่มขึน้

ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด

8. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีขอ้ มูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้
9. ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุข
มวลรวมชุมชนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
11. ร้อยละของกลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
มีการจัดสวัสดิการชุมชน
12. ร้อยละของรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี
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(ข) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตจากการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2559
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แผน

12,440,000
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ปี 2558

ผล

แผน

ปี 2559
ผล

1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
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6,000
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5,268

5,268

5,000
4,500

ปี 2558

12,000
10,000
8,000
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2,000
0

ปี 2559
แผน

9,000

9,547
7,000
5,092

ปี 2558

ผล

ปี 2559

แผน

ผล

3. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน 4. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ

6,500

5,937

6,000
5,500
5,000

5,937

100,000

77,780

80,000
60,000

5,000

5,000

40,000
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0

ปี 2558

ปี 2559
แผน

ผล

4

120

4

ปี 2558
แผน

ปี 2559
ผล

5. จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับ
6. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ระดับประเทศ
ทุนชุมชน
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แผน

80

70

84.10
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ผล

9. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์
ที่กาหนดเพิ่มขึ้น

ผล

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้

ปี 2559
แผน

ปี 2559
แผน

ผล

7. ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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0
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86

120
100
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0

95
90

88

97.64
95.18

ผล

10. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

30

27.62

24.74

20
10

2

2

0

ปี 2558

ปี 2559
แผน

ผล

11. ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัด
สวัสดิการชุมชน

ปี 2558

ปี 2559
แผน

ผล

12. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
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ผลผลิตที่ 1
(ค) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชีวัดผลผลิต
ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 25,602 คน แยกเป็น
- ผู้นาอาสาพัฒนา (ผู้นา อช.) จานวน 13,566 คน
- ผู้นาการพัฒนา จานวน 12,036 คน
2. ร้อยละ 90.13 ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด

-ผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (ผู้ น า อช.) สามารถบริ ห าร
จัดการชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถดาเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุม ชนได้อย่า งเต็ ม
ศักยภาพ
-ผู้นาชุมชนที่ผ่านหลักสูตร “ผู้นาการพัฒนา” มีความรู้
คู่ คุ ณ ธรรม สามารถบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนตนเองได้
จานวน 600 ตาบล
3. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) -มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้ จานวน
จานวน 12,920,268 ครัวเรือน
12,920,268 ครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
4. ร้อยละ 97.64 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน อั น ได้ แ ก่ การวางแผน
กาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ การอนุมัติโครงการ
พื้นฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้
การติดตามประเมินผลการพัฒนา
-ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จานวน 23,930 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ด้ ว ยกระบวนการบริ ห ารจั ด การชี วิ ต ครั ว เรื อ น
ยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนการ ทาให้ครัวเรือนมี
ทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้พ้นจน
5. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้
-หมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,937 ชุมชน พอเพี ย งต้ น แบบ ตามกระบวนการพั ฒ นาของกรมฯ
จ านวน 878 หมู่ บ้ า น และได้ รั บ การสนั บ สนุ น การ
6. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาตาม
ดาเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จานวน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข
5,268 หมู่บ้าน
มวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มขึ้น
-หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ จ านวน 6,146
หมู่ บ้ า น มี ก ารวั ด ความสุ ข มวลรวมของชุ ม ชน (GVH)
จานวน 2 ครั้ง โดยวัดครั้งแรกก่อนดาเนินกิจกรรมการ
พัฒนา (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธั นวาคม 2559) โดย
หมู่บ้านจะนาผลจากการวัด GVH ครั้งที่ 1 ไปวางแผน
ในการพัฒนาโดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีการ
พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แล้ ว จึ ง ด าเนิ น การวั ด GVH ครั้ ง ที่ 2
(ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559) ทาให้ทราบ
ว่าผลการพัฒนาทาให้คนในหมู่บ้านมีความสุขเพิ่มขึ้นทุก
หมู่ บ้ า น โดยมี ค่ า คะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก รมฯ ก าหนด
(ค่าคะแนน 81-100) จานวน 6,146 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 100
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

7. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูผ้ ลิตผู้ประกอบการ
-ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
7,000 ผลิตภัณฑ์
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่ สูงขึ้น จานวน
8. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ 7,000 ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2) ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพ
3) ผลผลิตภัณฑ์ผลิตซ้าในคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน
4) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถนาเสนอเรื่องราว
ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
5) ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสากลและมีตลาดจาหน่ายถาวร
6) ผลิตภัณฑ์มี Bran สินค้า ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการส่งเสริม
การตลาด
9. จานวนกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตทีไ่ ด้รับ
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รบั การพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทุนชุมชน ๕,๙๓๗ กลุม่
ทุนชุมชน จานวน 5,937 กลุม่
-กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ทางการเงินแล้วนามาวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพมีการ
10. ร้อยละ ๘๔.๑ ของกลุ่มออมทรัพย์
จัดสวัสดิการชุมชน ซึ่ง ปี ๒๕๕๙ คงเหลือกลุ่มออมทรัพย์ ฯ
เพื่อการผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ๑ และ กลุ่ ม ที่ มี เ งิ น ทุ น น้ อ ยเป็ น จ านวนมาก
มีการจัดสวัสดิการชุมชน
จึงยังไม่สามารถนามาจัดสรรในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนได้
เท่าที่ควร ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่งจึงจะสาเร็จ
11. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด -กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ระดับประเทศ 120 ครั้ง
OTOP โดยในปี 2559 มี จ านวนยอดการจ าหน่ า ยถึ ง
12. ร้อยละ 27.62 ของรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นจากการ 125,208,367,515 บาท
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี -ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีทักษะความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี่ยน
-กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP มากขึ้น
ถึง 77,780 ครั้ง เช่น งาน OTOP
ระดับจังหวัด จานวน 77,736 ครั้ง ระดับภูมิภาค จานวน 5
ค รั้ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ จ า น ว น 9 ค รั้ ง อ า ทิ OTOP
MIDYEAR/OTOP CITY/OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี, OTOP TO THE TOWN, ตลาดคลอง
ผดุ ง กรุ ง เกษม และระหว่ า งประทศ “OTOP สานสั ม พั น ธ์
สองแผ่นดิน” จานวน 30 ครั้ง
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3. สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิตที่ 1
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
รับจัดสรร

ปี 2558
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

1.งบบุคลากร

2,326,724,800

159,262,700

2.งบดาเนินงาน

1,605,117,600

(8,525,490)

341,106,000

4,050,000

ประเภท
ค่าใช้จ่าย

3.งบลงทุน
4.งบรายจ่ายอื่น

-

4,475,490

รวม

4,272,948,500

159,262,700

ปี 2559
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

2485984428.66
(100)
1578456418
(98.86)
330634322.85
(95.79)
4440490.00
(99.22)
4399515659.51
(99.26)

2,485,175,500

128,362,877.45

1,568,053,100

(862,197.47)

405,615,000

(5,767,740)

4,458,843,600

788,937.47
122,521,877.45

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
2,613,511,347.45
(100.00)
1,505,050,505.02
(96.03)
307,732,363.46
(76.96)
788,937.47
(100.00)
4,427,083,153.40
(96.63)

ผลการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
120
100
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40
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0
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

ปี 2558

งบรายจ่ายอื่นๆ รวมผลเบิกจ่าย

ปี 2559
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ผลผลิตที่ 1

4. ผลการดาเนินงานมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ
(ก.) มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ
ผลผลิตที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีผลจากการวิเคราะห์ ดังนี้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้นาชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีภาวะผู้นา มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เป็นผู้นาชุมชน
มืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหลักความจาเป็นพื้นฐาน และข้อมูลจาเป็น อื่น ๆ แก้ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนา
ชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มกิจกรรม เพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทาให้
ต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 5.07 ปริมาณเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.80 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 1.22
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถ ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ ของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
แก้ไขปัญหาของชุมชน
จานวนผลผลิต
12,479,362 ครัวเรือน
12,953,401 ครัวเรือน
ต้นทุนรวม
3,693,259,693.85 บาท
3,880,511,.29 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
295.95
299.57
สรุป : การดาเนินงานตามผลผลิตที่ 1 ของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.07 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 จากปีงบประมาณ พ.ศ 2557
และกรมการพัฒนาชุมชน สามารถดาเนินการตามผลผลิตได้เพิ่มขึ้น
ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ 2559 จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงปีงบประมาณถัดไป
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ผลผลิตที่ 1
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน 12 ตัวชีวัด ดังนี
ตัวชีวัดที่ 1 จานวนผู้นาชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปี 2558 แผนค่าเป้าหมาย
จานวน 24,362 คน ทาได้จริง 24,405 คน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้
ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายจานวน 25,566 คน ทาได้จริง 25,566 คน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้
จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้

25,602
25,566

ปี 2559

ปี 2558

24,405
24,362

23,500 24,000 24,500 25,000 25,500 26,000
ผล

แผน

ตัวชีวัดที่ 2 จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2558
แผนค่าเป้ าหมายกาหนดไว้ จ านวน 12,440,000 ครัว เรือน ทาได้จริง 12,953,401 ครัว เรือน
สรุ ป ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ท าได้ จ ริ ง มากกว่ า แผนที่ ก าหนดไว้ ปี 2559 แผนค่ า เป้ า หมายก าหนดไว้
จานวน 12,900,000 ครัวเรือน ทาได้จริง 12,920,268 ครัวเรือน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มาก/น้ อ ยกว่ า แผนที่ ก าหนด ซึ่ ง จ านวนผลผลิ ต ที่ ท าได้ จ ริ ง จริ ง ในปี 2558 เที ย บกั บ ปี 2559
ลดลง จานวน 33,133 ครัวเรือน

12,920,268

ปี 2559

12,900,000

ปี 2558
12,000,000
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ผลผลิตที่ 1
ตัวชีวัดที่ 3 จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายกาหนดไว้ 5,268 ชุมชน ทาได้จริง 5,268 ชุมชน
สรุปปริมาณผลผลิตทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้ ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ 6,146 ชุมชน
ทาได้จริง จานวน 6,146 ชุมชน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งผลผลิต
ที่ทาได้จริงในปี 2558 เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 878 ชุมชน
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ตัวชีวัดที่ 4 จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ปี 2558
ปี 2558 แผนค่ า เป้ า หมายก าหนดไว้ 9,000 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ชุ ม ชน ท าได้ จ ริ ง
9,547 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน สรุปปริมาณผลผลิตทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 2559 แผนค่า
เป้าหมายเท่ากับ 5,092 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน ทาได้จริง จานวน 7,000 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน สรุปปริมาณ
ผลผลิ ตที่ทาได้จ ริ งมากกว่ าแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งผลผลิ ตที่ทาได้จริงในปี 2558 เทียบกับปี 2559
เพิ่มขึ้น 1,908 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน
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ผลผลิตที่ 1
ตั ว ชี วั ด ที่ 5 จ านวนกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 5,000 กลุ่ม
ทาได้จริง 5,000 กลุ่ม สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 5,937 กลุ่ม ทาได้จริง 5,937 กลุ่ม สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้
ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงปี 2559 มากกว่าปี 2558 จานวน ๙๓๗ กลุ่ม
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ตัวชีวัดที่ 6 จานวนครังของการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับประเทศ
ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 ครั้ง ทาได้จริง 120 ครั้ง สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับ
แผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไว้ 120 ครั้ง ทาได้จริง 77,780 ครั้ง สรุปผลผลิตที่
ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ในปี 2558 จานวน 77,660 ครั้ง
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ผลผลิตที่ 1
ตัวชีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ทาได้จริง ร้อยละ 95.39 สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้
จริงมากกว่าแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ทาได้จริง 90.13 สรุป
ผลผลิตที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง ร้อยละ 5.26
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ตัวชีวัดที่ 8 ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้
ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ทาได้จริง ร้อยละ 95.18 สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้
จริงมากกว่าแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ทาได้จริง 97.64 สรุป
ผลผลิตที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.82
97.64
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ผลผลิตที่ 1
ตั ว ชี วั ด ที่ 9 ร้ อ ยละของชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มขึน ปี 2558 แผนค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60 ทาได้จริง ร้อยละ 96.62 สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนด
ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ทาได้จริง 100 สรุปผลผลิตที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับ
ปี 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.38
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ตัวชีวัดที่ 10 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
มีการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 ทาได้จริง ร้อยละ 90.20
สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
ทาได้จริง 84.10 สรุปผลผลิตที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับ ปี 2558 ลดลง ร้อยละ 6.10
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ผลผลิตที่ 1
ตัวชีวัดที่ 11 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึน
ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 ทาได้จริง ร้อยละ 70 สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มากกว่าแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 ทาได้จริง 100 สรุปผลผลิต
ที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับ ปี 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
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ตัวชีวัดที่ 12 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2 ทาได้จริง ร้อยละ 24.74 สรุป
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนด ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2 ทาได้จริง
27.62 สรุปผลผลิตที่ทาได้จริงเมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.88
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ผลผลิตที่ 1
(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 2558 ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ 4,272,948,500.00 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ 4,399,515,659.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26
- ปี 2559 ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ 4,458,843,600.00 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ 4,427,083,153.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.63
สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี 2558 เมื่อเทียบกับ ปี 2559
ลดลง ร้อยละ 2.63
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ปี 2558
แผน

ปี 2559
จ่ายจริง

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหลัก คือ ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ด้วยหลักและวิธีการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ปี 2558 แผนกาหนดไว้ จานวน 5,268 ชุมชน ดาเนินการได้ จานวน 5,268 ชุมชน
- ปี 2559 แผนก าหนดไว้ จ านวน 6,146 ชุ ม ชน ด าเนิ น การได้ จ านวน
6,146 ชุมชน
ซึ่งปริมาณผลที่ทาได้จริง ปี 2559 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 878 ชุมชน
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ผลผลิตที่ 1
(ข-2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน
ผู้นาชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) อาสาพัฒนา (อสพ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้จัดเก็บ/
ผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง และข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)/ตาบล (ศอช.ต.) ทีมปฏิบัติการตาบล และคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามผลผลิตที่ 1 มีความพึงพอใจต่อภาพรวม
การดาเนินกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
อันดับ 1 การดาเนินงานอาสาสมัคร (อสพ.) รุ่นที่ 69 มีค่าคะแนน 5.00
อันดับ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.45 จานวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดาริ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายกองทุนชุมชนจังหวัด
อันดับ 3 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ ค่าคะแนน 4.44
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
1. การดาเนินงานอาสาสมัคร (อสพ.) รุ่นที่ 69
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน 25,566 คน
-ผู้นาอาสาพัฒนา (ผู้นา อช.) จานวน 13, 566 คน
-ผู้นาชุมชนตามหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จานวน 12,000 คน
3. โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
-กิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตาบล
เพื่อเป็นพลังสร้างสันติสุขและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
-ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชน
-จัดเวทีคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
-พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีระดับจังหวัด
6. การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรี
-ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสตรีระดับภาค

คาแนนเฉลี่ย
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ผลผลิตที่ 1
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายองค์การชุมชน
-พัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล
-ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน
แก่ผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
9. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
และจัดทาสารสนเทศชุมชน
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
-ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
แก่ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.
-นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับจังหวัด
-ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินงานระดับอาเภอ
กิจกรรมหลักที 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
10. โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต
จัดทาเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดุแลชีวิต
-ตรวจสอบและจาแนกสถานะครัวเรือนยากจน
-จัดทา ทบทวนแผนที่ชีวติ
-จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
11. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559
-ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2554-2558
12. การแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คาแนนเฉลี่ย
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ผลผลิตที่ 1

1

โครงการ/กิจกรรม
13. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
* เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
-พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
* พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
-สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
-สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการส่งเสริมสุขภาพกองทุนชุมชนด้านธรรมาภิบาล

15. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
16. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
17. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระดับจังหวัด
18. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน SMART Saving Group
19. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group
20. ส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
21. ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
22. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
23. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน
24. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ
25. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนชุมชนจังหวัด
26. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดาริ
27. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
รวมเฉลี่ย

คาแนนเฉลี่ย
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ผลผลิตที่ 1
(ค) มิติผลกระทบ
(ค-1) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
แกนนาชุมชนและครอบครัวพัฒนาสามารถเป็นต้นแบบในการน้อมนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูล
ครัวเรือน จัดทาแผนพัฒนาชีวิต ทาให้ครอบครัวสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น และครอบครัวพัฒนา
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ปฏิบัติแก่ครอบครัวอื่นได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พัฒนาหมู่บ้าน
ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 6,146 ชุมชน
(ค-2) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ประชาชนได้น้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคประหยัดขึ้น มีการออมเงินและมี
การสร้างรายได้ มีกลุ่มกองทุนในชุมชน ชุมชนจึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีผลผลิตด้านการเกษตร เช่น
การปลูกพืชสวนครัวไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนละต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร และเมื่อผลผลิตเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนจึงนาส่งออกขายนอกชุมชน ทาให้ชุมชนมีรายได้ส่งผลให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
(ค-3) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนมีการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งและมีความสามัคคี มีการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ รั บ การปลุ ก ฝั ง คุ ณ ธรรม 5 ประการ (ความซื่ อ สั ต ย์ ความเสี ย สละ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ) ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ
เอื้ออาทร ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเท่าเทียม
(ค-4) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมในการ
ดาเนินการที่หลากหลาย เช่น การดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ คงสภาพเดิม การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี การปลุกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร การใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น
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ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
(ก) การเปรียบเทียบผลผลิตการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

1. จานวนผลิตภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์/
กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ชุมชน
ชุมชนได้รับการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
2.จานวนครั้งของการ
ครัง้
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับประเทศ
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
4. ร้อยละของรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2558
แผน
ผล

ปี 2559
แผน
ผล

เพิ่ม-ลด
25552556

13,680

13,680

9,000

9,547

5,092

๕,207

เพิ่มขึน้

3

3

4

4

120

77,780

เพิ่มขึน้

(ระดับจังหวัด/
ภูมิภาค/
ประเทศ/
ต่างประเทศ)

ร้อยละ

60

60

70

100

70

100

เพิ่มขึน้

ร้อยละ

2

23.55

2

24.74

2

27.62

เพิ่มขึน้
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ผลผลิตที่ 2
(ข) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตจากการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2559
12,000
10,000

9,000

9,547
7,000

8,000
5,092

6,000
4,000
2,000
0

ปี 2558

ปี 2559

แผน

80

100

70

70

60
40
20
0

ปี 2558

ปี 2559
แผน

4

120

120

ปี 2558

ปี 2559

แผน

100

100

77,780

ผล

1. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา
การบริหารจัดการ
120

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

ผล

3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ผล

2. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
30
25
20
15
10
5
0

27.62

24.74

2

2

ปี 2558

ปี 2559
แผน

ผล

4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
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(ค) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชีวัดผลผลิต
ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูผ้ ลิต
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาการ
บริหารจัดการ 5,207 ผลิตภัณฑ์
2. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการ ทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยผ่านตามหลักเกณฑ์
อย่างน้อย 3 ใน 6 ข้อ จานวน 7,000 ผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์
ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
2) ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบ/บีจุภณ
ั ฑ์ให้มคี ุณภาพ
3) ผลผลิตภัณฑ์ผลิตซ้าในคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน
4) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถนาเสนอเรื่องราวที่
สร้างสรรค์และน่าสนใจ
5) ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสากลและมีตลาดจาหน่ายถาวร
6) ผลิตภัณฑ์มี Bran สินค้า ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการส่งเสริม
การตลาด
3. จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด 1. กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการจาหน่ายสินค้า
ระดับประเทศ 120 ครั้ง
OTOP โดยในปี 2559 มีจานวนยอดการจาหน่ายถึง
4. ร้อยละ 100 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก จานวน 125,208,367,515 บาท
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีทักษะความสามารถในการ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย
บริหารจัดการด้านการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ย้อนหลัง 3 ปี
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
4. กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชนมีช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP
มากขึ้นถึง 77,780 ครั้ง ได้แก่ งาน OTOP
ระดับจังหวัด จานวน 77,736 ครั้ง
ระดับภูมิภาค จานวน 5 ครั้ง
ระดับประเทศ จานวน 9 ครั้ง อาทิ OTOP MIDYEAR/OTOP
CITY/OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระ
บารมี/OTOP ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
และระหว่างประทศ จานวน 30 ครั้ง
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ผลผลิตที่ 2
2. สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิตที่ 2
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

ปี 2558
โอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย
ระหว่างปี
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

1.งบบุคลากร
2.งบดาเนินงาน

747,697,100

-

3.งบลงทุน
4.งบรายจ่ายอื่น
รวม
747,697,100

-

-

ปี 2559
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

รับจัดสรร

-

731,442,726.67
(97.83)
-

731,442,726.67
(97.83)

722,697,100

-

722,697,100

-

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
672,408,390.84

672,408,390.84
(93.04)

ผลการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
120
97.83 93.04

100

97.83 93.04

80
60
40
20
0

0

0

งบบุคลากร

0

งบดาเนินงาน

0

งบลงทุน
ปี 2558

0

0

งบรายจ่ายอื่นๆ

รวมผลเบิกจ่าย

ปี 2559
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ผลผลิตที่ 2
3. ผลการดาเนินงานมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ
(ก) มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสาคัญในผลผลิตนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ให้กลุ่มผู้ผลิจจาหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ผลิตได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มและชุมชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชน จงได้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.30
ส่งผลให้มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.40 และต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.97
ประเด็น
ผลผลิตหลัก
จานวนผลผลิต
ต้นทุนรวม
ต้นทุนต่อหน่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
และมาตรฐาน
4,000 กลุ่ม
9,000 ผลิตภัณฑ์
2,041,827,752.77 บาท
1,768,207,421.92 บาท
510,456.94 บาท/กลุ่ม
347,252.05 บาท/กลุ่ม

สรุป : การดาเนินโครงการตามผลผลิตที่ 2 ของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
ต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.40 และต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.97 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และกรมการพัฒนาชุมชนก็สามารถดาเนินการได้ตามผลผลิต
ผลการคานวณต้น ทุน ต่อ หน่ว ยของปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 จะดาเนิน การ
แล้ ว เสร็ จ ในช่วงปีงบประมาณถัดไป
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ผลผลิตที่ 2
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน 4 ตัวชีวัด ดังนี
ตัวชีวัดที่ 1 จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ปี 2558 แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ 9,000 ผลิตภัณฑ์ ทาได้จริงเท่า กับ
9,547 ผลิตภัณฑ์ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 2559 แผนค่าเป้าหมาย
เท่ากับ 5,092 ผลิตภัณฑ์ ทาได้จริงเท่ากับ 7,000 ผลิตภัณฑ์ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่า
แผนที่กาหนดไว้ แต่เมื่อนาผลผลิตปี 2558 เทียบกับปี 2559 พบว่าลดลง 2,547 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
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ปี 2559
แผน

ผล

ตัวชีวัดที่ 2 จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด ปี 2558 แผนค่า
เป้าหมาย เท่ากับ 4 ครั้ง ทาได้จริงเท่ากับ 4 ครั้ง สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้
ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ 120 ครั้ง ทาได้จริงเท่ากับ 77,780 ครั้ง สรุปปริมาณผลผลิตที่ทา
ได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ และเมื่อนาผลผลิตปี 2558 เทียบกับปี 2559 พบว่า มีช่องทางการ
จาหน่ายทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น 77,760 ครั้ง
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ผลผลิตที่ 2
ตัวชีวัดที่ 3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึน ปี
2558 แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ 70 ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ 100 สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้
จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ส่วนปี 2559 แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ 70 ทาได้จริงเท่า กับ
ร้ อยละ 100 สรุ ป ปริ มาณผลผลิ ตที่ ท าได้ จริ ง มากกว่า แผนที่ กาหนดไว้ ปี 2558 แต่เมื่ อเที ย บกั บ
ปี 2559 กับ ปี 2558 ผลผลิตคงเดิม
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ตัวชีวัดที่ 4 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ปี 2558 แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ 2 ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ 24.74 สรุป
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 2559 แผนค่าเป้าหมายกาหนดไว้เท่ากับ ร้อยละ 2
ทาได้จริง ร้อยละ 27.62 (รายได้การจาหน่ายปี 2559 เท่ากับ 125,208,367,515 บาท รายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ปี 2555-2557 เท่ากับ 109,781,774,847 บาท) สรุปปริมาณผลผลิตที่ ทาได้จริง
มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงปี 2558 เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.88
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ผลผลิตที่ 2
(ก-3) สัดส่วนคาใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 2558 ค่าใช้จ่ายจริงตามแผนเท่ากับ 747,697,100 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ 731,442,726.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.83
- ปี 2559 ค่าใช้จ่ายจริงตามแผนเท่ากับ 722,697,100 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ 672,408,390.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.04
สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558
ลดลง ร้อยละ 4.79
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(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหาร
จัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ปี 2559 แผนที่กาหนด จานวน 5,092 กลุ่ม ได้ผล จานวน 7,000
กลุ่ม ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้
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ผลผลิตที่ 2
(ข-2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ประกอบด้ ว ย ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว เยาวชนในชุมชน ผู้ชมงานในงานจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ตามผลผลิตที่ 2 มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมของกรมฯ ดังนี้
อัน ดับ ที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่ อก าหนดแนวทางศูนย์บ ริ ก าร
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.45
อันดับที่ 2 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.42
อั น ดั บ ที่ 3 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรด้ า นการเงิ น การคลั ง
การบัญชีและพัสดุ ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.40
โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ระดับจังหวัด
2. สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
4.1 การจัดงาน OTOP CITY 2015
4.2 การจัดงาน OTOP MIDYEAR 2015
4.3 การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ปี 2016
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ
6. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
7. โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
รวมเฉลี่ย

คาแนนเฉลี่ย

4.45
4.16
4.29
4.01
4.21
4.20
4.40
4.30
4.42
4.27
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ผลผลิตที่ 2
(ค) มิติผลกระทบ
(ค-1) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่เข้ารับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิ ต
สามารถดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต สามารถดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
มีแบรนด์สินค้าที่สามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถนาเสนอเรื่องราวสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ
และมี ม าตรฐานสากล รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ ผ ลการจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสูงขึ้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
(ค-2) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีรูป แบบตรงตาม
ความต้องการของตลาด จึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้น มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดระดับชุมชน ระดับจังหวัด
ตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการประตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
(ค-3) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการผลิ ต
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังสมาชิกกลุ่ม มีการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการมีความภาคภูมิใจ เกิดความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างกัน คนในชุมชน
มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
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สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มิติประสิทธิผล
กรมการพัฒนาชุมชน สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวงมหาดไทยและเป้าหมายการให้ บริการของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 12 ตัวชี้วัด
โดยบรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนด 3 ตัวชี้วัดคือ 1) ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะใน
การบริหารจัดการชุมชน เป็นผู้นามืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน จานวน 25,602 คน 2) ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้
มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามแนวคิ ดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 6,146 ชุมชน
และ 3 )กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จานวน 7,000 กลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้ มีผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ รั บ บริ การต่อการเข้าร่ว มกิจกรรมของกรมการพัฒ นาชุมชนในภาพรวม
ร้อยละ 82.40 (𝑥̅ =4.12) หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น การประเมินความคุ้มค่าสรุปได้ว่า
กรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน
มิติประสิทธิภาพ
กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน บรรลุผลสาเร็จทั้ง 12 ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ ม าณ (1) ชุ ม ชนมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพภายใต้แ นวคิ ดปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จานวน 6,146 ชุมชน (2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน จานวน 5,937 กลุ่ม และที่ดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน (2) จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 12,920,268 ครั ว เรื อ น (3) ร้ อ ยละ 90.13 ของผู้ น าชุ ม ชนที่ ผ่ า นการพั ฒ นาศั กยภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (4) ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เชื่อถือได้
(5) ร้อยละ 100 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวล
รวมชุมชนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด (6) ร้อยละ 84.1 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการ
เพิ่มประสิทธิภาพมีการจัดสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 2.63
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ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บรรลุผลสาเร็จทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการชุม ชนได้ รับ การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
จ านวน 7,000 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (2) การส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนทั้ ง ร ะดั บ ชุ ม ชน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ จานวน 77,780 ครั้ง (3) ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มขึ้น และ (4) ร้อยละ 27.62 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 4.79
มิติผลกระทบ
การดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน บรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามเป้า หมายการให้ บ ริ ก ารกรมการพั ฒ นาชุม ชน และ
กระทรวงมหาดไทย และก่อให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ประชาชนในหมู่บ้ าน/ชุมชน โดยหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนชุมชน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประชาชนในชุมชนมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคี ประชาชนน้อมนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์
ข้อมูลครัวเรือน จัดทาแผนพัฒนาชี วิต และชุมชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มี ค วามมั่ น คง กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการสามารถด าเนิ น การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์มี
เอกลั กษณ์ที่โ ดดเด่น มีแบรนด์สิ น ค้าที่ส ามารถนาไปใช้ ในการส่ งเสริม การตลาด สามารถนาเสนอ
เรื่ อ งราวที่ ส ร้ า งสรรค์ น่ า สนใจ และมี คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้รั บ การรับ รอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีการสร้างช่องทางการตลาดทั้งตลาดนัดชุมชน และการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ทาให้ผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดี
ขึ้น ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้ น
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพตามผลผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการพัฒนาชุมชน สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด ซึ่งสามารถสนั บสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทาให้ประชาชนได้รั บ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย ชุมชนสามารถพัฒนาแก้ไขปัญหาของ
ตนเองโดยการน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน
และชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ในผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลัง
ชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด และ
ดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารท างาน
พ.ศ. 2560-2564 ใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายรัฐบาล มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” พร้อมกาหนดวาระกรมการพัฒนา
ชุมชน (Agenda) ในปี 2560 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
กรมการพั ฒ นาชุม ชน อย่ า งเป็ น ระบบ มี เ ป้ า หมายที่ ชัด เจน เห็ น ผลเป็น รูป ธรรม ประกอบกั บ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน ในแผนงานบูรณาการ “พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยได้กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จคือ “ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง จานวน 23,589 หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 5,886,587,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จานวน
710,977,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 โดยได้กาหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของ
กรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้
1. แผนการปฏิบั ติงานและการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2560 ของกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นร้อยละสะสมคือ ไตรมาส 1 ร้อยละ 35.94 ไตรมาส 2 ร้อยละ 64.16
ไตรมาส 3 ร้อยละ 83.78 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100
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2. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
ได้กาหนดปฏิทินการทางานตามไตรมาสเป็น 2 : 10 ดังนี้
2.1 กาหนดให้ 2 เดือนแรก (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559) เป็นการเตรียมความพร้อม
การทางาน บุคลากร/งาน/งบประมาณ/พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นาชุมชน)
2.2 กาหนดให้ 10 เดือน (ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560) เป็นการปฏิบัติงานและ
ติดตามงาน (กาหนดระบบการติดตาม/สรุปผลงานเป็นประจาทุกเดือน)

65

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 3.1 – 3.4
จาแนกตามผลผลิต

แบบฟอร์มที่ 3.1 การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 3.2 การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
แบบฟอร์มที่ 3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
แบบฟอร์มที่ 3.4 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
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ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
แบบฟอร์มที่ 3.1 : การกาหนดผลผลิตเพื่อการผระเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ : ให้จาแนกประเภทของผลผลิตที่กาหนดไว้ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยมีหลักการดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่ายงาน
ประเมินความคุ้มค่าพิจารณาจากผลผลิตที่กาหนดไว้ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่าจะต้องเป็นภารกิจของหน่วยงานซึ่งเป็น
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการให้บริการและประสิทธิผลจากการ
ให้บริการอันเป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงาน
โดยจาแนกเป็น 3 ประเภท
1. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”
และ “ประสิทธิภาพ”
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ของชุมชน
2. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่าย
1.............................ไม่มี...................................................................................................................
2.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
3.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
4.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
5.............................ไม่มี...................................................................................................................
6.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
3. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
1.............................ไม่มี.................................................................................................... ...............
2.............................ไม่มี...................................................................................................................
3.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
4.............................ไม่มี...................................................................................................................
5.............................ไม่มี.......................................................................................... .........................
6.............................ไม่มี................................................................................................................. ..
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แบบฟอร์มที่ 3.2 : การกาหนดตัวชีวัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
วิธีการ : ให้ระบุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตพร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ความมีอยู่ของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 :
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ขี ด ความสามารถ
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2 :
ชุ ม ชนมี ค วามสามารถในการบริ ห าร
จัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มี ค วามสุ ข ด้ ว ยหลั ก และวิ ธี ก ารพั ฒ นา
ชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชีวัดผลกระทบ
ตัวชีวัดประสิทธิผล
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดผลกระทบ :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ มี ค วามสามารถในการ
วางแผน บริหารจัดการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 6,146 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถแก้ไข
ปั ญ หาของตนเองได้ ต ามแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัดประสิทธิผล :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
จานวนชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข ตาม
แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จ านวน
6,146 หมู่บ้าน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งที่มา
ของข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

-รายงาน ศพพ.1

-สานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

มี

สมบูรณ์

-รายงาน GVH
-รายงานการ
ถอดองค์ความรู้

-สานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

มี

สมบูรณ์
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1
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถของพลังชุมชนในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน

ตัวชีวัดผลกระทบ
ตัวชีวัดประสิทธิผล
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
2. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) 12,920,268 ครัวเรือน
3. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6,146 ชุมชน
4. จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน 5,937 กลุ่ม

แหล่งที่มา
ของข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

-BPM
-รายงานระบบออนไลน์
Http//www.train.cdd.go.th
และแบบรายงานข้ อ มูลผู้เข้า
รับการฝึกอบรมแบบ L3

-ส านั ก เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งชุมชน
-สถาบันการพัฒนาชุมชน
-ศู น ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
พัฒนาชุมชน
-ส านั ก เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ์

มี
มี

สมบูรณ์
สมบูรณ์

มี

สมบูรณ์

-สานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน

มี

สมบูรณ์

หมายเหตุ : หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อ ใช้ในการ
พิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่ า
ได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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1
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถของพลังชุมชนในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน

ตัวชีวัดผลกระทบ
แหล่งที่มา
ตัวชีวัดประสิทธิผล
ของข้อมูล
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ :
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 90.13 ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการ -BPM
พัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
-รายงานคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กรมฯ
2.ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มขี ้อมูลที่มี
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
3.ร้อยละ 100 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.ร้ อ ยละ 84.10 ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่อ
การผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัด
สวัสดิการชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

-ส านั ก เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งชุมชน
-สถาบันการพัฒนาชุมชน
-ศู น ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
พัฒนาชุมชน
-สานักเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ์

มี
มี

สมบูรณ์
สมบูรณ์

มี

สมบูรณ์

-สานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน

มี

สมบูรณ์

หมายเหตุ : หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการ
พิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่ า
ได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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แบบฟอร์มที่ 3.3 : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ : ให้ระบุชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นาส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า 1 ผลผลิตต่อ 1 แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถประเมินความคุ้มค่าจากแบบฟอร์มที่ 3.2 จานวน 1 ผลผลิต)
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาของชุมชน
ข. ผลผลิตนีตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
 กลุ่มเป้าหมาย :
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ลักษณะผลประโยชน์ :
ชุมชนสามารถบริหารจัดการครัวเรือนให้มั่นคง โดยมีแหล่งเรียนรู้และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการชุมชน ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
ค. ผลผลิตนีตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
878 อาเภอ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เชื่อถือได้ 12,920,269 คร.
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
6,146 ชุมชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
5,937 กลุ่ม
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
มูลค่า (บาท)
ผู้รับบริการ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย
- ไม่ม-ี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
-ไม่ม-ี
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-ไม่ม-ี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
-ไม่ม-ี
กลุ่มสังคม
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
- ไม่ม-ี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
-ไม่ม-ี
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-ไม่ม-ี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
29,744,015,644
-ครัวเรือนมีการออม (ที่มา : เอกสารแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2559 หน้า 173 ยอดเงินสัจจะสะสม
29,744,015,644 บาท)
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1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริการ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย
- ไม่ม-ี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
-ไม่ม-ี
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-ไม่ม-ี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
-ไม่ม-ี
กลุ่มสังคม
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
- ไม่ม-ี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
-ไม่ม-ี
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-ไม่ม-ี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
-ไม่ม-ี

มูลค่า (บาท)
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1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี, ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริการ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้นาการพัฒนา 25,602 คน
- ชุมชนใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 878 อาเภอ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
- ครัวเรือนมีข้อมูลความจาเป็นพื้นที่ (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้ 12,920,268 ครัวเรือน
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6,146 หมู่บ้าน/ชุมชน แกนนาหมู่บ้านและ
ครอบครัวพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/
ชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน จานวน 5,937 กลุ่ม
- คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสังคม
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
- ชุมชนใช้แผนชุมชนระดับตาบลที่มีการบูรณาการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการชุมชน และชุมชนมีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้เชื่อถือได้
- ชุมชนมีความสามัคคี และมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น มีการช่วยเหลือครัวเรือน
ยากจน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน เข้าร่วมทีม
ปฏิบัติการตาบล สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น กระตุ้นการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ชุมชนมีความสุข
มวลรวมเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
- ชุมชนได้รับรู้การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนของตนเอง
ทาให้เกิดการประหยัดเก็บออม มีความสามัคคี มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและ
ลดความขัดแย้งในชุมชน
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2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
มูลค่า (บาท)
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายจริง
1,568,053,100.๐๐ 1,505,050,505.02
งบดาเนินการ
1. งบดาเนินงาน
405,615,00๐.๐๐ 307,732,363.46
(ไม่รวมงบบุคลากร) 2. งบลงทุน
2,485,175,500.๐๐ 2,613,511,347.45
งบบุคลากรเต็มเวลา เงินเดือน ค่าจ้างประจา
รายจ่ายอื่น
4,458,843,600 4,427,083,153.40
รวม
ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากรที่ปันส่วน
งบดาเนินการที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
-

มูลค่า (บาท)
-

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบบุคลากรที่ปันส่วน
งบดาเนินการที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
งบบุคลากรที่ปันส่วน
งบดาเนินการที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสีย
หรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ความสูญเสียด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความสูญเสียด้านการเมืองและการบริหารภาครัฐ
ความสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสูญเสียด้านอื่นๆ
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แบบฟอร์มที่ 3.4 : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินความคุ้มค่า)

รัฐธรรมนูญ

รายงานผล
รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2550
มาตรา 83 รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด าเนิ น งาน : หมู่ บ้ า นได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ จานวน 6,146 หมู่บ้าน
มาตรา 84
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดย
อาศัยกลไกตลาด สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่ ง ยื น การยกเลิ ก และการละเว้ น การตรากฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ ควบคุ มธุ ร กิจ ซึ่ง มี บทบั ญญั ติ ที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็น
การแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
(4) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง
ผลการดาเนินงาน : จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การทุ น
ชุมชน 5,937 กลุ่ม
(6) ด าเนิ น การให้ มี ก ารกระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ปั ญญาไทย
เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็น
อิสระ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอด
ทั้งรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น : ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ได้ รั บ การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
จานวน 7,000 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน

77

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินความคุ้มค่า)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายงานผล
มาตรา 87
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน 878 อาเภอ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและความเข้ ม แข็ ง ของชุ มชน
ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงใน
การดารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่ มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับตนเองที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
ผลการดาเนินงาน : ชุมชน จานวน 6,146 ชุมชน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เพื่อจัดกิจกรรมให้การเรียนรู้ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
และให้ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ ส นใจจากภายนอกชุ ม ชน มี ก าร
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร มี ก ารออม มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
พั ฒ นาในรู ป กลุ่ ม การพั ฒ นารายได้ ด้ ว ยระบบกลุ่ ม และ
พัฒนาด้วยองค์กรเครือข่าย หมู่บ้านไม่การแพร่ระบาดของมี
ยาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการ
ชุ ม ช น แ ล ะ มี ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ทุก
ชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนาแผนชุมชนไปใช้ และขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และลดสั ด ส่ ว นผู้ อ ยู่ ใ ต้ เส้ น
ความยากจนให้ลดลง
ผลการดาเนินงาน :
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน 878 อาเภอ
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินความคุ้มค่า)

ความต้องการของประชาชน

กฎหมายอื่นๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ)

รายงานผล
2) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จานวน 23,930 ครัว เรือน ได้รับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ด้ว ยกระบวนการบริห ารจัดการชีวิตครัว เรือนยากจนแบบ
บูรณาการ 4 กระบวนการ ทาให้ครัวเรือนมีทิศทางที่ชัดเจน
ในการพัฒนาให้พ้นจน
3) กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ได้ รั บ การ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน 5,937 กลุ่ม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย CS 2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย และ
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
ผลการด าเนิ น งาน : กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ช่ อ งทาง
การรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ 6 ช่องทาง ได้แก่
1) พบเจ้าหน้าที่ เช่น เวทีการประชุม การติดตามงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ 2) ไปรษณี ย์ (ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่)
3) โทรสาร หมายเลข 02-1438909-26 4) โทรศัพท์
หมายเลข 02-1416047 5) เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
www.cdd.go.th 6) หน่ ว ยรั บ เรื่ อ ง (ส านั ก /กอง/ศู น ย์ )
7) CRM ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
8 เมษายน พ.ศ. 2552
กรมฯ มีภ ารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้ มีความมั่นคงและมีเสถีย รภาพ
โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท าและใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล
สารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
ตลอดจนฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1

79

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีวัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับแผนประจาปีที่กาหนดไว้
กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)

ต้นทุนต่อหน่วย
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง เชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับแผน
1. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
แผน จานวน 25,566 คน
ผล จานวน 25,602 คน
2. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
แผน จานวน 12,900,000 ครัวเรือน
ผล จานวน 12,920,268 ครัวเรือน
-จานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 23,930 ครัวเรือน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
แผน จานวน 6,146 ชุมชน
ผล จานวน 6,146 ชุมชน
4. จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทุนชุมชน
แผน จานวน 5,937 กลุ่ม
ผล จานวน 5,937 กลุ่ม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
แผน ร้อยละ 90
ผล ร้อยละ 90.13
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
แผน ร้อยละ 90
ผล ร้อยละ 100
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด
แผน ร้อยละ 80
ผล ร้อยละ 100
4. ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
มีการจัดสวัสดิการชุมชน
แผน ร้อยละ 80
ผล ร้อยละ 84.10
ผลผลิตนี้มีผลการดาเนินงานทั้งเท่ากับและมากกว่าแผนที่กาหนดไว้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
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ประสิทธิภาพ

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจาปีที่กาหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)

คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ตามคู่มือการประกันคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพ
 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ
ให้บริการเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กาหนด
 สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จ่าย สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผนในผลผลิตที่ 1
ปี พ.ศ. ค่าใช้จ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายจริง
คงเหลือ
ตามแผน


2558 4,272,948,500 4,399,515,659.51 11,620,884.49
(99.26)
2559 4,458,843,600 4,427,083,153.40 16,782,914.51
(96.63)

สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผนในปี 2559
เทียบกับปี 2558 ลดลง ร้อยละ 2.63
 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมการ
พัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 79.4
กระบวนการให้บริการ
ประสิทธิผล
รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
 Benefit – Cost Ratio
 Cost - Effect
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน
 ระดับความสาเร็จในการบรรลุ
ให้มั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยหลักและวิธีการพัฒนา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ.
แผน
ผล
2558
5,268 ชุมชน
5,268 ชุมชน
2559
6,146 ชุมชน
6,146 ชุมชน
ปี 2558 และปี 2559 มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ
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ผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา กรณีไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)

เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี 2558 และปี 2559
ผลกระทบ
ชุมชนสามารถวางแผนบริหาร
จัดการชุมชน และแก้ไขปัญหา
ของตนเองตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558
5,268
ชุมชน

ปี 2559
6,146
ชุมชน

ประชาชนในชุมชนสามารถกาหนดกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาหมู่บ้าน จานวน 5,268 ชุมชน
ในปี 2559 มีจานวน 5,268 ชุมชน แสดงว่าชุมชนมี
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เพิ่มขึน
 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ประชาชนได้ น้ อ มน าแนวคิ ดปรั ช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคให้ประหยัด
ขึ้ น มี ก ารออมเงิ น มี ก ลุ่ ม กองทุ น ชุ ม ชน ชุ ม ชนจึ ง มี
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ มี
ผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การปลูกพื้นสวนครัว ไว้ใช้
บริโภคในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร เมื่อมี
ผลผลิตเหลือจึงแปรรูปหรือนาส่งออกขายนอกชุมชนทา
ให้ชุมชนมีรายได้ ส่งผลให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนชุมชน
เป็นเครื่องมือในการพัฒ นา ประชาชนในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกั น ลดความขั ด แย้ ง และมี ค วามสามั ค คี มี ก าร
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับตาบล กลุ่ มออมทรัพย์เ พื่ อการผลิ ต ส่ งเสริมให้
ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ตามวิถี
ประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก สามั ค คี ก ารช่ ว ย
เกลื อ เอื้ อ อาทร ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ เกิ ด ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความเท่าเทียม
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-
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การประเมิน PART
(ตามรายงานผลการประเมินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป)
��
��
��
��
��

หมวด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ
หมวด ข. การวางแผนกลยุทธ์
หมวด ค. ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ
หมวด ง. การบริหารจัดการ
หมวด จ. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพาะการประเมินความ
คุ้มค่าในปีงบประมาณ 2559
เป็นต้นไป)

10
20
20
20
30
100

ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็น

(ให้เลือกแนวทางลาดับทีส่ าคัญทีส่ ดุ ที่มีผลต่อผลผลิตที่
ประเมินความคุ้มค่านี้)
 ขยายภารกิจ
 ปรับปรุงภารกิจ
 คงสภาพภารกิจ
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น
 จ้างเหมาเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ

(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทางดังกล่าว)

มิติประสิทธิภาพ :
การด าเนิ น งานในผลผลิ ต ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งาน
เท่ า กั บ และมากกว่ า แผนที่ ก าหนด แสดงได้ ว่ า มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
มิติประสิทธิผล :
ชุ ม ชนมี ความสามารถในการบริหารจั ด การชุมชน
ให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ด้วยหลักและ
วิ ธี ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เป้าหมายการให้บริการ
หน่ ว ยงานบรรลุ ผลส าเร็ จ โดยด าเนิ นการ ได้ ต าม
เป้าหมาย 6,146 ชุมชน
มิติผลกระทบ :
ผลผลิต “เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุ มชน
ในการบริหารจัด การและแก้ไขปั ญหาของชุมชน”
ส่ ง ผลกระทบต่ อประชาชน และความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชน
ในชุ ม ชนสามารถ วางแผนบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ คือ ในปี ๒๕๕8 จานวน 5,268
ชุมชน และ ในปี ๒๕๕9 จานวน 6,146 ชุมชน ซึ่ง
ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ดั ง นั้ น จึ ง ควรคงสภาพ
ภารกิจไว้

83

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จาแนกประเภทของผลผลิตที่กาหนดไว้ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยมีหลักการดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
การประเมิ น ความคุ้ มค่ า พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ที่ ก าหนดไว้ ต ามที่ ปรากฏในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่าจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการให้บริการและประสิทธิผลจาก
การให้บริการอันเป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิต ทุกผลผลิตของหน่วยงาน
โดยจาแนกเป็น ๓ ประเภท
ก. ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ
“ประเมินประสิทธิภาพ”
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
๑..........ไม่มี........................................................................................................................................
๒..........ไม่มี.......................................................................................................................................
๓..........ไม่มี........................................................................................................................ ...............
๔..........ไม่มี.......................................................................................................................................
๕..........ไม่มี........................................................................................................................ ...............
ค. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
๑..........ไม่มี................................................................................................................... .....................
๒..........ไม่มี........................................................................................................................................
๓..........ไม่มี........................................................................................................................................
๔..........ไม่มี........................................................................................................................ ................
๕..........ไม่มี........................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชีวัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
วิธีการ – ให้ระบุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ความมีอยู่ของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ :
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒.๑
: ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการด้าน
การผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม (กลยุทธ์
ที่ ๓.๑/๓.๓ : พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และการตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม)

ตัวชีวัดผลกระทบ
ตัวชีวัดประสิทธิผล
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดผลกระทบ :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 7,000 ผลิตภัณฑ์/ชุมชน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตัวชีวัดประสิทธิผล :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 7,000 กลุ่ม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่ ความสมบูรณ์
ของข้อมูล ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

- รายงานผลการ
ดาเนินงาน

-สานักส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน

มี

สมบูรณ์

- รายงานผลการ
ดาเนินงาน

-สานักส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน

มี

สมบูรณ์
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน

ตัวชีวัดผลกระทบ
ตัวชีวัดประสิทธิผล
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ตัวชีวัดประสิทธิภาพ :
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
๑.จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 7,000 ผลิตภัณฑ์

-รายงานผลการ
ดาเนินงาน

๒.จานวนครั้งของการส่งเสริมช่องทางการตลาด 77,780 ครั้ง

-รายงานผลโครงการ

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น -รายงานผลการ
๒.ร้อยละ 27.62 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ดาเนินงาน
ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
-ศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล
-สานักส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

มี

สมบูรณ์

มี

สมบูรณ์

มี

สมบูรณ์

มี

สมบูรณ์

*หมายเหตุ -

หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถ
ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นาส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถประเมินความคุ้มค่าจากแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จานวน ๑ ผลผลิต)
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ข. ผลผลิตนีตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
 ลักษณะผลประโยชน์ :
กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ค. ผลผลิตนีตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

ปริมาณงาน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
- พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP
- ส่งเสริมช่องทางการตลาด

5,092 กลุ่ม
๗๖ จังหวัด
๑9 หมู่บ้าน
๘๗๘ อาเภอ
๘๗๘ อาเภอ
120 ช่องทาง

87

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย

มูลค่า (บาท)
128,239,057,216

สินค้า (ที่มา : เอกสารรายงานผลการดาเนินงานกรมฯ
ประจาปี ๒๕๕8 ยอดจาหน่ายรวม 3,030,689,701 บาท
และยอดจาหน่าย ปี ๒๕๕9 (ข้อมูล ณ ต.ค. ๕9)
125,208,367,515 บาท

กลุ่มสังคม

- ไม่มี

-

๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย - ไม่มี
กลุ่มสังคม
- ไม่มี

มูลค่า (บาท)
-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้ารับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต สามารถ
ดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีแบรนด์
สินค้าที่สามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถนาเสนอเรื่องราวที่
สร้างสรรค์น่าสนใจ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทาให้ผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดีขึ้น ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลุ่มสังคม
- กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ ที่ ไ ด้ รั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการผลิ ต
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังสมาชิกกลุ่ม
มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความภาคภูมิใจ
จึ ง เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งกั น คนในชุ ม ชนมี กิ จ กรรมร่ ว มกั น มากขึ้น
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
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๒.ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดาเนินการ
(ไม่รวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา

๑. งบดาเนินงาน
๒. งบลงทุน
เงินเดือน ค่าจ้างประจา
งบรายจ่ายอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายจริง
722,697,100.00 669,403,390.84
3,005,000.00
722,697,100.00 672,408,390.84

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากรที่ปนั ส่วน
งบดาเนินการทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดาเนินการ
(ไม่รวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา
๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากรที่ปนั ส่วน
งบดาเนินการทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

-

-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ความสูญเสียด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความสูญเสียด้านการเมืองและการบริหารภาครัฐ
ความสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสูญเสียด้านอื่นๆ
-
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แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินความคุ้มค่า)

 รัฐธรรมนูญ

รายงานผล
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 6,146 หมู่บ้าน
มาตรา ๘๔
๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไก
ตลาด สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การยกเลิกและ
ละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ
กิ จ การที่ เ ป็ น การแข่ ง ขั น กั บ เอกชน เว้ น แต่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
๔) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง
ผลการดาเนินงาน : จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน
จานวน
๕,937 กลุ่ม
มาตรา ๘๔
๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้ อย่างเป็น ธรรม คุ้มครอง
ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการ
ประกอบอาชีพ
๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้ เป็นอิ ส ระ
และการรวมกลุ่ ม การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ตลอดทั้ ง การ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
ผลการดาเนินงาน : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ
ชุมชนได้รบั การพัฒนาการบริหารจัดการ จานวน ๙,๕๔๗ ผลิตภัณฑ์
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินความคุ้มค่า)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายงานผล
มาตรา ๘๗ (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ๘๗๘ อาเภอ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑) การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนให้คน
ไทยทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ ความรู้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับตนเองที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
ผลการดาเนินงาน : ชุมชน จานวน 6,146 ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมให้การเรียนรู้
ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้การเรียนรู้แก่ผู้สนใจจาก
ภายนอกชุมชน มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีกิจกรรมพึ่งตนเอง
ท ากิ น ท าใช้ ลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้ มี ก ารออม มี ก ารบริหาร
จั ด การพั ฒ นาในรูป กลุ่ม การพั ฒนารายได้ด้ วยระบบกลุ่ ม และ
พัฒนาด้วยองค์กรเครือข่าย หมู่บ้านไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มี
หนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน และมีการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) การพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ทุกชุมชน
มีแผนชุมชนแบบมีสว่ นร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแผน
ชุมชนไปใช้ และขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนให้ลดลง

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินความคุ้มค่า)

รายงานผล
ผลการดาเนินงาน :
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 ความต้องการของประชาชน

 กฎหมายอื่นๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.)

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
๘๗๘ อาเภอ
๒) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน ๒๓,930 ครัวเรือน ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการบริหารจัดการชีวติ
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนการ ทาให้ครัวเรือนมี
ทิศทางทีช่ ัดเจนในการพัฒนาให้พ้นจน
๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รบั การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทุนชุมชน ๕,๐๐๐ กลุ่ม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
CS ๒ ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของช่องทางการสื่อสาร
ผลการดาเนินงาน : กรมการพัฒนาชุมชนมีช่องทางการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการ ๖ ช่องทาง ๑) พบเจ้าหน้าที่ เช่น เวที
การประชุม การติดตามงานของเจ้าหน้าที่ ๒) ไปรษณีย์ (ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชัน้ ๕ ถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักสี่) ๓) โทรสาร หมายเลข ๐๒-๑๔๓๘๙๐๙-๒๖ ๔)
โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๑๔๑๖๐๔๗ ๕) เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
www.cdd.go.th ๖) หน่วยรับเรื่อง (สานัก/กอง/ศูนย์) ๗) CRM ช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทา
ยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพ
แผนประจาปีที่กาหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ให้แสดงเหตุผล)
 ต้นทุนต่อหน่วย
 ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เชิงปริมาณ
๑. จานวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการชุมชน
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ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ
แผน จานวน 5,092 ผลิตภัณฑ์
ผล จานวน 7,000 ผลิตภัณฑ์
๒. จานวนช่องทางการส่งเสริมการตลาด
แผน จานวน 120 ช่องทาง
ผล จานวน 77,780 ช่องทาง
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึน้
แผน ร้อยละ ๗๐
ผล ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
แผน ร้อยละ ๒
ผล ร้อยละ ๒7.62





คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กาหนด

ประสิทธิภาพ
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ผลผลิตนี้มผี ลการดาเนินงานเท่ากับและมากกว่าแผนที่กาหนดไว้
ซึ่งแสดงได้ว่ามีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
-

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ
แผนประจาปีที่กาหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ให้แสดงเหตุผล)
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผนในผลผลิตที่ ๒
ปี พ.ศ.

ค่าใช้จ่ายตามแผน

ค่าใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

2558

๗๔๗,๖๙๗,๑๐๐.๐๐

๑๖,๒๕๔,๓๗๓.๓๓

2559

722,697,100.00

๗๓๑,๔๔๒,๗๒๖.๖๗
(๙๗.๘๓)
672,408,390.84
(93.04)

8,774,739.16
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สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน ในปี ๒๕๕9
เทียบกับ ปี ๒๕๕8 ลดลง ร้อยละ 4.79
 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมการ
พัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 85.4
ให้บริการ
รายงานผล
ประสิทธิผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
 Benefit – Cost Ratio
 Cost - Effect
 ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
เป้าหมาย
ปี พ.ศ.
๒๕๕8
๒๕๕9



ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ

ผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน

แผน
๙,๐๐๐ กลุ่ม
5,092 กลุ่ม

ผล
๙,๕๔๗ กลุ่ม
7,000 กลุ่ม

ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 มีผลการดาเนินงานมากกว่าแผน
ที่กาหนด
-

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9
ผลกระทบ
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่ม 9,547 7,000
ผู้ผลิตมีความสามารถในการ หมูบ่ ้าน/ หมูบ่ ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
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พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคง

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

 การประเมินผลกระทบต่อสังคม

จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จานวน 7,000 หมู่บ้าน/
ชุมชน ในปี ๒๕๕9 และในปี ๒๕๕8 มีจานวน 9,547 กลุ่ม
ที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้ารับการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การผลิต สามารถดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีแบรนด์
สินค้าทีส่ ามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถนาเสนอ
เรื่องราวที่สร้างสรรค์น่าสนใจ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทาให้ผลการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด จึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้น มีช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทาให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการสื่อสารถ่ายทอดไป
ยั งสมาชิ กกลุ่ ม มี การสื บสานภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น กลุ่ มผู้ ผลิ ต
ผู้ประกอบการ มีความภาคภูมิใจ จึงเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน
เพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

การประเมิน PART
(ตามรายงานผลการประเมินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)




หมวด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ
หมวด ข. การวางแผนกลยุทธ์
หมวด ค. ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพาะการประเมิน
ความคุ้มค่าในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๐
๒๐
๒๐
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หมวด ง. การบริหารจัดการ
 หมวด จ. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม


ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทางลาดับทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต
ที่ประเมินความคุ้มค่านี้)
ขยายภารกิจ
 ปรับปรุงภารกิจ
 คงสภาพภารกิจ
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น
 จ้างเหมาเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ


๒๐
๓๐
๑๐๐
ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว)
มิติประสิทธิภาพ :
การดาเนินงานในผลผลิตนี้มีผลการดาเนินงาน
เท่ากับและมากกว่าแผนที่กาหนดไว้แสดงได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
มิติประสิทธิผล :
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนมี ความสามารถในการบริ หาร
จั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐาน ส่ ง ผลให้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จ
โดยดาเนินการ ได้ตามเป้าหมาย 7,000 กลุ่ม
มิติผลกระทบ :
ผลผลิต “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน” ส่งผลกระทบ
ต่ อประชาชน และความส าเร็จตามเป้ าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารกระทรวง ในเรื่ อ งหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่ น คง มากกว่ า แผนที่ ว างไว้ ทั้ ง ใน ปี 2558
จานวน 9,547 หมู่บ้าน/ชุมชน และในปี ๒๕๕9
จานวน 7,000 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ม ากกว่ า แผนที่ ว างไว้ ดั ง นั้ น จึ ง ควร
คงสภาพภารกิจไว้
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ชื่อเอกสาร : รายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ที่ปรึกษา :
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
นางสายพิรุณ น้อยศิริ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองแผนงาน

คณะผูส้ นับสนุนข้อมูล :
นางบุบผา เกิดรักษ์
นางสาวภูษณิศา สุวงศ์
นางสาวสุภาวดี ดาทรัพย์
นางสาวจีรารัตน์ พัฒนะคูหะ
นายจักรพงศ์ การีชุม
นายสุขุม ธรรมประทีป
นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
นางสาวอัญชลี โคฮุด
นางสาวพนารัตน์ รัตนะ
นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นางจารุณี โยธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (สสช.)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (สภว.)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (สภว.)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (สทอ.)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ศสช.)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (กจ.)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (สพช.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (กค.)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กค.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (กผ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กผ.)

คณะผู้จัดทา :
นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นางรัชตา แย้มพุทธคุณ
นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ
นางสาวสิริอร นิยมเดช

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

จัดพิมพ์โดย :
กลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพ์ครั้งที่
: ๑/๒๕๕9
จานวน
: ๑๒๕ เล่ม
สถานที่ติดต่อ : กรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงาน (กลุ่มงานประเมินผล) โทร ๐-๒๑๔๑-๖๒32
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๗-๘ www.cdd.go.th หรือ www.plan.cdd.go.th

