คํานํา
พระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันจัด
ใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภ ารกิจของรัฐ ที่สวนราชการดําเนินการอยู เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรี สําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป หรือยุบเลิก
และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัด ทํารายงานการประเมินความคุมคา ในการปฏิบัติภ ารกิจของรัฐ
ตามคูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย
 สวนที่ ๑ ขอมูลภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน
 สวนที่ ๒ รายงานผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
 สวนที่ ๓ สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
 สวนที่ ๔ สรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่ ๓.๑ – ๓.๕ จําแนกตามผลผลิต
รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ฉบับนี้ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีการกําหนดแนวทาง
การนําผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภ ารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปนขอมู ล
ประกอบการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
และการทบทวนการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดตอไป
ผลสรุปจากรายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภ ารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาหรือผลสําเร็จจากการใชงบประมาณ เพื่อดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โดยการดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายการใหบริการ
ของหนวยงาน รวมทั้งบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
ธันวาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
บทนํา

หนา
๒

สวนที่ ๑ : ขอมูลภาพรวมของ กรมการพัฒนาชุมชน
๑.๑ แผนกลยุทธของ กรมการพัฒนาชุมชน
๑.๒ ขอมูลพื้นฐานของ กรมการพัฒนาชุมชน
๑.๓ แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
หนวยงานและผลผลิต/โครงการของหนวยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๔ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๕ สรุปการเปรียบเทียบคาใชจายงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ในภาพรวมของ กรมการพัฒนาชุมชน
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๙
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สวนที่ ๒ : รายงานการประเมินความคุมคา
๒.๑ ผลผลิตและผลลัพธตามเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
๒.๒ ผลการปฏิบัติราชการจําแนกตามผลผลิตหลักของหนวยงาน
ผลผลิตที่ ๑ การเสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการ
และแกไขปญหาของชุมชน
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง
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๑๖
๑๙
๑๙

สวนที่ ๓ : สรุปผลการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารอางอิง

๔๖
๔๙

สวนที่ ๔ : สรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่ ๓.๑ – ๓.๕ จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแกไข
ปญหาของชุมชน
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคง
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๑๒
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๓๓

๖๘

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเบียนเอกสาร : พช ๐๔๐๔.๕/๒๕๕๔-๐๗
ที่ปรึกษา :
นายสุรชัย ขันอาสา
นางกอบแกว จันทรดี
นายพิสันต ประทานชวโน
นายนิสิต จันทรสมวงศ
นายวสันต ถนอมทรัพย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองแผนงาน

คณะผูส นับสนุนขอมูล :
นางสุพิศดา จึงเอี่ยมศรี
นางสาวศศิวิมล ยินดี
นางสาวฐานิสร นันทพัฒนปรีชา
นางสาวจันทนา ตั้งศักดิ์เจริญสุข
นางสาวจริยา คงตุก
นายอานนท บุญชู
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด
นางอรุณี ชาญหัด

หัวหนากลุมงานบัญชี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

คณะผูจ ัดทํา :
นางสาวสุมนา สุดรัก
นางสาวเสาวภา บุญญฤทธิพงษ
นางสาวยุภารัตน ฟองคํามูล
นางสาวธันยนันท ศานติกรวาณิชย

หัวหนากลุมงานประเมินผล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

รวบรวมและประมวลผลขอมูล :
นางสาวพิมพลักษณ เฮงสมบูรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

จัดพิมพโดย :
กลุมงานประเมินผล กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพครั้งที่
: ๑/๒๕๕๔
จํานวน
: ๑๕๐ เลม
สถานทีต่ ิดตอ : กรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงาน (กลุมงานประเมินผล) โทร ๐-๒๑๔๑-๖๒๒๗
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๗-๘ www.cdd.go.th หรือ www.plan.cdd.go.th

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

บทนา
ประเทศไทย ได้ดาเนินการปรับการบริหารจัดการภาครัฐโดยการออก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้กาหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐในมาตราที่ ๒๒ ดังนี้
“ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ
ร่วมกัน
จัดให้มีการประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติ ภารกิจ ของรัฐ ที่ส่วนราชการดาเนินการ อยู่ เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีสาหรับ เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดาเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ ภารกิจ
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดาเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสีย
ไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดาเนินการด้วย
ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ในเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติสาหรับมาตรา ๒๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และสานักงบประมาณ ร่วมกันศึกษาจัดทาแนวทางดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
สศช. ได้เสนอแนวทางการประเมินความคุ้มค่าฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐตามที่ สศช. เสนอ และ
มอบหมายให้ สศช. ประเมินตนเองเป็นตัวอย่าง ซึ่ง สศช. ได้ทดลองประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ สศช. ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และนาเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๐ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ สศช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให้ขยายผลในหน่วยงานนาร่อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

๒

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สศช. จึงได้ดาเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ในหน่วยงานนาร่องระดับกระทรวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ ๓ กลุ่มกระทรวงหลัก (ตามการแบ่งของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ได้แก่ (๑) กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้านบริหาร
ความมั่นคงและการต่างประเทศ (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ และ
(๓) กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม และบทเรียนจากกระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจและการประเมินความคุ้มค่าในกระทรวงนร่าองทั้ง ๓ แห่ง สามารถนาไปใช้ขยายผลให้ครอบคลุมทุก
กระทรวงได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า
มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการ

ปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพื่อ

(๑) ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
(๒) เป็นข้อมูลสาหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลาดับความสาคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ
หรือเป็นข้อมูลสาหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๓) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป
(Self-control)

๓

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลภาพรวมของ กรมการพัฒนาชุมชน

๔

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๑ แผนกลยุทธ์ของ กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ และ
ได้จัดทากลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน
มากขึ้น ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
“กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

๒) พันธกิจ
๑. สร้างพลังชุมชน
๒. สร้างระบบจัดการความรู้
๓. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

๓) เป้าหมาย
๑. ชุมชนเข้มแข็ง
๒. ประชาชนพึ่งตนเองได้
๓. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข

๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔) ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดงบประมาณ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาทุนชุมชน

กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการเงินทุน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาทุน
ชุมชนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมการบูรณาการทุน
ชุมชนให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์กับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประชาชนใน
๔. ขับเคลื่อนการดาเนินชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจ หมู่บ้านมีความ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคงทาง
พอเพียง
เศรษฐกิจ
๕. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
๖. ส่งเสริมการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเพิ่มขีด
ความสามารถผู้นา
ชุมชน

เป้าประสงค์
ชุมชนมีความ
มั่นคงทางด้าน
ทุนชุมชน

ตัวชี้วัดงบประมาณ
๑. จานวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุนชุมชนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

๑. จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕,๐๐๐ กลุ่ม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. จานวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง๑,๗๕๖ หมู่บ้าน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ผู้นาชุมชนมีขีด ๗. เพิ่มศักยภาพผู้นาชุมชน ๑. จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการ
ความสามารถใน ในการบริหารจัดการแบบมือ พัฒนาศักยภาพ ๑๐,๕๐๐ คน
การบริหารจัดการ อาชีพ
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้นาชุมชนที่
ชุมชนให้เข้มแข็ง
ผ่านการพัฒนาศักยภาพตาม
พึ่งตนเองได้
เกณฑ์ที่กาหนด

๖

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์กรมฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การขับเคลื่อนแผน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การเสริมสร้างขีด
สมรรถนะองค์กร

เป้าประสงค์
แผนชุมชนทีม่ ี
คุณภาพและมี
การบูรณาการกับ
แผนท้องถิ่น แผน
อาเภอและแผน
จังหวัด
ความรู้ชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๘. พัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนและ
กระบวนการบูรณาการ
แผนชุมชน
๙. พัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานแผนชุมชน
๑๐. การจัดการความรู้
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (จปฐ.
และ กชช. ๒ค)
๑๑. ส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการความรูของชุ
้ มชน

ตัวชี้วัดงบประมาณ
๑. จานวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ๒๐,๗๐๐ แผนชุมชน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนชุมชนที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กาหนด

๑. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๒. จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ๗๑,๑๓๐
หมู่บ้าน
๓. ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มี
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ที่เชื่อถือได้
๔. ร้อยละ ๙๕ ของหมู่บ้านที่มีข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
ที่เชื่อถือได้
๑.องค์กรมีขีด
๑๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ มีเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
สมรรถนะสูง เก่ง บริหารจัดการความรู้ทั่วทั้ง
ราชการประจาปี
และดี
องค์กร
๒.ประชาชนใน
๑๓. พัฒนาศูนย์ศึกษาและ
ชุมชนและผู้มีส่วน พัฒนาชุมชนสู่สถาบันแห่ง
ได้ส่วนเสียมีความ ความเป็นเลิศ
พึงพอใจในการ
๑๔. พัฒนาบุคลากรเป็นนัก
ให้บริการของ
ยุทธศาสตร์ชุมชน/นักบริหาร
กรมการพัฒนา
จัดการชุมชน
ชุมชน
๑๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชุมชน

๗

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๕) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนมี
ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มี
ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๔
๑,๗๕๖ หมู่บ้าน

ร้อยละ ๑๐๐

๑,๗๕๖ หมู่บ้าน

ร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานของ กรมการพัฒนาชุมชน
๑) ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๐
(ฉบับพิเศษ) เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกจากส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย นับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ .ศ.
๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ กาหนดให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสาคัญเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนตามอานาจหน้าที่
ดังนี้

(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
(๒) จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การ
อาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และ
การจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
(๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือ
ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๙

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒) โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนภูมิแสดงโครงสร้
างการแบ่
งงานภายในส่
วนราชการและอั
ตรากาลังฒของกรมการพั
มชน
แผนภูมิแสดงโครงสร้
างการแบ่
งงานภายในส่วนราชการและอั
ตรากาลังของกรมการพั
นาชุมชน ณ วันทีฒ่ ๘ นาชุ
พ.ย. ๒๕๕๓
รองอธิบดี

๓

ราชการบริหารส่วนกลาง

๕๙๗

กลุ่มตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน
ศอ.บต.

๑๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน

๖

ศูนย์ประสานราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้**

๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๙

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

๔

สานักงานเลขานุการกรม

๓๐

 ฝ่ายสารบรรณ
 กลุ่มงานช่วยอานวยการและประสานราชการ
 กลุ่มงานสือ่ สารภาพลักษณ์องค์การ
 กลุ่มงานสวัสดิการ
 กลุ่มงานนิติการ

กองแผนงาน

๔๕

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
 กลุ่มงานติดตามและตรวจราชการ
 กลุ่มงานประเมินผล
 กลุ่มงานวิเทศน์สัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่

๔๒

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
 กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล
 กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
 กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

สถาบันการพัฒนาชุมชน

๑๙๗

๔๖

 ฝ่ายอานวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 กลุ่มงานบัญชี
 กลุ่มงานการเงิน
 กลุ่มงานพัสดุ

กองประชาสัมพันธ์**

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

๕๕

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
 กลุ่มงานส่งเสริมผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
 กลุ่มงานพัฒนาองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรูช้ ุมชน
 กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน

๕,๐๑๕

สานักส่งเสริมภูมิปญั ญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน

๔๕

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

๓๙

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
 กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย
 กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
 กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท

๑๕

๖,๕๓๗

๑,๕๒๒

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานจัดการความรู้
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
 ศูนย์วิทยบริการ
 ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน ( 11 ศูนย์ :
นครนายก, สระบุร,ี ชลบุร,ี นครราชสีมา,
อุบลราชธานี, อุดรธานี, ลาปาง, พิษณุโลก,
เพชรบุร,ี นครศรีธรรมราช, ยะลา )

กองคลัง

- ลูกจ้างประจา ๒๐๗ อัตรา
- พนักงานราชการ ๑๑ อัตรา

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

๑๙

สานักตรวจราชการ**

๗,๑๓๔

กรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดี

สานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

๔๓

 ฝ่ายอานวยการ
 กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
 กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน
 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
 กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ

** หมายถึง ส่วนราชการภายในที่กรมฯ ตั้งขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔

๑๐

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๓ แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
นโยบายรัฐบาล

ข้อที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ ๑ การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ
๑.๓ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

แผนงาน

๑.๓ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเสณษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการของ
กรมการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด

ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเยง
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๗๕๖ ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต

เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

ตัวชี้วัดงบประมาณ

เชิงปริมาณ :
๑.จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักพยภา
๑๐,๕๐๐ คน
๒.จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๓.จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค) ๗๑,๑๓๐ หมู่บ้าน
๔.จานวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒๐,๗๐๐ แผนชุมชน
เชิงคุณภาพ :
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
๓.ร้อยละ ๙๕ ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้
๔.ร้อยละ ๙๐ ของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จ ๑ ปี

เชิงปริมาณ :
๑.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน
๒.จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕,๐๐๐ กลุ่ม
๓.จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๗๕๖ ชุมชน
เชิงคุณภาพ :
๑.ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนที่ได้รับการพัฒาประสิ
น ทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จ ๑ ปี

กิจกรรมหลัก

พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

งบประมาณ

๑๘๗,๖๐๗,๔๐๐

๑๑

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
๒.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๕๔๙,๔๑๖,๑๐๐

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๔ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายใต้แผนงาน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐ บาท สาหรับการดาเนินการประกอบด้วย
งบบุคลากร เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน ๒,๓๕๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐)
งบดาเนินงาน เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหาร สาธารณูปโภค และดาเนิน กิจกรรมตาม
ผลผลิต จานวน ๑,๔๑๒,๖๕๒,๔๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐)
งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และ ปรับปรุง
อาคาร/บ้านพัก จานวน ๑๙๐,๑๔๓,๖๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐)
แผนภูมิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐ บาท)

งบดาเนินงาน (๑,๔๑๒,๖๕๒,๔๐๐)
(๓๕.๗๐%)

งบลงทุน (๑๙๐,๑๔๓,๖๐๐)
(๔.๘๐%)

งบบุคลากร (๒,๓๕๔,๘๓๙,๘๐๐)
(๕๙.๕๐%)

๑๒

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนภูมิงบประมาณกิจกรรมตามผลผลิต
(๘๘๑,๐๓๒,๕๐๐ บาท)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรมตามผลผลิตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ ๘๘๑,๐๓๒,๕๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๖ ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด) ภายใต้ ๒ ผลผลิต ๔ กิจกรรมหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
งบประมาณ ๒๑๑,๔๘๖,๖๐๐ บาท
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง งบประมาณ
๖๖๙,๕๔๕,๙๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๒ (๖๖๙,๕๔๕,๙๐๐)
(๗๖%)

ผลผลิตที่ ๑ (๒๑๑,๔๘๖,๖๐๐)
(๒๔%)

๑๓

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๕ สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ในภาพรวมของ กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายใต้ แผนงานเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
จานวนเงิน ๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐ บาท และใน ปี ๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นจานวนเงิน
๓,๒๘๗,๒๓๙,๑๐๐ บาท โดยจาแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายได้ ๔ ประเภท คือ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายดังแสดงในตาราง
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

รับจัดสรร

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

๑.งบบุคลากร

๒,๒๔๘,๐๘๒,๘๐๐

(๒๐๗,๒๗๒,๐๐๐)

๒.งบดาเนินงาน

๑,๐๒๒,๑๕๖,๓๐๐

๑๙๒,๓๑๔,๔๘๒.๓๙

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๑๔๒,๓๙๗.๓๐

๓.งบลงทุน

รับจัดสรร

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

๒,๐๓๓,๔๕๕,๘๓๗.๘๕
(๙๙.๖๔)
๑,๑๗๔,๐๖๓,๐๒๙.๔๕
(๙๖.๖๗)
๒๙,๓๙๙,๓๓๐.๑๕
(๙๔.๔๐)

๒,๓๕๔,๘๓๙,๐๐๐

(๗,๕๐๖,๐๐๐)

๑,๔๑๒,๖๕๒,๔๐๐

(๒,๘๒๙,๒๑๙)

๒,๑๒๗,๔๗๕,๗๐๓.๗๔
(๙๐.๖๓)
๑,๓๓๕,๗๙๗,๔๘๖.๙๕
(๙๔.๗๕)

๑๙๐,๑๔๓,๖๐๐

๖,๘๒๘,๘๕๙

๑๗๒,๑๔๓,๖๐๐

๕,๔๘๕,๗๒๑

๔๙,๕๗๒,๙๘๗.๘๔

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๓,๑๓๘,

๑๓,๕๙๑,๖๐๑.๐๕

๖๓,๑๖๔,๕๘๘.๘๙
(๓๒.๐๗)

- ค่าครุภัณฑ์

-

๑๗,๔๙๒,๕๔๗.๓๐

๑๗,๐๙๖,๑๙๗.๑๕

- ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

(๓,๓๕๐,๑๕๐)

๑๒,๓๐๓,๑๓๓

-

๓,๕๐๖,๓๖๐

๓,๕๐๖,๓๕๐

๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐

-

(๙๙.๙๙)
๓,๕๒๙,๙๔๔,๑๒๙.๕๘
(๘๙.๑๙)

(๒๗.๙๑)
(๗๐.๒๗)

๔.งบรายจ่ายอื่น

-

๘๑๕,๑๒๐.๓๑

๗๔๘,๓๗๐.๓๑
(๙๑.๘๑)

รวม

๓,๒๘๗,๒๓๙,๑๐๐

-

๓,๒๓๗,๖๖๖,๕๖๗.๗๖
(๙๘.๔๙)

๑๔

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๒
รายงานการประเมินความคุ้มค่า

๑๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการดาเนินงานที่สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีดังนี้
๒.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
ผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมตามเป้
ชน าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่สนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ประกอบด้วย ๑ เป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) สรุปดังนี้
๑) เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงาน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเชื่อมั่น ของประเทศ
แผนงานที่ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
-หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
เพิ่ม-ลด
(เชิงปริมาณ)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
๑๖๐
๗๕๐
๗๕๐
๑,๗๕๖
๑,๗๕๖
เพิ่มขึ้น
๑. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี ๑๖๐
ขีดความสามารถในการพัฒนา หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหาของตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
- ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
เพิ่ม-ลด
(เชิงปริมาณ)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
๑๖๐
๗๕๐
๗๕๐
๑,๗๕๖
๑,๗๕๖
เพิ่มขึ้น
๒.จานวนชุมชนมีความสามารถ ๑๖๐
ในการวางแผนบริหารจัดการ หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒) เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงาน ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเชื่อมั่น ของประเทศ
แผนงานที่ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
-หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
เพิ่ม-ลด
(เชิงคุณภาพ)
แผน ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
๑. ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีด เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เพิ่มขึ้น
๒๕๕๓
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ความสามารถในการ
พัฒนาแก้ไข
ปัญหาของตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
- ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
เพิ่ม-ลด
(เชิงคุณภาพ)
แผน ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของชุมชนมีความ
๒๕๕๓
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
สามารถในการวางแผนบริหาร
จัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑๘

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

๒.๒ ผลการปฏิบัติราชการจาแนกตามผลผลิตหลักของหน่วยงาน

ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๑. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
(ก) การเปรียบเทียบผลผลิตการดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

๑.จานวนผู้นาชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
๒.จานวนครัวเรือนที่
มีข้อมูล (จปฐ.)
๓.จานวนหมู่บ้านที่มี
ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค)
๔.จานวนแผนชุมชน
ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
๕.ร้อยละของผู้นา
ชุมชนที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๖.ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ที่
เชื่อถือได้
๗.ร้อยละของหมู่บ้าน
ที่มีข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน
๘.ร้อยละของแผน
ชุมชนที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

คน

ปี ๒๕๕๒
แผน
ผล
๑๐,๕๐๐

ครัวเรือน ๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๕๖๓

๑๐,๕๐๐

๘,๑๘๓,๙๗๗

๘,๑๐๐,๐๐๐

หมู่บ้าน

๗๐,๐๐๐

๗๐,๔๑๕

แผนชุมชน

๓,๔๕๕

๘,๔๓๐

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ปี ๒๕๕๓
แผน
ผล
๑๐,๕๓๐

ปี ๒๕๕๔
แผน
ผล
๑๐,๕๐๐

๑๐,๕๘๗

เพิ่มขึ้น

๘,๔๔๙,๑๒๘

เพิ่มขึ้น

๗๑,๑๓๐

๗๑,๑๓๗

เพิ่มขึ้น

๘,๓๓๗,๔๗๖ ๘,๑๐๐,๐๐๐

ไม่ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล

เพิ่ม-ลด
๒๕๕๒๒๕๕๔

๑๐,๔๐๐

๑๑,๑๖๕

๒๐,๗๐๐

๒๑,๒๔๖

เพิ่มขึ้น

เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๘๐

๑๐๐.๒๘

๙๐

๑๐๐.๘๓

เพิ่มขึ้น

เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๑๐๐

๑๐๒.๙๓

๙๐

๑๐๔.๓๑

เพิ่มขึ้น

๙๕

๑๐๐

-

๑๐๐

๑๐๒.๖๔

ลดลง

เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๔

เป็นตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๙๐

๑๙

๑๐๗.๓๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ข) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตจากการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

๑.จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๒.จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพืาน
้นฐ(จปฐ.)

๓.จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)

๒๐

๔.จานวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

๕.ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

๖

๗.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค)

.ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ที่เชื่อถือได้

๘.ร้อยละของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

๒๑

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ค) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดตามผลผลิตที่ ๑
๑.จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๑๐,๕๘๗ คน
๒.ร้อยละ ๑๐๐.๘๓ ของผู้นาชุมชนที่ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผลลัพธ์
 ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มี
ภาวะผู้นา มีคุณธรรม มีทักษะในการบริหาร
จัดการชุมชน/ทุนชุมชนอย่างมีคุณภาพ
 ผู้นาชุมชนเกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ
มีแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการชุมชน

 ผู้นาชุมชนสามารถจัดเก็บข้อมูลจปฐ./
กชช.๒ค ในหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าอย่
น างมีประสิทธิภาพ
 สามารถรวบรวมข้อมูลในชุมชนเพื่อจัดทา
แผนชุมชน และร่วมเป็นวิทยากรให้กับชุมชน
 ผู้นาชุมชนดาเนินวิถีชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
 ผู้นาชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
 จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูล จปฐ. จานวน
(จปฐ.) จานวน ๘,๔๔๙,๑๒๘ ครัวเรือน
๘,๔๔๙,๑๒๘ ครัวเรือน จากเป้าหมาย
๔.ร้อยละ ๑๐๔.๓๑ ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน จัดเก็บเพิ่มขึ้นคิดเป็น
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
ร้อยละ ๒.๗๑
 ครอบครัว ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
องค์กรปกครองท้องถิ่นนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้
ประกอบการจัดทาแผนชุมชน
 ภาครัฐและเอกชน นาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน

๒๒

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

ตัวชี้วัดตามผลผลิตที่ ๑
๕.จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค) ๗๑,๑๓๗ หมู่บ้าน
๖.ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้

ผลลัพธ์
 จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูล กชช.๒ค จานวน
๗๑,๑๓๗ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย ๗๑,๑๓๐
หมู่บ้าน จัดเก็บเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๔
 ชุมชนมีการดูแลสภาพพื้นฐานชุมชนที่ดีขึ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาข้อมูล กชช.๒ค ไป
ใช้ประกอบการจัดทาแผนชุมชน
 ภาครัฐและเอกชน นาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน

๗.จานวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน
๘.ร้อยละ ๑๐๒.๖๔ ของแผนชุมชนที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

 ชุมชนมีแผนชุมชนที่ผ่านกระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมทาให้ประชาชนในชุมชนแก้ไขปัญหา
ตามความต้องการของชุมชนได้
 ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ โดย
ดาเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประชาชนมีการพึ่งตนเอง เช่น การระดม
ทุน การทาเกษตรทดแทน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 ชุมชนมีแผนชุมชนที่เป็นรูปเล่มชัดเจนและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้

๒๓

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

๒. สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิตที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

รับจัดสรร

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

๑.งบบุคลากร

๑,๕๕๗,๗๔๕,๘๐๐

(๒๐๗,๒๗๒,๐๐๐)

๑,๓๕๐,๐๒๒,๕๘๓.๑๑
(๙๙.๙๗)
๘๐๖,๒๕๘,๐๑๔.๘๗
(๙๗.๗๑)
๒๘,๐๔๘,๓๓๐.๑๕
(๙๔.๑๖)
๑๖,๓๔๑,๑๙๗.๑๕
๑๑,๗๐๗,๑๓๓

๑,๕๕๙,๖๒๖,๐๐๐

(-๗,๕๐๖,๐๐๐)

๖๕๖,๑๔๖,๕๐๐

๖,๓๒๒,๔๒๕

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๗๕

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๙๑,๖๔๘
(-๑,๔๙๑,๕๗๓)

๑,๕๒๔,๕๘๑,๙๗๑.๓๘
(๙๘.๒๓)
๖๓๔,๒๐๗,๗๑๑.๗๔
(๙๕.๗๓)
๑๓,๓๔๓,๖๙๖.๗๓
(๖๙.๘๖)
๑,๙๑๐,๗๙๐.๐๐
๑๑,๔๓๒,๙๐๖.๗๓

๒.งบดาเนินงาน

๖๓๑,๔๙๔,๔๐๐

๑๙๓,๖๖๙,๔๘๒.๓๙

๓.งบลงทุน

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๗๘๗,๓๙๗.๓๐

- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๖,๗๓๗,๕๔๗.๓๐
(๓,๙๕๐,๑๕๐)

๔.งบรายจ่ายอื่น

-

๘๑๕,๑๒๐.๓๑

๗๔๘,๓๗๐.๓๑
(๙๑.๘๑)
๒,๑๘๕,๐๗๗,๒๙๘.๔๔
(๙๙.๐๔)

-

๘๓,๕๐๐

๘๓,๕๐๐

รวม

๒,๒๐๖,๒๔๐,๒๐๐

-

๒,๒๓๓,๗๗๒,๕๐๐

-

๒,๑๗๒,๒๑๖,๘๗๙.๘๕
(๙๗.๒๔)

๒๔

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

๓. ผลการดาเนินงานมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ
(ก) มิติประสิทธิภาพ
(ก-๑) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบบ
การจัดการความรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กับผลผลิตที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เสริมสร้างขีด
ความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ประเด็น
ผลผลิต

จานวนผลผลิต
ต้นทุนรวม
ต้นทุนต่อหน่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีด
ความสามารถของพลังชุมชนในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๘,๓๓๗,๔๗๕ ครัวเรือน
๑,๕๓๘,๑๐๙,๖๘๕.๕๗ บาท
๑๘๔.๔๘ บาท/ครัวเรือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลผลิตที่ ๒ ระบบการจัดการความรู้
ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
๘,๒๒๐,๖๑๑ ครัวเรือน
๘๘๕,๐๓๖,๙๘๒.๖๗ บาท
๑๐๗.๖๖ บาท/ครัวเรือน

สรุปต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๓.๗๙ เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ
๑.๔ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๑.๓๕ เนื่องจากประเด็น ดังนี้
ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมได้สนับสนุนงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน (จปฐ.) จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มเป็นเล่มละ ๔ บาท ส่งผลให้งบประมาณเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมกาหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวน
๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนซึ่งสามารถดาเนินการได้ ๘,๓๓๗,๔๗๕ ครัวเรือน เกินเป้าหมาย ๒,๓๓๗,๔๗๕
ครัวเรือน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมกาหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน
๘,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน จัดเก็บได้ ๘,๒๒๐,๖๑๑ ครัวเรือน เป็นเป้าหมาย ๒๒๐,๖๑๑ ครัวเรือน ทาให้
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔
การกาหนดผลผลิตมีความแตกต่างกั:นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลผลิตหลักเพียง ๒ ผลผลิต
ทาให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายของต้นทุนสามารถปันส่วนไปได้เพียง ๒ ผลผลิตเท่านั้น สาหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ๓ ผลผลิต ๒ โครงการ การปันส่วนค่าใช้จ่ายของต้นทุนจะเฉลี่ยไปถึง ๓ ผลผลิต ๒ โครงการ
สรุป : แม้ว่าการดาเนินโครงการตามผลผลิตที่ ๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน จะส่งผลให้ ต้นทุน
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๑.๓๕ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่กรมการพัฒนาชุมชนก็สามารถ
ดาเนินการตามผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

๒๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ก-๒) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
: จานวน ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปี ๒๕๕ ๓
แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๑๐,๕๐๐ คน ทาได้จริงเท่ากับ ๑๐,๕๓ ๐ คน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มากกว่าแผน ๓๐ คน ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๑๐,๕๐๐ คน ทาได้จริงเท่ากับ ๑๐,๕ ๘๗ คน
สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ๘๗ คน ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับ ปี
๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๕๗ คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕ ๓
แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ทาได้จริงเท่ากับ ๘,๓๓๗,๔๗๖ ครัวเรือน สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ๒๓๗,๔๗๖ ครัวเรือน ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๘,๑๐๐,๐๐๐
ครัวเรือน ทาได้จริงเท่ากับ ๘, ๔๔๙ ,๑๒๘ ครัวเรือน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน
๓๔๙,๑๒๘ ครัวเรือน ซึ่ง ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕ ๓ เทียบกับปี ๒๕๕ ๔ เพิ่มขึ้น ๑๑๑,๖๕๒
ครัวเรือน

๒๖

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๓ จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี
๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๗๑,๑๓๐ หมู่บ้าน ทาได้จริงเท่ากับ ๗๑,๑๓๗ หมู่บ้าน สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ๗ หมู่บ้าน (ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดาเนินการในปี ๒๕๕๓)

ตัวชี้วัดที่ ๔ จานวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปี ๒๕๕ ๓
แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๑๐,๔๐๐ แผนชุมชน ทาได้จริงเท่ากับ ๑๑,๑๖๕ แผนชุมชน สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ๗๖๕ แผนชุมชน ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๒๐,๗๐๐ แผน
ชุมชน ทาได้จริงเท่ากับ ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง มากกว่าแผน ๕๔๖ แผน
ชุมชน ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๘๑ แผนชุมชน

๒๗

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด ปี ๒๕๕๓ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐.๒๘ สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ร้อยละ ๒๐.๒๘ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๙๐ ทาได้
จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐.๘๓ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง มากกว่าแผน ร้อยละ ๑๐.๘๓ ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๕๕

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปี ๒๕๕๓ ที่เชื่อถือได้ ปี ๒๕๕๓ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ
๑๐๒.๙๓ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ร้อยละ ๒.๙๓ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ
ร้อยละ ๙๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๔.๓๑ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง มากกว่าแผน ร้อยละ
๑๔.๓๑ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๓๘

๒๘

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
แผนค่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ ๙ ๕ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐ ๐ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มากกว่าแผน ร้อยละ ๕ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด ที่ไม่ได้
ดาเนินการในปี ๒๕๕๓)

ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด ปี ๒๕๕๓ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๙๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๗.๓๕ สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ร้อยละ ๑๗.๓๕ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ทาได้
จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๒.๖๔ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ร้อยละ ๒.๖๔ ดังนั้น ปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ ลดลง ร้อยละ ๔.๗๑ แต่ก็สามารถบรรลุผลเกินกว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนด

๒๙

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ก-๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี ๒๕๕๓ ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ ๒,๒๐๖,๒๔๐,๒๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ ๒,๑๘๕,๐๗๗,๒๙๘.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔
- ปี ๒๕๕๔ ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ ๒,๒๓๓,๗๗๒,๕๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ ๒,๑๗๒,๒๑๖,๘๗๙.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔
สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี ๒๕๕๔ เมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๓ ลดลงร้อยละ ๑.๘๐

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-๑) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหลักคือ ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน
บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๓ แผนที่กาหนดจานวน ๗๕๐ ชุมชน ได้ผล จานวน ๗๕๐ ชุมชน
- ปี ๒๕๕๔ แผนที่กาหนดจานวน ๑,๗๕๖ชุมชน ได้ผล จานวน๑,๗๕๖ชุมชน
ซึ่งปริมาณผลที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๔ เทียบกับปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๖ ชุมชน

๓๐

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนหมูบ่ า้ น/ชุมชน
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ ศอช.จ. และศอช.ต. ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามผลผลิตที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดาเนิน
กิจกรรมของกรมฯ ดังนี้
อันดับที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์การสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.)
มีคา่ คะแนน ๔.๕๗
อันดับที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีค่าคะแนน ๔.๔๑
อันดับที่ ๓ กิจกรรมการนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค มีค่าคะแนน
๔.๔๐ ดังแสดงในตาราง
กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย

๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ
๒.เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรีด้านการบริหารจัดการชุมชน (กพสอ.)
๓.สนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์การสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.)
๔.ประชุมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรม ศอช.จ. นาร่อง
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรม ศอช.อ. นาร่อง
๖.เวทีรวมพลังเครือข่าย ศอช.ต. ระดับตาบล
๗.การขับเคลื่อนกิจกรรม ศอช.ต. 150 ตาบล
๘.การนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
๙.พัฒนากระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๑๐.พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
๑๑.ส่งเสริมการจัดการความรู้และใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน

๔.๓๔
๔.๓๔
๔.๕๗
๔.๓๕
๔.๒๔
๔.๒๖
๔.๒๘
๔.๔๐
๔.๓๘
๔.๒๓
๔.๓๖
๔.๔๑

กรมฯ ได้สารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด ๓ ประจาปี ๒๕๕๔ พบว่า ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔

๓๑

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๑

(ค) มิติผลกระทบ
(ค-๑) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคม ซึ่ง ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการ มีกิจกรรม
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาหมู่บ้าน ในปี ๒๕๕ ๔ จานวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๕ ๓ มี
จานวน ๗๕๐ หมู่บ้าน แสดงว่าประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เพิ่มขึ้น
(ค-๒) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนมีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานและ แผนชุมชน ที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนชุมชน ทาให้ชุมชนมีความพึงพอใจ และเป็นตัวอย่างให้
ชุมชนอื่นๆ พัฒนาคุณภาพแผนชุมชนของตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

***********************************

๓๒

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
๑. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
(ก) การเปรียบเทียบผลผลิตการดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓
แผน
ผล

ปี ๒๕๕๔
แผน
ผล

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑.จานวนชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน
๒.จานวนกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓.จานวนหมู่บ้านที่มี
การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔.ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๕.ร้อยละของกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.ร้อยละของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้

ชุมชน

ตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๗๕

๗๕

๑๕๐

กลุ่ม

ตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๕,๐๐๐

๕,๐๙๕

๕,๐๐๐

๗๕๐

๗๕๐

๑,๗๕๖

หมู่บ้าน

แผน

๑๖๐

ผล

๑๖๐

๑๕๐

เพิ่ม-ลด
๒๕๕๒๒๕๕๔
เพิ่มขึ้น

๗,๐๐๒
ลดลง
ใช้งบฯ ๕,๐๐๐
ไม่ใช้งบ ฯ
๒,๐๐๒
๑,๗๕๖
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๘๐

๑๐๐

๘๐

๙๖

ลดลง

ร้อยละ

ตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๘๐

๘๕

๘๐

๑๐๐

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ตัวชี้วัดใหม่ปี ๒๕๕๓

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

คงเดิม

๓๓

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ข) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตจากการดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

๑.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทุนชุมชน

๒.จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓.จานวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด

๕.ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
๓๔

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ค) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดตามผลผลิตที่ ๒
ผลลัพธ์
๑.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน
กองทุนได้อย่างราบรื่น จานวน ๑๕๐ ชุมชน ๒,๕๐๐ คน
 ชุมชนมีระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการ
๒.ร้อยละ ๙๖ ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
กองทุนชุมชนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร จานวน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน
๑๕๐ ฉบับ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน จานวน ๓๖๔,๗๐๐,๙๔๔ บาท
 ชุมชนมีกิจกรรมดาเนินการในด้านต่างๆ เช่น
- ด้านการลงทุนและแสวงหารายได้ จานวน ๓๓๓
กิจกรรม จานวน ๑๔๓ แห่ง
- ด้านสวัสดิการชุมชน จานวน ๒๖๒ กิจกรรม
จานวน ๑๐๙ แห่ง
- ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
จานวน ๑๗๖ กิจกรรม จานวน ๙๖ แห่ง
 ชุมชนมีสถานที่ทาการและดาเนินกิจกรรมของ
กองทุนเป็นสัดส่วนชัดเจน จานวน ๑๕๐ แห่ง
๓.จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ๗,๐๐๒ กลุ่ม
๔.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 กลุ่มผู้ผลิตชุมชน มีทักษะการเรียนรู้ ๔ ด้าน คือ
ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการ
ทุน สามารถดาเนินกิจการของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เข้าถึงแหล่งบริการทางด้าน
เงินทุนจากหน่วยงานภาคราชการ องค์กรเอกชน มีโอกาส
ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากหน่วยงานราชการต่างๆ
 กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นาแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์
บรรลุเป้าหมายเชิงรายได้ (คุ้มทุน) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ชัดเจน และสินค้าเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
 จังหวัดนาเอกสารแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพ ไปใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

๓๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ค) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดตามผลผลิตที่ ๒
๕.จานวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑,๗๕๖ หมู่บ้าน
๖.ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

ผลลัพธ์
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สามารถ พัฒนาชุมชน
ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 ครัวเรือนต้นแบบดาเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การลดรายจ่าย มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน การ
ปลูก พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือแบ่งปัน
เพื่อนบ้านและจาหน่าย
 เรียนรู้การทากิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น
การทาน้ายาเอนกประสงค์ การทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
เกิดการเรียนรู้ในการนาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เช่น การทาแก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์ เรียนรู้การเพิ่มผลผลิต
การลดต้นทุนการผลิต และเรียนรู้อาชีพอื่นๆ และ ฝึกปฏิบัติ
จนสามารถทาเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
 ประชาชนในหมู่บ้านมีการออมเพิ่มขึ้น มีการรวม
กลุ่มผลิต รวมกลุ่มขาย นารายได้มาแบ่งปัน และสร้าง
สวัสดิการช่วยเหลือ/ดูแล ผู้ด้อยโอกาส สร้างกฎเกณฑ์/ข้อ
ปฏิบัติของหมู่บ้าน และถือปฏิบัติ
 หมู่บ้านมีการทบทวน ปรับแผน ชุมชน และนา
กิจกรรมจากแผนชุมชนไปดาเนินการ
 หมู่บ้านมีกิจกรรมพึ่งตนเอง ทากิน ทาใช้ ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้มีการออมไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน(พออยู่ พอกิน)
 หมู่บ้านมีการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การ
พัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสคน
ในชุมชน ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ
(อยู่ดี กินดี)
 หมู่บ้าน มี การบริหารการพัฒนาด้วยองค์กร
เครือข่าย ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอก
ระบบ มี การจัดสวัสดิการชุมชน และมีการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้
(มัอ่งมีม ศรีสุข)

๓๖

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

๒. สรุปการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิตที่ ๒ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๓
รับจัดสรร

โอน
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

๑.งบบุคลากร

๖๙๐,๓๓๗,๐๐๐

-

๒.งบดาเนินงาน

๓๙๐,๖๖๑,๙๐๐

(๑,๓๕๕,๐๐๐)

-

๑,๓๕๕,๐๐๐

- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

-

ปี ๒๕๕๔
รับจัดสรร

โอน
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

๗๙๕,๒๑๓,๐๐๐

-

๗๕๖,๕๐๕,๙๐๐

(-๙,๑๕๑,๖๔๔)

๑๗๒,๑๔๓,๖๐๐

๕,๗๒๘,๗๘๔

๗๕๕,๐๐๐

๖๘๓,๔๓๓,๒๕๔.๗๕
(๙๙.๐๐)
๓๖๗,๘๐๕,๐๑๔.๕๘
(๙๔.๔๘)
๑,๓๕๑,๐๐๐
(๙๙.๗๐)
๗๕๕,๐๐๐

๑๗๒,๑๔๓,๖๐๐

๒,๘๙๔,๐๗๓

๖๐๒,๘๙๓,๗๓๒.๓๖
(๗๕.๘๒)
๗๐๑,๕๘๙,๗๗๕.๒๑
(๙๓.๘๘)
๔๙,๘๒๐,๘๙๒.๑๖
(๒๘.๐๑)
๔๗,๖๖๒,๑๙๗.๘๔

-

๖๐๐,๐๐๐

๕๙๖,๐๐๐

-

๒,๘๓๔,๗๑๑

๒,๑๕๘,๖๙๔.๓๒

๔.งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

๓,๔๒๒,๘๖๐

๓,๔๒๒,๘๕๐.๐๐

รวม

๑,๐๘๐,๙๙๘,๙๐๐

-

๑,๗๒๓,๘๖๒,๕๐๐

-

ประเภทค่าใช้จ่าย

๓.งบลงทุน

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

(๙๙.๙๙)

๑,๐๕๒,๕๘๙,๒๖๙.๓๒
(๙๗.๓๗)

๓๗

๑,๓๕๗,๗๒๗,๒๔๙.๗๓
(๗๘.๗๖)

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

๓. ผลการดาเนินงานมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ
(ก) มิติประสิทธิภาพ
(ก-๑) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและผลผลิตที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเด็น
ผลผลิต
จานวนผลผลิต
ต้นทุนรวม
ต้นทุนต่อหน่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลผลิตที่ ๓ ประชาชนในชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
๑๕,๐๐๐ กลุ่ม
๖๘๖,๖๕๘,๖๑๐.๓๙ บาท
๔๕,๗๗๗.๒๔ บาท/กลุ่ม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้มีความมั่นคง
๕,๐๙๕ กลุ่ม
๒,๒๔๗,๕๑๕,๘๗๐.๗๘ บาท
๔๔๑,๑๒๑.๘๖ บาท/กลุ่ม

ผลจากการคานวณผลผลิตจะเห็นได้ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๒๗.๓๑ ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๖๖.๐๓ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๖๓.๖๓ เนื่องจาก
ประเด็น ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายมีจานวนลดลงและเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่สูงขึ้น: ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
กรมฯ ระบุให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๒ จานวน ๕,๐๐๐ กลุ่ม
จากจานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๑๕,๐๐๐ กลุ่ม มาเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน จึงทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ลดลง ส่งผลกระทบให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
การกาหนดผลผลิตมีความแตกต่างกั:นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลผลิตหลักเพียง ๒ ผลผลิต
ทาให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายของต้นทุนสามารถปันส่วนไปได้เพียง ๒ ผลผลิตเท่านั้น สาหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ๓ ผลผลิต ๒ โครงการ การปันส่วนค่าใช้จ่ายของต้นทุนจะเฉลี่ยไปถึง ๓ ผลผลิต ๒ โครงการ
สรุป : แม้ว่าการดาเนินโครงการตามผลผลิตที่ ๒ ของกรมการพัฒนาชุมชน จะส่งผลให้ ต้นทุน
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๖๓.๖๓ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่กรมการพัฒนาชุมชนก็สามารถ
ดาเนินการตามผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

๓๘

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ก-๒) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
: จานวน ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน ปี ๒๕๕ ๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๗๕ ชุมชน ทาได้จริงเท่ากับ ๗๕ ชุมชน สรุปปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับที่กาหนดไว้ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๑๕๐ ชุมชน ทา ได้จริงเท่ากับ
๑๕๐ ชุมชน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง เท่ากับแผนที่กาหนดไว้ ซึ่ง ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๗๕ ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี ๒๕๕๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๕,๐๐๐ กลุ่ม ทาได้จริงเท่ากับ ๕,๐๙๕ กลุ่ม สรุป
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผน ๙๕ กลุ่ม ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๕,๐๐๐ กลุ่ม ทาได้
จริงเท่ากับ ๗,๐๐๒ กลุ่ม สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง มากกว่า แผนที่กาหนดไว้ ซึ่ง ปริมาณผลผลิตที่
ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๑,๙๐๗ กลุ่ม

๓๙

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๓ จานวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ๗๕๐ หมู่บ้าน ทาได้จริงเท่ากับ ๗๕๐
หมู่บ้าน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผน ที่กาหนดไว้ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ
๑,๗๕๖ ชุมชน ทาได้จริงเท่ากับ ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง เท่ากับแผนที่กาหนดไว้
ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๖ หมู่บ้าน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด ปี ๒๕๕๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ทาได้จริงเท่ากับ
ร้อยละ ๑๐๐ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริมากกว่
ง าแผนที่กาหนดไว้ร้อยละ ๒๐ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมาย
เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ทา ได้จริง ร้อยละ ๙๖ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง มากกว่า แผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๒๐ แม้ว่าปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ ลดลง ร้อยละ ๔ แต่ก็สามารถ
บรรลุผลเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

๔๐

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี ๒๕๕๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ
๘๕ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๕ ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐ ทาได้จริง ร้อยละ ๑๐๐ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๒๐
ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๓ เทียบกับปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ ปี ๒๕๕๓ แผน ค่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ทาได้จริงเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ สรุป
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้ปี ๒๕๕๔ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ทาได้
จริง ร้อยละ ๑๐๐ ชุมชน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้ ซึ่ง ปริมาณผลผลิตที่ทา
ได้จริง ปี ๒๕๕๓ เท่ากับปี ๒๕๕๔

๔๑

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ก-๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี ๒๕๕๓ ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ ๑,๐๘๐,๙๙๘,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ ๑,๐๕๒,๕๘๙,๒๖๙.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
- ปี ๒๕๕๔ ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ ๑,๗๒๓,๘๖๒,๕๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ ๑,๓๕๗,๗๒๗,๒๔๙.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๖
สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี ๒๕๕๔ เมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๓ ลดลงร้อยละ ๑๘.๖๑

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-๑) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหลักคือ ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน
บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๓ แผนที่กาหนดจานวน๗๕๐ ชุมชน ได้ผล จานวน ๗๕๐ นชุมช
- ปี ๒๕๕๔ แผนที่กาหนดจานวน ๑,๗๕๖ชุมชน ได้ผล จานวน
๑,๗๕๖ชุมชน
ซึ่งปริมาณผลที่ทาได้จริง ปี ๒๕๕๔ เทียบกับปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๖ ชุมชน

๔๒

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นากองทุนชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์/ผู้ให้บริการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร และคณะกรรมการกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามผลผลิตที่ ๒ มีความพึง
พอใจต่อภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมของกรมฯ ดังนี้
อันดับที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
มีค่าคะแนน ๔.๔๑
อันดับที่ ๒ กิจกรรมสร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีค่าคะแนน ๔.๓๗
อันดับที่ ๓ มีจานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการขับเคลื่อนทุนชุมชนเพื่อจัดตั้งสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและทรัพยากร
ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – based OTOP :
KBO) จังหวัด และกิจกรรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีค่าคะแนน
๔.๓๕ ดังแสดงในตาราง
กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย

๑.การขับเคลื่อนทุนชุมชนเพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
๒.เสริมสร้างทักษะคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔.พัฒนาศักยภาพกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๕.ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๖.เสริมสร้างการบริหารจัดการทุนชุมชน
๗.จัดเวทีการสร้างการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๘.ส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
๙.ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
๑๐.เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน
๑๑.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรูKnowledge
้(
– based OTOP : KBO) จังหวัด
๑๒.พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (OTOP) โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KnowledgeBased OTOP : KBO) จังหวัด
๑๓.พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๔.เพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๕.การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน
๑๖.เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด
๑๗.สร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๑๘.สร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

๔๓

๔.๓๕
๔.๔๑
๔.๒๒
๔.๒๑
๔.๑๗
๔.๓๔
๔.๒๐
๔.๓๕
๔.๒๒
๔.๒๕
๔.๓๕
๔.๓๓
๔.๐๙
๓.๗๗
๔.๓๒
๔.๑๖
๔.๓๕
๔.๓๗

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒

กรมฯ ได้สารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด ๓ ประจาปี ๒๕๕๔ พบว่า ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔
(ค) มิติผลกระทบ
(ค-๑) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่มอาชีพ OTOP ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะ
๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน ได้รับความรู้ด้านการจัดทา
แผนธุรกิจและนาแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ โดยผลจากการนาแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ทาให้คณะ
กรรมการกลุ่มทางานตามบทบาทหน้าที่ กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในชุมชน กลุ่มมีการบริหาร
จัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด ทาให้สมาชิกมีงานทา และมีรายได้เพิ่มขึประชาชนมี
้น
เงินออม และ
มีสวัสดิการให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความสงบ สันติและสามัคคี
(ค-๒) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพ OTOP ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการโดยมี
รายได้คุ้มทุนตามแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ OTOP ตรงตามความต้องการของตลาด มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
มีช่องทางการตลาดซึ่งทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๓ ช่องทาง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยัง เกิดแหล่งทุน ใน
ชุมชน ทาให้ประชาชนสามารถ แก้หนี้นอกระบบได้ และมีแหล่งฝากเงินใกล้บ้าน ส่งผลให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(ค-๓) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
กลุ่มอาชีพ OTOP ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความรักความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนดีขึ้น คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนมีการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ชุมชน ส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สถาบัน การจัดการเงินทุนชุมชน เป็น กลุ่มองค์กรหนึ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
การดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทาให้ชุมชน/สมาชิกมีความเสี่ยงในการบริหารการเงิน
แต่เป็นกลุ่มองค์กรที่ สอนให้ ประชาชนใน ชุมชนทางานร่วมกัน เกิดความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ทาให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความรักสามัคคีรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๔๔

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
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ผลผลิตที่ ๒

พึ่งตนเองได้ เนื่องจากทุกกระบวนงานที่ได้ดาเนินการอยู่บนพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ชุมชนนั้นๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเอง ส่งผลให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทุน
ชุมชนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค๔) การประเมินผลกระทบต่อการเมือง
ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในระดับ
รากหญ้า ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้ความสาคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(ค-๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเก็บรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าจากความรู้ที่ได้รับในการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และ
การจัดการทุน เข้ามาช่วยในการวางแผนการดาเนินงาน ส่งผลให้ การดาเนินงานเกิดความ ประหยัดและ
มีความคุ้มค่า

************************************

๔๕

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน

๔๖

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มิติประสิทธิผล
: กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จ ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของกรมการพัฒนาชุมชน ครบทั้ง ๔ ตัวชี้วัด
โดยบรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนด จานวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น การประเมินสรุปได้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนมี
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน
มิติประสิทธิภาพ
: กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุผลผลิต ทั้ง ๒ ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑ “เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน” จานวน
๘ ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดทุกตัวชี้วัด และสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ ๑.๘๐ ผลผลิตที่ ๒ “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคง ” จานวน ๖ ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้เท่ากับและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด และสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ ๑๘.๖๑ ทั้งนี้ โดยมีผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของกรมการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ P( MQA) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มิติผลกระทบ
: นอกจากผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตกรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว ที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทยแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวางต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ดังต่อไปนี้ ชุมชนมีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานและแผน
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้
ความช่วยเหลือส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

๔๗

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แนวทางและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพตามผลผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เนือ่ งจากผลสาเร็จในการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนมีความสอดคล้องและสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล ทั้งยังเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น
กรมการพัฒนาชุมชน จึงยังคงภารกิจที่สาคัญไว้เป็นส่วนใหญ่เพื่อขยายผลและต่อยอดการดาเนินงานให้มี
ความต่อเนื่อง โดยมีแนวทางและแผนการเพิ่มประสิทธิภการด
าพ าเนินการให้มีความคุ้มค่าตามผลผลิตของ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. การให้ความสาคัญกับการทางานเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๒. การกาหนดกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
๓. การปรับปรุงรูปแบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่
๔. การปรับ/ลด/ยกเลิกการทางานที่มีความซ้าซ้อนเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน
๕. การพัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างเป็นระบบ
๖. การปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายผู้นาชุมชนเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

๔๘

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสารอ้างอิง
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กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๓). แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๔. กรทอง การพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร.
กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๔).รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔. กองแผนงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๔). เอกสารรายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓. กองคลัง : กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๔). เอกสารรายงานผลการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐประจาปี ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๔). เอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๕๔.
กองแผนงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน. (๒๕๕๔). เอกสารรายงาน สงป.๓๐๑.
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๔๙

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
สรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่ ๓.๑ – ๓.๔
จาแนกตามผลผลิต

แบบฟอร์มที่ ๓.๑ การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ ๓.๒ การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
แบบฟอร์มที่ ๓.๓ แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost - Effectiveness) ได้หรือไม่
แบบฟอร์มที่ ๓.๔ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ

๕๐

รายงานผล
การประเมิน
ในการปฏิบัติภารกิจของ กรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๒๒๗ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๗
http://www.cdd.go.th

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๑ : การกําหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน
วิธีการ – ใหจําแนกประเภทของผลผลิตที่กําหนดไวตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
โดยมีหลักการดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน
การประเมินความคุมคาพิจารณาจากผลผลิตที่กําหนดไวตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุมคาจะตองเปนภารกิจหลักของหนวยงานซึ่งเปนเปาหมาย
การใหบริการของหนวยงาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการใหบริการและประสิทธิผลจากการใหบริการอันเปน
ผลประโยชนตอสาธารณะได ดังนั้น จึงตองทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหนวยงานโดยจําแนกเปน ๓ ประเภท

ก. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธที่เปนภารกิจหลักโดยตรงที่จะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

ผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชน
ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปนสวนคาใชจายได
๑..........-.........................................................................................................................................................
๒..........-.........................................................................................................................................................
๓..........-.........................................................................................................................................................
๔..........-.........................................................................................................................................................
๕..........-.........................................................................................................................................................

ค. ผลผลิตที่ไมเขาขายในการประเมินความคุมคา
๑..........-.........................................................................................................................................................
๒..........-........................................................................................................................................................
๓..........-........................................................................................................................................................
๔..........-........................................................................................................................................................
๕..........-........................................................................................................................................................

๕๑

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๒ : การกําหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล
วิธีการ – ใหระบุเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิต พรอมตัวชี้วัด รวมทั้งแหลงที่มาของขอมูล หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูล
ความมีอยูของขอมูล ความสมบูรณของขอมูล
เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แหลงที่มาของ
ขอมูล

เปาหมายการใหบริการกระทรวงที่ ๑ :
หมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการ
พัฒนาแกไขปญหาของตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดผลกระทบ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหาของตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑,๗๕๖หมูบาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของหมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหา
ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ ๑.๑ :
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหาร
จัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการ
จัดการและแกไขปญหาของชุมชน

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:

แหลงที่มาของ
ขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

๒.จํานวนครัวเรือนที่มีขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
๘,๔๔๙,๑๒๘ ครัวเรือน

รายงาน สงป.

-ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

มี

สมบูรณ

๓.จํานวนหมูบานที่มีขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.๒ค)
๗๑,๑๓๗ หมูบาน

รายงาน สงป.

-ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

มี

สมบูรณ

๔.จํานวนแผนชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐาน ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.จํานวนผูนําชุมชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ๑๐,๕๘๗ คน

*หมายเหตุ - หนวยงานควรพิจารณาผลผลิตใหครบตามเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง เพื่อใชในการพิจารณาวาสวนราชการสามารถประเมิน
ความคุมคาของผลผลิตใดไดบาง และควรพิจารณาปรับปรุงขอมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุมคาไดทุกเปาหมายการใหบริการหนวยงานในปตอไป

๕๓

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการ
จัดการและแกไขปญหาของชุมชน

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:

แหลงที่มาของ
ขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

๒.รอยละ ๑๐๔.๓๑ ของครัวเรือนที่มีขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ที่เชื่อถือได

รายงาน สงป.

-ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

มี

สมบูรณ

๓.รอยละ ๑๐๐ ของหมูบานที่มีขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
(กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได

รายงาน สงป.

-ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

มี

สมบูรณ

๔.รอยละ ๑๐๒.๖๔ ของแผนชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑.รอยละ ๑๐๐.๘๓ ของผูนําชุมชนที่ผานการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด

*หมายเหตุ - หนวยงานควรพิจารณาผลผลิตใหครบตามเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง เพื่อใชในการพิจารณาวาสวนราชการสามารถประเมิน
ความคุมคาของผลผลิตใดไดบาง และควรพิจารณาปรับปรุงขอมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุมคาไดทุกเปาหมายการใหบริการหนวยงานในปตอไป

๕๔

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การประเมิน PART
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)

คะแนนเต็ม



หมวด ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ

๑๐



หมวด ข. การวางแผนกลยุทธ

๒๐

คะแนนที่ได
(กรอกเฉพาะการประเมินความคุมคาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)

หมายเหตุ – หนวยงานสามารถพิจารณาความสอดคลองของ ผลผลิต เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง
โดยใชขอมูลการประเมิน PART ประกอบ

๕๕

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๓ : แบบฟอรมเพื่อพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย
(Cost – Effectiveness) ไดหรือไม
วิธีการ – ใหระบุชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เปาหมายการใหบริการหนวยงาน เปาหมาย
การใหบริการกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นําสงผลผลิต รวมทั้งผลประโยชนและคาใชจายทั้งทางตรง
และทางออม เพื่อประเมินความคุมคา ๑ ผลผลิตตอ ๑ แบบฟอรม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
(พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถประเมินความคุมคาจากแบบฟอรมที่ ๓.๒ จํานวน ๑ ผลผลิต)
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชน
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
(ระบุเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)
 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 กลุมเปาหมาย :
๑) ผูนําชุมชน ๒) ครัวเรือน ๓) หมูบาน ๔) ชุมชน
 ลักษณะผลประโยชน :
๑) ผูนําชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม มีทักษะในการบริหาร
จัดการชุมชน/ทุ นชุมชนใหมีคุณภาพ มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงบันดาลใจที่จะยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานในการพั ฒนากระบวนการและกลไกการบริห ารจัดการชุ มชน สามารถ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายแหงการเรียนรูระหวางผูนําชุมชน สามารถจัดเก็บขอมูล จปฐ./กช.
๒ค ในหมูบานเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานสามารถรวบรวมขอมูล
ในชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนและรวมเปนวิทยากรใหกับชุมชน
๒) ครัวเรือนมีขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป ๒๕๕๔ สามารถนําไปใชประโยชนใน
การวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัวใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
๓) หมูบานมีขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับหมูบาน ทําใหทราบภาพรวม
ของหมูบานวามีศักยภาพในดานใด สามารถพัฒนาใหหมูบานดีขึ้นไดอยางไร ซึ่งจะทําใหสามารถ
วางแผนแกไขปญ หาหรือพัฒนาหมูบ านในทุกระดับ ใหเจริญกาวหนา ยิ่งขึ้นในทุกระดับ

๕๖

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๔) ชุมชนมีแผนชุมชนทีผ่ านการรับรองมาตรฐาน โดยผานกระบวนการแผนชุมชนแบบมี
สวนรวม ในการพัฒนาชุม ชนตามความตองการ ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
โดยการจัดทําแผนชุมชนดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน มีกระบวนการเรียนรู มีแผนชุมชน เปนรูปเลมชัดเจนและสามารถนําไปใชประโยชนได
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุเปาหมายการใหบริการกระทรวง)
เปาหมายการใหบริการกระทรวง :
หมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

ปริมาณงาน

๑. พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
๒. การบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓. การพัฒนาแผนชุมชน
๔. สงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน

๑๐,๕๐๐ คน
๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน /
๗๑,๑๓๐ หมูบาน
๒๐,๗๐๐ แผนชุมชน
๒๑๗ แหง

การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน
๑.๑ ผลประโยชนทางตรงที่คิดมูลคาเปนเงินได
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมสังคม

ลักษณะของผลประโยชน
-

มูลคา (บาท)
-

ลักษณะของผลประโยชน
-

มูลคา (บาท)
-

๑.๒ ผลประโยชนทางออมที่คิดมูลคาเปนเงินได
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมสังคม

๕๗

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๑.๓ ผลประโยชนที่คิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
๑. ผู นําชุมชน จํานวน ๑๐,๕๘๗ คน ไดรับการพั ฒนาศักยภาพ มีภาวะผู นํา มี
คุณธรรม มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน/ทุนชุมชนใหมีคุณภาพ มีกําลังใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี แรงบั น ดาลใจที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการพั ฒนา
กระบวนการและกลไกการบริ หารจั ด การชุม ชน สามารถเสริ ม สร า งและพั ฒนา
เครือขายแหงการเรียนรูระหวางผูนําชุมชน สามารถจัดเก็บขอมูล จปฐ./กช.๒ค ใน
หมูบานเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานสามารถรวบรวม
ขอมูลในชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนและรวมเปนวิทยากรใหกับชุมชน
๒. ครั ว เรื อน จํ า นวน ๘,๔๔๙,๑๒๘ ครั ว เรือ น มีขอมู ลความจํา เป น พื้น ฐาน
(จปฐ.) ป ๒๕๕๔ ครัวเรือนสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาและ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
๓. หมูบาน จํานวน ๗๑,๑๓๗ หมูบาน มีขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม
ระดับหมูบาน ทําใหทราบภาพรวมของหมูบานวามีศักยภาพในดานใด สามารถ
พัฒนาใหหมูบานดีขึ้นไดอยางไร ซึ่งจะทําใหสามารถวางแผนแกไขปญหาหรือพัฒนา
หมูบ านในทุกระดับใหเจริญกาวหนา ยิ่งขึ้นในทุกระดับ

กลุมสังคม

๔. ชุมชน จํานวน ๒๑,๒๔๖ ชุมชน มีแผนชุมชนทีผ่ านการรับรองมาตรฐาน โดย
ผานกระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม ในการพัฒนาชุมชนตามความตองการ
ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยการจัดทําแผนชุมชนดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน มี
กระบวนการเรียนรู มีแผนชุมชน เปนรูปเลมชัดเจนและสามารถนําไปใชประโยชนได
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.คาใชจาย
๒.๑ คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง
ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
มูลคา (บาท)

ระบุหมวดคาใชจาย

งบดําเนินการ
(ไมรวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา

๑. งบดําเนินงาน
๒. งบลงทุน
เงินเดือน คาจางประจํา
รายจายอื่น
รวม

๕๘

งบประมาณ
๖๕๖,๑๔๖,๕๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คาใชจายจริง
๖๓๔,๒๐๗,๗๑๑.๗๔
๑๓,๓๔๓,๖๙๖.๗๓

๑,๕๕๙,๖๒๖,๐๐๐.๐๐
๒,๒๓๓,๗๗๒,๕๐๐.๐๐

๑,๕๒๔,๕๘๑,๙๗๑.๓๘
๘๓,๕๐๐.๐๐
๒,๑๗๒,๒๑๖,๘๗๙.๘๕

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงทีป่ นสวน
ระบุหมวดคาใชจาย
-

งบบุคลากรที่ปนสวน
งบดําเนินการที่ปนสวน (ไมรวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

มูลคา (บาท)
-

๒.๒ คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดําเนินการ
(ไมรวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา

ระบุหมวดคาใชจาย
-

มูลคา (บาท)
-

-

-

๒.๓ คาใชจายทางออมที่ผูอื่นชวยจายให
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากรที่ปนสวน
งบดําเนินการที่ปนสวน (ไมรวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

ระบุหมวดคาใชจาย
-

มูลคา (บาท)
-

๒.๔ คาใชจายที่คิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม
ความสูญเสียดานสังคมและวัฒนธรรม
ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหารภาครัฐ

-

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความสูญเสียดานอื่นๆ

-

๕๙

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิตที่ ๑ เสริมสรางขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชน
ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินความคุมคา)
 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๘๐ (๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริม
ความเสมอภาคของชายและหญิง เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน
ผลการดําเนินงาน : ผูนําชุมชน จํานวน ๑๐,๕๘๗ มี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองได จํานวน ๔ ใน ๗ ขอ ดังนี้ (๑) การจัดเก็บขอมูล
จปฐ./กชช.๒ค (๒) การจัดการแผนชุมชน (๓) การจัดการ
ศูนยเรียนรูชุมชน (๔) การสงเสริมวิถีประชาธิปไตย (๕)
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖) การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๗) การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน : หมูบานไดรับการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน
มาตรา ๘๔ (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การยกเลิกและละเวนการ
ตรากฏหมายและกฏเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติ
ทีไ่ มสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการที่เปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชนสวนรวม
๖๐

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
ประเมินความคุมคา)

รายงานผล

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
ผลการดําเนินงาน : ชุมชนไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน
มาตรา ๘๔ (๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบ (๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบ
สหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชน
เพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน : กลุมผูผลิตชุมชนไดรับการ
พัฒนา การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน จํานวน
๕,๐๐๐ กลุม
มาตรา ๘๗ (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (๒) สงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทาง การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
ผลการดําเนินงาน : แผนชุมชนที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน โดยประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนฯ และสามารถแกไขปญหาของประชาชน
ในหมูบานได จํานวน ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน

๖๑

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินความคุมคา)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๑) การพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน
ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ
ความรู ควาสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็ง
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ผลการดําเนินงาน : ผูนําชุมชน จํานวน ๑๐,๕๘๗ มี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง
ได จํานวน ๔ ใน ๗ ขอ ดังนี้ (๑) การจัดเก็บขอมูล จปฐ./
กชช.๒ค (๒) การจัดการแผนชุมชน (๓) การจัดการศูนย
เรียนรูชุมชน (๔) การสงเสริมวิถีประชาธิปไตย (๕) การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖) การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๗) การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒) การพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาความยากจน ให
ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวมและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใช และขยายโอกาสเขาถึง
แหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผู
อยูใตเสนความยากจนใหลดลง
ผลการดําเนินงาน :
๑) แผนชุมชน จํานวน ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน ผานการ
รับรองมาตรฐาน โดยประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนฯ และสามารถแกไขปญหาของประชาชนใน
หมูบานได
๒) ชุมชนไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน

๖๒

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
รายงานผล
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
๖๐
ประเมินความคุมคา)
 ความตองการของประชาชน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย CS ๒ สวนราชการมีชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
และแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร
ผลการดําเนินงาน : กรมการพัฒนาชุมชนมีชองทาง
การรับฟงความตองการของผูรับบริการ ๖ ชองทาง ๑) พบ
เจาหนาที่ เชน เวทีการประชุม การติดตามงานของ
เจาหนาที่ ๒) ไปรษณีย (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชั้น ๕ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่)
๓) โทรสาร หมายเลข ๐๒-๑๔๓๘๙๐๙-๒๖ ๔) โทรศัพท
หมายเลข ๐๒-๑๔๑๖๐๔๗ ๕) เว็บไซตสํานัก/กอง/ศูนย
WWW.cdd.go.th ๖) หนวยรับเรื่อง (สํานัก/กอง/ศูนย)
 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูล
สารสนเทศศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน
ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน

๖๓

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ



รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ แผน
ประจําปที่กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได
ใหแสดงเหตุผล)

ตนทุนตอหนวย

-

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับ เชิงปริมาณ
๑. จํานวนผูนําที่มีการพัฒนาศักยภาพ
แผน
แผน จํานวน ๑๐,๕๐๐ คน
ผล จํานวน ๑๐,๕๘๗ คน
๒. จํานวนครัวเรือนที่มีขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
แผน จํานวน ๘,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ผล จํานวน ๘,๔๔๙,๑๒๘ ครัวเรือน
๓. จํานวนหมูบานที่มีขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. ๒ค)
แผน จํานวน ๗๑,๑๓๐ หมูบาน
ผล จํานวน ๗๑,๑๓๗ หมูบาน
๔. จํานวนแผนชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐาน
แผน จํานวน ๑๐,๔๐๐ ชุมชน
ผล จํานวน ๒๑,๒๔๖ ชุมชน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูนําชุมชนที่ผานการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑที่กําหนด
แผน รอยละ ๙๐
ผล รอยละ ๑๐๐.๘๓
๒. ครัวเรือนที่มีขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได
แผน รอยละ ๙๐
ผล รอยละ ๑๐๔.๓๑
๓. รอยละของหมูบานที่มีขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
แผน รอยละ ๙๕
ผล รอยละ ๑๐๐
๔. แผนชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
แผน รอยละ ๑๐๐
ผล รอยละ ๑๐๒.๖๔
ผลผลิตนี้มีผลการดําเนินงานมากกวาแผนที่กําหนดไว ซึ่งแสดง
ไดวามีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
.

๖๔

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ





รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจําปที่กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได
ใหแสดงเหตุผล)

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือ
การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

-

สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด

-

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตาม
แผน

สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนในผลผลิตที่ ๑
ป พ.ศ.
๒๕๕๓

คาใชจายตามแผน
๒,๒๐๖,๒๔๐,๒๐๐.๐๐

๒๕๕๔

๒,๒๓๓,๗๗๒,๕๐๐.๐๐

คาใชจายจริง
๒,๑๘๕,๐๗๗,๒๙๘.๔๔
(๙๙.๐๔)
๒,๑๗๒,๒๑๖,๘๗๙.๘๕
(๙๗.๒๔)

คงเหลือ
๒๑,๑๖๒,๙๐๑.๕๖
๖๑,๕๕๕,๖๒๐.๑๕

สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ในป ๒๕๕๔
เทียบกับ ป ๒๕๕๓ ลดลงรอยละ ๑.๘


สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร

-

 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวน ผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของ
การใหบริการ
กรมการพัฒนาชุมชน คิดเปนรอยละ ๘๕.๔
รายงานผล
ประสิทธิผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)


Benefit – Cost Ratio

-



Cost - Effectiveness

-

 ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย

จํานวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ป พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๔

แผน
๗๕๐ ชุมชน
๑,๗๕๖ ชุมชน/
รอยละ ๑๐๐

ผล
๗๕๐ ชุมชน
๑,๗๕๖ ชุมชน/
รอยละ ๑๐๐

ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
.

๖๕

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิผล


รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอผลประโยชนจากการใชบริการ

ผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบตอประชาชน

-

รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปที่
ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
ผลกระทบ
จํานวนชุมชนมีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาแกไขปญหาของ
ตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ป ๒๕๕๓
๗๕๐
ชุมชน

ป ๒๕๕๔
๑,๗๕๖
ชุมชน

ประชาชนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมการแกไขปญหา
และการพัฒนาหมูบาน จํานวน ๑,๗๕๖ ชุมชน ในป ๒๕๕๔
และในป ๒๕๕๓ มีจํานวน ๗๕๐ ชุมชน แสดงวาชุมชนมีการ
แกไขปญหาและพัฒนาชุมชน เพิ่มขึ้น


การประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 การประเมินผลกระทบตอสังคม


การประเมินผลกระทบตอการเมือง

-



การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

-

๖๖

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การประเมิน PART

คะแนนที่ได

(ตามรายงานผลการประเมินดวยเครื่องมือการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)






หมวด ก.
หมวด ข.
หมวด ค.
หมวด ง.
หมวด จ.

จุดมุงหมายและรูปแบบ
การวางแผนกลยุทธ
ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ
การบริหารจัดการ
การประเมินผลผลิตและผลลัพธ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพาะการประเมินความ
คุมคาในปงบประมาณ ๒๕๕๔
เปนตนไป)

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็น

(ใหเลือกแนวทางลําดับที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิต
ที่ป ระเมินความคุมคานี)้

(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว)

ขยายภารกิจ
 ปรั บปรุงภารกิ จ
 คงสภาพภารกิจ
 ถายโอนใหราชการสวนทองถิ่น
 จางเหมาเอกชน
 สนับ สนุนองคกรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ

มิติประสิทธิภาพ :
การดํ า เนิ น งานในผลผลิ ต นี้ มี ผลการดํ า เนิ น งาน
มากกวาแผนที่กําหนดไวแสดงไดวามีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน
มิติประสิทธิผล :
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ
ชุม ชนและพั ฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากใหมั่ นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง สงผลใหเป าหมายการ
ใหบริการหนวยงานบรรลุผลสําเร็จโดยดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย ๑,๗๕๖ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
มิติผลกระทบ :
ผลผลิต “เสริ มสรางความสามารถของพลังชุ มชน
ในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชน” ยังสงผล
กระทบตอประชาชน และความสําเร็จตามเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแกไขปญหาของ
ชุมชนได คือ ในป ๒๕๕๓ จํานวน ๗๕๐ ชุมชน และ
ในป ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๗๕๖ ชุม ชน ซึ่งประชาชน
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรคงสภาพภารกิจไว



๖๗

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๑ : การกําหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน
วิธีการ – ใหจําแนกประเภทของผลผลิตที่กําหนดไวตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
โดยมีหลักการดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน
การประเมินความคุมคาพิจารณาจากผลผลิตที่กําหนดไวตามที่ปรากฏในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุมคาจะตองเปนภารกิจหลักของหนวยงาน
ซึ่งเปนเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการใหบริการและประสิทธิผลจาก
การใหบริการอันเปนผลประโยชนตอสาธารณะได ดังนั้น จึงตองทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหนวยงาน
โดยจําแนกเปน ๓ ประเภท
ก. ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคง
ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปนสวนคาใชจายได
๑..........-.........................................................................................................................................................
๒..........-.........................................................................................................................................................
๓..........-.........................................................................................................................................................
๔..........-.........................................................................................................................................................
๕..........-.........................................................................................................................................................

ค. ผลผลิตที่ไมเขาขายในการประเมินความคุมคา
๑..........-.........................................................................................................................................................
๒..........-........................................................................................................................................................
๓..........-........................................................................................................................................................
๔..........-........................................................................................................................................................
๕..........-........................................................................................................................................................

๖๘

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๒ : การกําหนดตัวชี้วดั และการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล
วิธีการ – ใหระบุเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิต พรอมตัวชี้วัด รวมทั้งแหลงที่มาของขอมูล หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูล
ความมีอยูของขอมูล ความสมบูรณของขอมูล
เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แหลงที่มาของ
ขอมูล

เปาหมายการใหบริการกระทรวงที่ ๑ :
: หมูบาน/ชุมชนมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหาของ
ตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดผลกระทบ:
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒ นาแกไขปญ หาของตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑,๗๕๖หมูบาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของหมูบาน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหา
ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ ๑.๒ :
: ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน
บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดประสิทธิผล:
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน
ตัวชี้วดั เชิงคุณ ภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖๙

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

รายงาน สงป.

-สํานักเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต

ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี
ความมั่นคง

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :

แหลงที่มาของ
ขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

รายงาน สงป.

-สํานักพัฒนาทุนและ
องคกรการเงินชุมชน

มี

สมบูรณ

๒.จํานวนกลุมผูผลิตชุมชนที่ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑชุมชน ๗,๐๐๒ กลุม

รายงาน สงป.

มี

สมบูรณ

๓.จํานวนหมูบานที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใตแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๗๕๖ หมูบาน

รายงาน สงป.

-สํานักสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน
-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

มี

สมบูรณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน

*หมายเหตุ - หนวยงานควรพิจารณาผลผลิตใหครบตามเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง เพื่อใชในการพิจารณาวาสวนราชการสามารถ
ประเมินความคุมคาของผลผลิตใดไดบาง และควรพิจารณาปรับ ปรุงขอมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุมคาไดทุกเปาหมายการใหบริการหนวยงานในปตอไป

๗๐

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต

ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี
ความมั่นคง

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แหลงที่มา
ของขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล

ความมีอยู
ของขอมูล
(มี/ไมมี)

ความสมบูรณ
ของขอมูล

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑.รอยละ ๙๖ ของชุมชนที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑที่กําหนด

รายงานผลการ -สํานักพัฒนาทุนและ
ดําเนินงาน องคกรการเงินชุมชน

มี

สมบูรณ

๒.รอยละ ๑๐๐ ของกลุมผูผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัด การ
ผลิตภัณฑชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงาน สงป.

มี

สมบูรณ

๓.รอยละ ๑๐๐ ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่
สามารถเปนแหลงเรียนรู

รายงาน สงป.

มี

สมบูรณ

-สํานักสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน
-สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

*หมายเหตุ - หนวยงานควรพิจารณาผลผลิตใหครบตามเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง เพื่อใชในการพิจารณาวาสวนราชการสามารถ
ประเมินความคุมคาของผลผลิตใดไดบาง และควรพิจารณาปรับ ปรุงขอมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุมคาไดทุกเปาหมายการใหบริการหนวยงานในปตอไป

๗๑

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การประเมิน PART
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)

คะแนนเต็ม



หมวด ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ

๑๐



หมวด ข. การวางแผนกลยุทธ

๒๐

คะแนนที่ได
(กรอกเฉพาะการประเมินความคุมคาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)

หมายเหตุ – หนวยงานสามารถพิจารณาความสอดคลองของ ผลผลิต เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการกระทรวง
โดยใชขอมูลการประเมิน PART ประกอบ

๗๒

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๓ : แบบฟอรมเพื่อพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย
(Cost – Effectiveness) ไดหรือไม
วิธีการ – ใหระบุชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เปาหมายการใหบริการหนวยงาน เปาหมาย
การใหบริการกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นําสงผลผลิต รวมทั้งผลประโยชนและคาใชจายทัง้ ทางตรง
และทางออม เพื่อประเมินความคุมคา ๑ ผลผลิตตอ ๑ แบบฟอรม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
(พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถประเมินความคุมคาจากแบบฟอรมที่ ๓.๒ จํานวน ๑ ผลผลิต)
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคง
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
(ระบุเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)
 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 กลุมเปาหมาย :
๑) ชุมชน ๒) กลุมผูผลิตชุมชน ๓) หมูบาน
 ลักษณะผลประโยชน :
๑.ชุม ชนไดรั บการพั ฒนาประสิท ธิภ าพในการบริหารจัดการทุนชุ มชนอย างเป นระบบ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนไดอยางราบรื่น ชุมชนมีระเบียบขอบังคับ
ในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน ชุม ชน จํานวน ๓๖๔,๗๐๐,๙๔๔ บาท ชุม ชนมีกิจกรรม
ดําเนินการในดานตางๆ เชน ด านการลงทุนและแสวงหารายได ดานสวัสดิการชุมชน ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง ชุมชนมีสถานที่ทําการและดําเนิน กิจกรรมของกองทุน เป น
สัดสวนชัดเจน
๒.กลุมผูผลิตชุมชนมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน มีการคนหาความตองการดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ จัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม กลุ ม
ผูผลิตชุมชน สามารถดําเนินกิจการของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูประกอบการมืออาชีพ
เขาถึงแหลงบริการทางดานเงินทุนจากหนวยงานภาคราชการ องคกรเอกชน มีโอกาสไดรับความรู
ทางดานวิชาการจากหนวยงานราชการตางๆ กลุมผูผลิตชุมชน นําแผนธุรกิจไปใชประโยชนบรรลุ
เปาหมายเชิงรายได (คุมทุน) ผลิตภัณฑของชุมชนมีสวนแบงทางการตลาดที่
๗๓

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชัดเจน และสินคาเปนที่ตองการของตลาด จังหวัดนําเอกสารแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพกลุม
อาชีพ ไปใชในการพัฒนากลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพการของตลาดมากขึ้น
๓.หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถเปนแหลงเรียนรู มีความสามารถในการถายทอด
สื่อสาร ขยายผลการเรียนรู มีการใหบริการขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ และมีจุดเรียนรูที่หลากหลาย
มีกิจกรรมพึ่งตนเอง ทํากิน ทําใช ลดรายจาย เพิ่มรายได มีการออม มีการบริหารจัดการพัฒนาใน
รูปกลุม การพัฒนารายไดดวยระบบกลุม และพัฒนาดวยองคกรเครือขาย หมูบานไมมียาเสพติด
ไมมีคนจน ไมมีหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุม ชน และมีการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุเปาหมายการใหบริการกระทรวง)
เปาหมายการใหบริการกระทรวง :
หมูบาน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแกไขปญหาของตนเองตามแนว
ปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

ปริมาณงาน

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
๒.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
๓.สงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

๑๕๐ ชุมชน
๕,๐๐๐ กลุม
๑,๗๕๖ ชุมชน

การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน
๑.๑ ผลประโยชนทางตรงที่คิดมูลคาเปนเงินได
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมสังคม

ลักษณะของผลประโยชน
-

มูลคา (บาท)
-

ลักษณะของผลประโยชน
-

มูลคา (บาท)
-

๑.๒ ผลประโยชนทางออมที่คิดมูลคาเปนเงินได
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมสังคม

๗๔

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๑.๓ ผลประโยชนที่คิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
๑. ชุมชน ๑๕๐ ชุมชน ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุน
ชุมชนอยางเปนระบบ คณะกรรมการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนได
อยางราบรื่น ชุมชนมีระเบียบขอบังคับในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่ชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน จํานวน ๓๖๔,๗๐๐,๙๔๔ บาท ชุมชนมีกิจกรรมดําเนินการในดานตางๆ
เชน ดานการลงทุน และแสวงหารายได ดานสวัสดิการชุมชน ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง ชุมชนมีสถานที่ทําการและดําเนินกิจกรรมของกองทุนเปน
สัดสวนชัดเจน
๒. กลุม ผูผลิตชุมชน จํานวน ๗,๐๐๒ กลุม มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ กลุม

ผูผลิตชุมชน นําแผนธุรกิจไปใชประโยชนบรรลุเปาหมายเชิงรายได (คุมทุน) ผลิตภัณฑ
ของชุมชนมีสวนแบงทางการตลาดที่ชัดเจน และสินคาเปนที่ตองการของตลาด
๓. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ๑,๗๕๖ หมูบาน สามารถเปนแหลงเรียนรู
มีการใหบริการขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ และมีจุดเรียนรูท ี่หลากหลาย มีกิจกรรม
พึ่งตนเอง ทํากิน ทําใช ลดรายจาย เพิ่มรายได มีการออม มีการบริหารจัดการพัฒนา
ในรูปกลุม การพัฒนารายไดดวยระบบกลุม และพัฒนาดวยองคกรเครือขาย หมูบาน
ไมมียาเสพติด ไมมีคนจน ไมมีหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน และมีการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุม สังคม

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.คาใชจาย
๒.๑ คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง
ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดคาใชจาย
งบดําเนินการ
(ไมรวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา

๑. งบดําเนินงาน
๒. งบลงทุน
เงินเดือน คาจางประจํา
รวม

๗๕

มูลคา (บาท)
งบประมาณ
๗๕๖,๕๐๕,๙๐๐.๐๐
๑๗๒,๑๔๓,๖๐๐.๐๐
๗๙๕,๒๑๓,๐๐๐.๐๐
๑,๗๒๓,๘๖๒,๕๐๐.๐๐

คาใชจายจริง
๗๐๑,๕๘๙,๗๗๕.๒๑
๔๙,๘๒๐,๘๙๒.๑๖
๖๐๒,๘๙๓,๗๓๒.๓๖
๑,๓๕๗,๗๒๗,๒๔๙.๗๓

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงทีป่ นสวน
งบบุคลากรที่ปนสวน
งบดําเนินการที่ปนสวน (ไมรวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

ระบุหมวดคาใชจาย
-

มูลคา (บาท)
-

ระบุหมวดคาใชจาย
-

มูลคา (บาท)
-

-

-

ระบุหมวดคาใชจาย
-

มูลคา (บาท)
-

๒.๒ คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดําเนินการ
(ไมรวมงบบุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา
๒.๓ คาใชจายทางออมที่ผูอื่นชวยจายให
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากรที่ปนสวน
งบดําเนินการที่ปนสวน (ไมรวมงบบุคลากร)
งบลงทุน

๒.๔ คาใชจายที่คิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม
ความสูญเสียดานสังคมและวัฒนธรรม
ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหาร
ภาครัฐ
ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความสูญเสียดานอื่นๆ

-

๗๖

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิตที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคง
ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
ประเมินความคุมคา)
 รัฐธรรมนูญ

รายงานผล

รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๐ (๑) คุม ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย
สงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน
ผลการดําเนินงาน : ผูนําชุมชน จํานวน ๑๐,๕๘๗ มี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองได จํานวน ๔ ใน ๗ ขอ ดังนี้ (๑) การจัดเก็บขอมูล
จปฐ./กชช.๒ค (๒) การจัดการแผนชุมชน (๓) การจัดการ
ศูนยเรียนรูชุมชน (๔) การสงเสริมวิถีประชาธิปไตย (๕)
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖) การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๗) การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน : หมูบานไดรับการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน ๗๕๐ หมูบาน
มาตรา ๘๔ (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การยกเลิกและละเวนการ
ตรากฏหมายและกฏเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติ
ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการที่เปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชนสวนรวม

๗๗

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
ประเมินความคุมคา)

รายงานผล

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
ผลการดําเนินงาน : ชุมชนไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน
มาตรา ๘๔ (๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบ (๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบ
สหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชน
เพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน : กลุมผูผลิตชุมชนไดรับการ
พัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑชมุ ชน จํานวน
๗,๐๐๒ กลุม
มาตรา ๘๗ (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (๒) สงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทาง การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
ผลการดําเนินงาน : แผนชุมชนที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน โดยประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนฯ และสามารถแกไขปญหาของประชาชน
ในหมูบานได จํานวน ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน

๗๘

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับผลผลิตที่
ประเมินความคุมคา)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รายงานผล

เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑) การพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของ
ชุมชน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย
จิตใจ ความรู ควาสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและ
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะ
นําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ผลการดําเนินงาน : ผูนําชุมชน จํานวน ๑๐,๕๘๗ มี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองได จํานวน ๔ ใน ๗ ขอ ดังนี้ (๑) การจัดเก็บขอมูล
จปฐ./กชช.๒ค (๒) การจัดการแผนชุมชน (๓) การจัดการ
ศูนยเรียนรูชุมชน (๔) การสงเสริมวิถีประชาธิปไตย (๕)
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖) การ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๗) การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒) การพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาความยากจน
ใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวมและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใช และขยายโอกาส
เขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลด
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนใหลดลง
ผลการดําเนินงาน :
๑) แผนชุมชน จํานวน ๒๑,๒๔๖ แผนชุมชน ผาน
การรับรองมาตรฐาน โดยประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ และสามารถแกไขปญหา
ของประชาชนในหมูบานได
๒) ชุมชนไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุนชุมชน ๑๕๐ ชุมชน

๗๙

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลองของภารกิจกับ ยุทธศาสตรชาติ
(ใหเลือกยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับ ผลผลิตที่
ประเมินความคุมคา)
 ความตองการของประชาชน

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)

๖๗
รายงานผล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย CS ๒ สวนราชการมีชองทางการรับฟง
และเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียและแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการ
สื่อสาร
ผลการดําเนินงาน : กรมการพัฒนาชุมชนมีชอ งทาง
การรับฟงความตองการของผูรับบริการ ๖ ชองทาง ๑) พบ
เจาหนาที่ เชน เวทีการประชุม การติดตามงานของ
เจาหนาที่ ๒) ไปรษณีย (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารบี ชั้น ๕ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี)่ ๓) โทรสาร
หมายเลข ๐๒-๑๔๓๘๙๐๙-๒๖ ๔) โทรศัพท หมายเลข
๐๒-๑๔๑๖๐๔๗ ๕) เว็บไซตสํานัก/กอง/ศูนย
WWW.cdd.go.th ๖) หนวยรับเรื่อง (สํานัก/กอง/ศูนย)
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตร
ชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน

๘๐

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ



ตนทุนตอหนวย

รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ
แผนประจําปที่กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได
ใหแสดงเหตุผล)
-

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน เชิงปริมาณ
๑. ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน
แผน จํานวน ๑๕๐ ชุมชน
ผล จํานวน ๑๕๐ ชุมชน
๒. กลุมผูผลิตชุมชนที่ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑชุมชน
แผน จํานวน ๕,๐๐๐ กลุม
ผล จํานวน ๗,๐๐๒ กลุม
๓. จํานวนหมูบานที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใตแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผน จํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน
ผล จํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน
เชิงคุณภาพ
๑. ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชนตามเกณฑที่กําหนด
แผน รอยละ ๘๐
ผล รอยละ ๙๖
๒. กลุมผูผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
แผน รอยละ ๘๐
ผล รอยละ ๑๐๐
๓. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่สามารถเปนแหลงเรียนรู
แผน รอยละ ๑๐๐
ผล รอยละ ๑๐๐
ผลผลิตนี้มีผลการดําเนินงานเทากับแผนที่กําหนดไว ซึ่งแสดงได
วามีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

๘๑

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ





รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ
แผนประจําปที่กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได
ใหแสดงเหตุผล)

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

-

สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด

-

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน

สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนในผลผลิตที่ ๒
ป พ.ศ.

คาใชจายตามแผน

คาใชจายจริง

คงเหลือ

๒๕๕๓

๑,๐๘๐,๙๙๘,๙๐๐.๐๐

๒๘,๔๐๙,๖๓๐.๖๘

๒๕๕๔

๑,๗๒๓,๘๖๒,๕๐๐.๐๐

๑,๐๕๒,๕๘๙,๒๖๙.๓๒
(๙๗.๓๗)
๑,๓๕๗,๗๒๗,๒๔๙.๗๓
(๗๘.๗๖)

๓๖๖,๑๓๕,๒๕๐.๒๗

สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ในป ๒๕๕๔
เทียบกับ ป ๒๕๕๓ ลดลง ๑๘.๖๑


สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร

 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ
ประสิทธิผล


Benefit – Cost Ratio



Cost - Effect

ผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของกรมการ
พัฒนาชุมชน คิดเปนรอยละ ๘๕.๔
รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปที่
ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)
-

 ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/ จํานวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
ป พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๔

แผน
๗๕๐ ชุมชน
๑,๗๕๖ ชุมชน/รอยละ
๘๐

ผล
๗๕๐ ชุมชน
๑,๗๕๖ ชุมชน/รอยละ
๑๐๐

ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่
กําหนด

๘๒

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิผล


รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปที่
ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ผลประโยชนจากการใชบริการ
ผลกระทบ

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน

รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปที่
ผานมา กรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบได ใหแสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
ผลกระทบ

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพ
และขีดความสามารถใน
การพัฒนาแกไขปญหาของ
ตนเองตามแนวปฏิบัติหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๕๐
ชุมชน

๑,๗๕๖
ชุมชน

ประชาชนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมการแกไขปญหาและ
การพัฒนาหมูบาน จํานวน ๗๕๐ หมูบาน ในป ๒๕๕๓ และในป
๒๕๕๔ มีจํานวน ๑,๗๕๖ หมูบาน แสดงวาชุมชนมีการแกไข
ปญหาและพัฒนาหมูบาน เพิ่มขึ้น
 การประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ชุมชนมีแหลงทุน มีการรวมกลุมอาชีพ ทําใหเกิดการสรางงาน
และสรางรายไดใหชุมชน

 การประเมินผลกระทบตอสังคม

คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี มีการดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองได

 การประเมินผลกระทบตอการเมือง

ชวยแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจ เปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
ในระดับรากหญา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งใหความสําคัญกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใชทรัพยากรอยางคุมคาจากความรูที่ไดรับในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทุนชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน

๘๓

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คะแนนที่ได

การประเมิน PART
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเครื่องมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป)

หมวด ก.
 หมวด ข.
 หมวด ค.
 หมวด ง.
 หมวด จ.
คะแนนรวม


จุดมุงหมายและรูปแบบ
การวางแผนกลยุทธ
ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ
การบริหารจัดการ
การประเมินผลผลิตและผลลัพธ

คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพาะการ
ประเมินความคุมคาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔
เปนตนไป

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐

ขอเสนอแนะ
(ใหเลือกแนวทางลําดับที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิต
ที่ประเมินความคุมคานี)้

ความคิดเห็น
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว)

ขยายภารกิจ
 ปรั บปรุงภารกิ จ
 คงสภาพภารกิจ
 ถายโอนใหราชการสวนทองถิ่น
 จางเหมาเอกชน
 สนับ สนุนองคกรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ

มิติประสิทธิภาพ :
ผลผลิตนี้มีผลการดําเนินงานมากกวาแผน และเทากับ
แผนที่กําหนดไว ซึ่งแสดงไดวามีป ระสิท ธิภาพในการ
ดําเนินงาน
มิติประสิทธิผล :
ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัด การ
ชุม ชน และพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให มั่นคงตาม
ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง สงผลให เ ปาหมายการ
ใหบ ริการหนวยงานบรรลุผลสําเร็จโดยดําเนินการได
ตามเปาหมาย ๗๕๐ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
มิติผลกระทบ :



ผลผลิต “พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง”
ยังสงผลกระทบตอประชาชน และความสําเร็จตาม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง ในเรื่องประชาชน
ในชุมชนสามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแกไขปญหา
ของชุมชน คือ ในป ๒๕๕๓ จํานวน ๗๕๐ ชุมชน และ
ในป ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๗๕๖ ชุมชน ซึ่งประชาชนไดรับ
ประโยชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรคงสภาพภารกิจไว

๘๔
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