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บทนา
ประเทศไทย ได้ดำเนินกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยกำรออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้กำหนดให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
ในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐในมำตรำที่ ๒๒ ดังนี้
“ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ
ร่วมกัน จัด ให้มีก ารประเมิน ความคุ้ม ค่า ในการปฏิบัติ ภ ารกิจ ของรัฐ ที่ส่ว นราชการดาเนิน การอยู่
เพื่ อรายงานคณะรัฐมนตรี ส าหรั บ เป็ นแนวทางในการพิ จารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ ด าเนิ นการต่ อไป
หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ล ะ
ภารกิจ ความเป็ นไปได้ ของภารกิ จหรื อโครงการที่ ด าเนิ นการ ประโยชน์ ที่ รั ฐและประชาชนจะพึ งได้
และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดาเนินการด้วย
ความคุ้ ม ค่ า ตามมาตรานี้ ให้ ห มายความถึ ง ประโยชน์ ห รื อ ผลเสี ย ทางสั งคม และ
ประโยชน์หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”
ทั้งนี้ คณะรัฐ มนตรีได้มีม ติเมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิก ำยน ๒๕๔๖ ในเรื่อ งเงื่อนไขกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้
กำหนดแนวทำงปฏิบัติสำหรับมำตรำ ๒๒ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) และสำนักงบประมำณ ร่วมกันศึกษำจัดทำแนวทำงดำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำร
ปฏิบัติภำรกิจของรัฐ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ (สศช.) ได้ เสนอ
แนวทำงกำรประเมิน ควำมคุ้มค่ำฯ ต่อคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๘ ซึ่งมีมติเห็ นชอบ
แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐตำมที่ สศช. เสนอ และมอบหมำยให้ สศช.
ประเมิน ตนเองเป็น ตัวอย่ ำง ซึ่ง สศช. ได้ทดลองประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภ ำรกิจของ สศช.
ในปี งบประมำณ ๒๕๔๙ และน ำเสนอรำยงำนดังกล่ ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธำน เมื่อวันที่ ๓๐
มีนำคม ๒๕๕๐ คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติ ภำรกิจของ
สศช. ปี ง บประมำณ ๒๕๔๙ ตำมที่ สศช. เสนอ และเห็ น ควรให้ ข ยำยผลในหน่ ว ยงำนน ำร่ อ ง
ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐ เพื่อให้สำมำรถใช้เป็ นตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
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ดังนั้น ในปี ๒๕๕๐ สศช. จึงได้ดำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ
ในหน่ ว ยงำนน ำร่ อ งระดั บ กระทรวง ซึ่ งเป็ น ตั ว แทนของ ๓ กลุ่ ม กระทรวงหลั ก (ตำมกำรแบ่ งของ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำระบบรำชกำร) ได้แก่ (๑) กระทรวงมหำดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่ ม
กระทรวงด้ำนบริหำรควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (๒) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของกลุ่ม
กระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ และ (๓) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม และ
บทเรียนจำกกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกระทรวงนำร่องทั้ง ๓
แห่ง สำมำรถนำไปใช้ขยำยผลให้ครอบคลุมทุกกระทรวงได้ในปี ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า
มุ่งให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพือ่
(๑) ประเมินว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชำชนและภำครัฐมำกหรือน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
(๒) เป็นข้อมูลสำหรับส่วนรำชกำรในกำรทบทวนจัดลำดับควำมสำคัญในกำรเลือกปฏิบัติ
ภำรกิจ หรือเป็นข้อมูลสำหรับรัฐบำลเพื่อพิจำรณำยุบเลิกภำรกิจ รวมทั้งกำรปรับปรุง
วิธีกำรปฏิบัติภำรกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
(๓) เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรในปีต่อไป
(Self-control)
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บทสรุปผู้บริหาร
รำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
ประจำปี ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ได้รำยงำนผลตำมคู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ ่ง ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมิน ไว้ ๓ มิต ิ ได้แ ก่ มิต ิป ระสิท ธิผ ล มิติ
ประสิทธิภำพ และมิติผลกระทบ ผลกำรประเมิน สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ
กรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดผลผลิตตำม ๑ ผลผลิต ๔
โครงกำร ดังนี้
ผลผลิต “เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน”
บรรลุผลสำเร็จ ๓ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผลสำเร็จ ๑ ตัวชี้วัด โดยดำเนินกำรได้เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้แก่ จ ำนวนหมู่บ้ ำนที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้ำน ดำเนินกำรได้สูงกว่ำ
ค่ำเป้ ำหมำย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ร้อยละ ๙๔.๑๗ ของครัวเรือนที่มีข้อ มูล ควำมจำเป็นพื้นฐำน
(จปฐ.) ที่ เชื่อ ถือได้ (เป้ ำหมำยร้ อยละ ๙๐) (๒) ร้อยละ ๙๕.๑๓ ของหมู่บ้ ำนที่ มีข้ อมูลพื้ นฐำนระดั บ
หมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้ (เป้ำหมำยร้อยละ ๙๐) และดำเนินกำรได้น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑
ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน (เป้ำหมำย
๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๙.๕๔) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๘๕
(ต้น ทุน ต่อหน่ วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๒๙๙.๕๗ : ๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๗๓ (สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำม
แผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๖๖๓ : ๐.๙๙๓๖) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร
ให้บริกำรในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐
โครงกำรที่ ๑ “สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” บรรลุผลสำเร็จทั้ง
๕ ตัวชี้วัด โดยดำเนินกำรได้เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล
มี ก ำรน ำไปใช้ ในกำรพั ฒ นำอำชี พ ๖,๐๙๕ ต ำบล (๒) จ ำนวนประชำชนที่ ได้ รั บ กำรส่ งเสริ ม อำชี พ
๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน (๓) จำนวนกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำ ๒,๓๖๐ กลุ่ม และดำเนินกำรได้สู งกว่ำ
ค่ำเป้ ำหมำย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนชุมชนระดับตำบลมีกำรนำไปใช้ ในกำร
พัฒนำอำชีพ (เป้ำหมำยร้อยละ ๘๕) (๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพประกอบ
อำชี พตำมแนวทำงสั มมำชี พ (เป้ ำหมำยร้อยละ ๘๕) ทั้ งนี้ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ ๖.๘๕
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(ต้น ทุน ต่อหน่ วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๒๙๙.๕๗ : ๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๙๗๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ (ไม่สำมำรถเทียบสัดส่วน
กับปี ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๐) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรในระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐
โครงกำรที่ ๒ “ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน” บรรลุผลสำเร็จทั้ง ๒ ตัวชี้วัด โดย
ดำเนิ นกำรได้สู งกว่ำค่ำเป้ ำหมำยทั้ ง ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จำนวนครัวเรือนที่ สำมำรถแก้ปัญหำหนี้สิ น
๑ ครัวเรื อน ๑ สั ญญำ ๑๒,๗๖๔ ครัวเรื อน (เป้ ำหมำย ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน) (๒) ร้อยละ ๙๗.๘๔ ของ
สถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด (เป้ำหมำยร้อยละ ๗๕)
ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๘๕ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๒๙๙.๕๗ :
๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๘๓๐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๓๐ (ไม่สำมำรถเทียบสัดส่วนกับปี ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี
๒๕๖๐) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐
โครงกำรที่ ๓ “เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน” บรรลุ
ผลส ำเร็ จทั้ ง ๔ ตั วชี้ วั ด โดยด ำเนิ น กำรได้ เท่ ำกั บ ค่ ำเป้ ำหมำย จ ำนวน ๓ ตั วชี้ วัด ได้ แก่ (๑) จ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ (๒) จำนวนผู้ประกอบกำร
ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ๑๐,๔๙๖ รำย
(๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำม
ต้อ งกำรของตลำด และด ำเนิ นกำรได้ สู งกว่ำค่ ำเป้ ำหมำย จ ำนวน ๑ ตั วชี้ วัด ได้แก่ ร้ อยละ ๘๐ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่มขึ้น (เป้ำหมำยร้อยละ ๗๐) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๑๓๕.๖๓ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ : ๘๑๘,๒๒๑.๙๓) และมีสัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำลดลง ร้อยละ ๕.๕๓ (สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๓๐๔ : ๐.๘๗๕๑) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรในระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐
โครงกำรที่ ๔ “ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน” บรรลุผลสำเร็จทั้ง ๒ ตัวชี้วัด โดย
ดำเนินกำรได้เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง และ
ดำเนินกำรได้สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ ๒๒.๖๐ ของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนของปีที่ผ่ำนมำ (เป้ำหมำยร้อยละ ๑๐) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๑๓๕.๖๓ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ : ๘๑๘,๒๒๑.๙๓) และมีสัดส่วน
๕
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ค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๖ (สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริง
ต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๓๐๔ : ๐.๙๔๗๐) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรในระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐
ทั้ งนี้ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บบริ การต่ อ กระบวนการให้ บริ การของกรมกำรพั ฒ นำชุ มชน
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
มิติประสิทธิผล
กรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุผลสำเร็จ ตำมตัวชี้ วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ของกระทรวงมหำดไทยและเป้ำหมำยกำรให้บ ริกำรของกรมกำรพัฒนำชุมชน จำนวน ๙ ตัวชี้วัด โดย
บรรลุผลสำเร็จตำมแผนที่กำหนด คือ หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน และหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน และมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖ (เป้ำหมำยรัฐบำล/
กรมกำรพัฒ นำชุมชน ร้อยละ ๙๖) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ ประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐
มิติผลกระทบ
กำรดำเนิ น งำนตำมผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ทำให้ประชำชนในเขตชนบทและท้องถิ่น ได้ทรำบถึงคุณภำพชีวิต สภำพ
ควำมเป็นอยู่และสภำพปัญหำของตนเองว่ำเป็นอย่ำงไร ควรแก้ไขเรื่องใด เพื่อให้สำมำรถพัฒ นำชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี อย่ำงน้อยผ่ำนเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน
(จปฐ.) และประชำชนได้ทรำบถึงสภำพควำมเป็นอยู่และสภำพปัญหำของหมู่บ้ำนชุมชนของตนเองว่ำ
เป็นอย่ำงไร จำกข้อมูล กชช.๒ค เพื่อใช้ในกำรร่วมกันวำงแผนพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนของตนเองให้มีควำม
เจริญ เข้มแข็งอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งข้อมูล กชช.๒ค เป็นข้อมูลกลำงของประเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริห ำรกำรพัฒ นำชนบท และเป็น ข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้ำนทั่ วประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
ภำครัฐได้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้ำน ตำบล
อำเภอ และจังหวัด จนถึงระดับชำติ รวมถึงภำคเอกชนที่สำมำรถนำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในกำรตัดสินใจ
และวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรลงทุนทำงธุรกิจ
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กำรดำเนินงำนตำมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน และโครงการส่ งเสริ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน ส่ งผลให้ เกิ ด
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจั ดทำและใช้แผนพัฒ นำระดับตำบลในกำรพัฒนำและสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
เกิ ดกำรสร้ ำงและพั ฒ นำผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลงในชุ มชน มี กำรพั ฒ นำอำชี พและจั ดตั้ งกลุ่ มอำชี พ โดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน ประชำชนระดับฐำน
รำกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน และมีวินัยทำงกำรเงิน สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงิน ทุนในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับกำร
พั ฒ นำต่ อ ยอด ขยำยผลผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ำรของชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภำพและ
มำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่สำมำรถนำผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิง
พำณิชย์ได้ มีเครือข่ำย ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งสำหรับธุรกิจจำกฐำนรำก และมีช่องทำง
กระจำยสิน ค้ำให้ เชื่อมโยงสู่ตลำด ตั้งแต่ตลำดระดับจังหวัด (ชุมชน หมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ จนถึงระดับต่ำงประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มียอดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP
สู งถึง ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕ บำท คิด เป็ น ร้อ ยละ ๒๒.๖๐ ของรำยได้ ที่ เพิ่ ม ขึ้น จำกกำรจำหน่ ำ ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีที่ผ่ำนมำ ทำให้หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็งได้
อย่ำงมั่นคง
กำรดำเนินงำนของกรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภำพรวม เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงส่วนใหญ่เท่ำกับและสูงกว่ำแผนที่กำหนดไว้ มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมเอกสำรแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจำกกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจในกำรเข้ ำร่ว มโครงกำรของ
กลุ่ มเป้ ำหมำย พบว่ำ ประชำชนผู้ รับ บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรระดับมำกที่สุ ด
ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ กำรดำเนินงำนมีประสิทธิผล โดยผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ผลผลิต/โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดังนี้ (๑) หมู่บ้ำน/
ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน
(๒) หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน
ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงมหำดไทย และมี ผลกระทบต่อประชำชน เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้ำนบวกมำกกว่ำด้ำนลบ กำรปฏิบัติภำรกิจ ของกรมกำรพัฒ นำชุมชนจึงมี
ควำมคุ้มค่ำ ควรดำเนินกำรคงสภำพภำรกิจ

๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน

๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน
1.1 แผนกลยุทธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒ นาชุมชนได้ จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒ นาชุมชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได้วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน
ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”
พร้อมกาหนดเป้าหมาย “ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)”
2) พันธกิจ/ภารกิจ
พันธกิจ
๑) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๓) สร้ างระบบกลไกและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จฐานรากให้ มั่ น คงตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔) พั ฒ นาองค์กรให้ มีขีดสมรรถนะสู ง และบุ คลากรมีอุ ดมการณ์ ในงานพัฒ นาชุมชนและ
เชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ
ภารกิจตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2552 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 กาหนดให้ กรมการพัฒ นาชุมชนมีภารกิจสาคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรม
และพัฒ นาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๑. กาหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพั ฒ นาชุมชนระดับชาติ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
๒. จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ เป็นเครื่ องมือสาหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม
และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นาชุมชน
องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
๔. สนับ สนุ นและพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่ งเสริมการใช้ประโยชน์และการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการ
จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
๖. ฝึกอบรมและพัฒ นาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชนและ
เครือข่ายองค์การชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๑๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
แผนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ มีรำยละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบำยรัฐบำล
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ยุทธศำสตร์กระทรวง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน
ยุทธศำสตร์
สร้ำงสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
เป้ำประสงค์
ชุมชนมีศักยภำพในกำรจัดกำรและพัฒนำตนเองเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
กลยุทธ์
๑.๑ สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพ
๑.๒ พัฒนำเครื่องมือเสริมสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
๑.๓ ส่งเสริมชุมชนและภำคีร่วมพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
๑.๔ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
๑.๕ บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้นำสำมำรถขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชน
๒. จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนทีม่ ีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงสัมมำชีพ ๓๐๐
แห่ง
๓. ร้อยละ ๖๐ ของแผนชุมชนที่มีโครงกำรสนับสนุนสร้ำงสัมมำชีพ
๔. จำนวนชุมชนที่มีกำรพัฒนำอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่ ๘,๐๐๐ แห่ง
๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนยำกจนที่ลดลง
๖. จำนวนครัวเรือนสัมมำชีพที่เพิ่มขึ้น ๑๘๘,๗๑๒ หมู่บ้ำน
๗. ร้อยละ ๘๓ ของชุมชนที่ได้นำสำรสนเทศไปใช้สร้ำงสัมมำชีพชุมชน

๑๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบำยรัฐบำล
๑. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
๒. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
๓. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์กระทรวง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัว
เป้ำประสงค์
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำให้กับชุมชนเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
ของประเทศอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์
๒.๑ เพิ่มศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
๒.๒ พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
๒.๓ ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๑-๓ ดำว/กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ
(กลุ่ม D) ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
๗,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์
๓. ร้อยละ ๑๕ ของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น

๑๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบำยรัฐบำล
๑. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
๒. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
๓. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง
กำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กระทรวง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์
เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
ชุมชนสำมำรถจัดกำรทุนชุมชนเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม
กลยุทธ์
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงแหล่งทุนชุมชน
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนครัวเรือนที่มีกำรบริหำรจัดกำรหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญำ
๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๒. จำนวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีกำรบริหำรตำมหลักธรรมภิบำล ๑,๕๐๐ กลุ่ม
๓. จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้ส่งเสริมอำชีพและ
เครือข่ำยอำชีพ ๑,๕๐๐ โครงกำร

๑๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ประเด็น
รายละเอียด
นโยบำยรัฐบำล
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ยุทธศำสตร์กระทรวง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในระดับพื้นที่
ยุทธศำสตร์
เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้ำประสงค์
องค์กรมีสมรรถนะสูงในกำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชน
กลยุทธ์
๔.๑ เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรเพื่อยกระดับงำนพัฒนำชุมชน
๔.๒ พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ
๔.๓ ยกระดับภำพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัด
๑. ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร ๑ รำงวัล
๒. ร้อยละ ๘๗ ของบุคลำกรที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์
๓. บุคลำกรมีควำมผำสุกที่ระดับร้อยละ ๗๙
๔. ร้อยละ ๘๗ ของชุมชนและเครือข่ำยที่มีควำมเชื่อมั่นต่อกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน

๑๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๔) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
เป้าหมายการ
ให้บริการ

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร หมู่ บ้ ำน/ชุ มชนมี ขีดควำมสำมำรถใน
กระทรวงมหำดไทย
กำรพัฒนำแก้ไขปัญหำของตนเองตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :
จ ำนวนหมู่ บ้ ำน/ชุ ม ชนที่ มี ขีด ควำม
สำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
กำรพั ฒ นำชุมชน ๗๔,๙๖๕ หมู่ บ้ ำน/
ชุมชน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร หมู่ บ้ ำน/ชุ มชนมี ขีดควำมสำมำรถใน
กรมกำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :
จ ำนวนหมู่ บ้ ำน/ชุ ม ชนที่ มี ขีด ควำม
สำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
กำรพั ฒ นำชุมชน ๗๔,๙๖๕ หมู่ บ้ ำน/
ชุมชน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :
๑. จ ำนวนหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนที่ ก ลุ่ ม
ผู้ ผ ลิ ต มี ค วำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิ จ ฐำนรำกให้ มั่ น คง ๗,๑๘๗
หมู่บ้ำน/ชุมชน
๒. จำนวนครั้งกำรส่ งเสริม ช่องทำง
กำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
ร้ อ ยละ ๗๐ ของหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนที่
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต มี ค วำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกและชุ ม ชน
เข้มแข็ง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :
จ ำน วน ห มู่ บ้ ำน /ชุ ม ช น มี ค วำม
สำมำรถในกำรพั ฒ นำชุ มชนให้ มั่ นคง
ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
ร้ อ ยละ ๖๐ ของหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน
ได้รับกำรพัฒ นำเป็นแหล่งเรียนรู้ ตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน
๑) ความเป็นมา
กรมกำรพัฒนำชุมชน จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๐
(ฉบั บพิ เศษ) เล่ มที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกจำกส่ วนพั ฒนำกำรท้องถิ่น กรมมหำดไทย
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๐๕
๒) โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.
๒๕๕๕ ให้แบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน ออกเป็น รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ๑๕ หน่วยงำน
(รวมส่ ว นรำชกำรภำยในที่ ก รมฯ จั ด ตั้ งขึ้ น ๔ หน่ ว ยงำน) และรำชกำรบริ ห ำรส่ ว นภู มิ ภ ำค ได้ แก่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๗๖ จังหวัด และสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ มีอัตรำกำลัง
ข้ำรำชกำรตำมโครงสร้ำง จำนวน ๖,๙๐๒ ตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๐) ดังนี้
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการและอัตรากาลังของกรมการพัฒนาชุมชน

๑๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๑.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กลยุทธหน่วยงาน
และผลผลิตที่จะนามาประเมินความคุ้มค่า
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก
ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศำสตร์
กำรจัดสรร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
• เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด
• ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยมีรำยได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (หมู่บ้ำนเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน)
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
๔.๑.๑ ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำระดับชุมชน กำรสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน
กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน
๔.๑.๒ สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนและกลุ่มอำชีพ/วิสำหกิจ ส่งเสริมกำรบริหำรกองทุนตำมหลักธรรมำภิ
บำล รวมทั้งสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สนิ ครัวเรือน
๔.๑.๓ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน รวมทั้งกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับประชำชน
ในระดับฐำนรำก
๔.๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนำกำรต่อยอด/ขยำยผลผลิตเพื่อเพิม่ มูลค่ำของผลิตภัณฑ์/บริกำรของชุมชนให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยใหม่/รำยย่อยให้สำมำรถนำ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพำณิชย์ได้
๔.๑.๕ ส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งสำหรับธุรกิจจำกฐำนรำก และเพิ่มช่องทำงกระจำยสินค้ำให้
เชื่อมโยงสู่ตลำด
๔.๑.๖ สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรชุมชนให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของ
ประชำชนในชุมชน

แผนงำน

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ลดควำมเหลือ่ มล้ำ และ
สร้ำงกำรเติบโตจำก
ภำยใน

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง

๑๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร
กระทรวง
มหำดไทย

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
แก้ไขปัญหำของตนเองตำม
แนวคิดปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มี
ขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน ๗๔,๙๖๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มนั่ คง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
๑. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗
หมู่บ้ำน/ชุมชน
๒. จำนวนครั้งกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

ชุมชนที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร
กรมกำร
พัฒนำชุมชน

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีด
ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มี
ขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน ๗๔,๙๖๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ชุมชนที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

๑๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต/
โครงกำร

ผลผลิต เสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถของ
ชุมชนในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อกำร
พัฒนำชุมชน

โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำร
กำรเงินชุมชน

โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชน

โครงกำรส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
๑. จำนวนครัวเรือนที่
มีข้อมูลควำมจำเป็น
พื้นฐำน (จปฐ.)
๑๒,๙๐๐,๐๐๐
ครัวเรือน
๒. จำนวนหมู่บ้ำนที่มี
ข้อมูลพื้นฐำนระดับ
หมู่บ้ำน (กชช.๒ค)
๗๐,๓๓๓๕ หมู่บ้ำน
เชิงคุณภาพ :
๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ครัวเรือนที่มีข้อมูล
ควำมจำเป็นพื้นฐำน
(จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
หมู่บ้ำนที่มีข้อมูล
พื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน
(กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้

เชิงปริมาณ :
๑. จำนวนแผนชุมชน
ระดับตำบล มีกำร
นำไปใช้ในกำรพัฒนำ
อำชีพ ๖,๐๙๕ ตำบล
๒. จำนวนประชำชน
ที่ได้รับกำรส่งเสริม
อำชีพ ๔๗๑,๗๘๐
รำย/ครัวเรือน
๓. จำนวนกลุ่มอำชีพ
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
๒,๓๖๐ กลุ่ม
เชิงคุณภาพ :
๑. ร้อยละ ๘๕ ของ
แผนชุมชนมีกำรนำไป
ใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ
๒. ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริม
อำชีพ ประกอบอำชีพ
ตำมแนวทำงสัมมำชีพ

เชิงปริมาณ :
จำนวนครัวเรือน
ที่สำมำรถแก้ปัญหำ
หนี้สิน ๑ ครัวเรือน
๑ สัญญำ ๑๐,๐๐๐
ครัวเรือน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๗๕ ของ
ของสถำบันกำร
จัดกำรเงินทุนชุมชน
สำมำรถบริหำร
จัดกำรหนี้ได้ตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

เชิงปริมาณ :
๑. จำนวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำน ๗,๑๘๗
ผลิตภัณฑ์
๒. จำนวนผู้ประกอบกำร
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด
๑๐,๔๙๖ รำย
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
คุณภำพและ
มูลค่ำเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ :
จำนวนช่องทำง
กำรตลำด ๗๗,๘๐๗
ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ ๑๐ ของ
รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ปีที่ผ่ำนมำ

กิจกรรม
หลัก

๑. ส่งเสริมกำร
บริหำรงำนพัฒนำ
ชุมชน
๒. บริหำรกำรจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
ชุมชน

๑. บูรณำกำรแผน
ชุมชนระดับตำบล
๒. สร้ำงและพัฒนำ
ผู้นำสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนสถำบัน
กำรจัดกำรเงินทุน
ชุมชน

๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชน
๒. พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนำ
ช่องทำงกำรตลำด

งบประมำณ

๑,๑๗๘,๖๘๓,๕๐๐

๙๕๔,๔๐๘,๓๐๐

๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐

๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐

๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐

๑๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๑.๔ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จาแนกตามประเภทรายจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แผนงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จานวน ๕,๘๘๖.๕๘๗๙ ล้านบาท แบ่งเป็น
งบบุคลากร เป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคลำกรภำครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน ๒,๕๕๓.๔๖๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๘
งบดาเนินงาน เป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรบริหำรและดำเนินงำน ได้แก่ ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่ ำสำธำรณู ป โภค ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรฝึ กอบรมที่ เบิ กจ่ ำยในลั กษณะค่ ำตอบแทน ใช้ สอย วั สดุ จ ำนวน
๓,๐๓๑.๖๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐
งบลงทุน เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และก่อสร้ำงอำคำร
หอพัก อำคำรฝึกอบรม ปรับปรุงอำคำร/บ้ำนพัก จำนวน ๓๐๑.๕๑๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒
โดยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 710.9778 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.74 ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกจานวน ๔๑๔.๐๖๘๐ ล้านบาท สัดส่วนของ
งบประมาณดังแผนภาพข้างล่าง
แผนภูมิที่ ๑-๑ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาแนกตามประเภทรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จาแนกตามประเภทรายจ่าย
๕ ๖.๕
ล้านบาท
งบลงทุน
๓๐๑.๕๑๔0 ลบ.
(๕.๑๒%)
งบบุคลากร
2 ๕๕๓.๔๖๖๖ ลบ.
(4๓.๓๘ %)

งบดาเนินงาน
๓ ๐๓๑.๖๐ ๓ ลบ.
(๕๑.๕๐ %)

๒๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

แผนภูมิที่ ๑-๒ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๑-๓ สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ – ๒๕๖๐
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

รับจัดสรร

ปี ๒๕๕
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

๑. งบบุคลากร

๒,๔๘๕,๑๗๕,๕๐๐

๑๒๘,๓๖๒,๘๗๗.๔๕

๒. งบดาเนินงาน ๒,๒๙๐,๗๕๐,๒๐๐

๔,๔๖๒,๑๙๗.๔๗

๓. งบลงทุน

๔๐๕,๖๑๕,๐๐๐

๔. งบรายจ่ายอื่น

-

รวม

๕,๑๘๑,๕๔๐,๗๐๐

๕,๗๖๗,๗๔๐
๔,๓๘๘,๙๓๗.๔๗
๑๒๒,๕๒๑,๘๗๗.๔๕

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

ปี ๒๕๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

๒,๖๑๓,๕๓๘,๓๗๗.๔๕
(๑๐๐)
๒,๒๘๖,๒๘๘,๐๐๒.๕๓
(๙๕.๑๑)
๓๙๙,๘๔๗,๒๖๐
(๗๖.๙๖)
๓,๗๙๓,๙๓๗.๔๗
(๘๖.๔๔)
๕,๓๐๔,๐๖๒,๕๗๗.๔๕
(๙๖.๑๔)

๒,๕๕๓,๔๖๖,๖๐๐

๒๔,๐๕๓,๑๔๕.๓๒

๓,๐๓๑,๖๐๗,๓๐๐

(๑๙๕,๓๔๘,๓๙๗.๔๐)

๓๐๑,๕๑๔,๐๐๐

(๓,๗๙๔,๖๔๒.๖๐)

-

๑๙๙,๑๔๓,๐๔๐

๕,๘๘๖,๕๘๗,๙๐๐

๒๔,๐๕๓,๑๔๕.๓๒

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
๒,๕๗๗,๔๑๙,๑๒๖.๖๓
(๑๐๐)
๒,๗๖๓,๔๘๒,๕๓๔.๔๗
(๙๗.๔๓)
๒๖๙,๐๑๔,๑๙๓.๘๔
(๙๐.๓๖)
๑๗๔,๒๘๑,๐๓๒
(๘๗.๕๒)
๕,๗๘๔,๑๙๖,๘๘๖.๙๔
(๙๗.๘๖)

๒๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
รายงานการประเมินความคุ้มค่า

๒๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ ของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนจำกกำรประเมิ นควำมคุ้ มค่ ำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตำมแผนงำน ๒ แผนงำน มีดังนี้
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน
๒.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ ๔ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระทรวง)
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มขี ีดความสามารถใน
การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มคี วามสามารถใน
การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
-

-

-

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
-

-

-

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๗๔,๙6๕ ๗๔,๙6๕
หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

เพิ่ม-ลด
-

-

๒๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

เป้าหมายการให้บริการกรมการพัฒนาชุมชน
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มขี ีดความสามารถใน
การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มคี วามสามารถใน
การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
-

-

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
-

-

-

-

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๗๔,๙6๕ ๗๔,๙6๕
หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

เพิ่ม-ลด
-

-

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย

หมู่บ้าน
ร้อยละ

(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปตามแผน

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความ
สามารถในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน เป็นไปตามแผน

๒๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

เป้าหมายการให้บริการกรมการพัฒนาชุมชน

หมู่บ้าน
ร้อยละ

(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถ ใน - ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความ
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
สามารถในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการ
๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปตามแผน
พัฒนาชุมชน เป็นไปตามแผน

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงานปันส่วน
งบบุคลากรปันส่วน
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
รวม

ปี ๒๕๕
งบประมาณ
๑,๕๖๘.๐๕๓๑
๒,๔๘๕.๑๗๕๕
๔ ๐๕๓.๒๒ ๖

ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายจริง
๑,๕๐๖.๐๐๒๓
๒,๖๑๓.๕๑๑๓
๔ ๑๑ .๕๑๓๖

งบประมาณ
๘๗๗.๑๖๙๕
๒,๕๕๓.๔๖๖๖
๓ ๔๓๐.๖๓๖๑

ค่าใช้จ่ายจริง
๘๘๓.๒๖๗๕
๒,๕๗๗.๕๑๙๗
๓ ๔๖๐. ๒

๒๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต
สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ – ๒๕๖๐
รับจัดสรร

ปี 255
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

2,485,175,500

128,362,877.45

2.งบดาเนินงาน 1,568,053,100

(862,197.47)

ประเภท
ค่าใช้จ่าย
1.งบบุคลากร

3.งบลงทุน

405,615,000

4.งบรายจ่ายอื่น

-

รวม

4 458 843 600

(5,767,740)
788,937.47
122 521 877.45

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

2,613,511,347.45
(100.00)
1,505,050,505.02
(96.03)

2,๕๕๓,๔๖๖,๖00

307,732,363.46
(76.96)
788,937.47
(100.00)

๓๐๑,๕๑๔,000

4 427 083 153.40
(96.63)

๓ ๓๒ ๑๕๐ ๑00

๘๗๗,๑๖๙,๕00

-

ปี 25๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

๒๔,๐๕๓,๑๔๕.๓๒ 2,๕๗๗,๔๑๙,๑๒๖.๖๓
(100.00)
๖,๐๙๘,๐๒๑.๖๐ ๘๖๔,๐๕๓,๓๒๕.๑๐
(๙๗.๘๒)
(๗,๑๙๑,๐๒๑.๖๐) ๒๖๕,๖๑๘,๒๑๔.๘๔
(๙๐.๒๕)
๑,๐๙๓,๐๐๐
๑,๐๙๓,๐๐๐
(100.00)
๒๔ ๐๕๓ ๑๔๕.๓๒

๓ ๐ ๑83 ๖๖๖.๕
( .๓๖)

๒๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต

2.๓ ผลการดาเนินงาน
๑) ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕
แผน
ผล

1. จานวนครัวเรือนที่มี ๑๒,๔๔๐,๐๐๐
ครัวเรือน
ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)
๒. จานวนหมู่บ้านทีม่ ี
๗๐,๓๐๘
ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๓. ร้อยละของครัวเรือน
ร้อยละ
ที่มขี ้อมูลความจาเป็น
๙๐
พื้นฐาน (จปฐ.) ทีเ่ ชื่อถือได้
๔. ร้อยละของหมู่บ้านที่มี ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ๙๐
(กชช. ๒ค) ทีเ่ ชื่อถือได้

ปี ๒๕๕
แผน
ผล

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล

๑๒,๙๕๓,๔๐๑ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๒,๙๒๐,๒๖๘ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๒,๘๔๑,๐๒๖
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
ครัวเรือน ครัวเรือน

๗๐,๓๓๕ ๗๐,๓๓๕
หมู่บ้าน หมู่บ้าน

เพิ่ม-ลด
ลดลง

๗๐,๓๓๕
หมู่บ้าน

-

-

-

ร้อยละ
๙๕.๑๘

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๗.๖๔

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๔.๑๗

ลดลง

ร้อยละ
๙๕.๘๖

-

-

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๕.๑๓

ลดลง

๒๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ

๑. จานวนครัวเรือนที่มขี ้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น
(จปฐ.)
พืน้ ฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้

หมู่บ้าน

70,340
70,320

70,335

70,335 70,335
แผน

70,308

ผล

70,300

70,280

ปี 2558

ปี 2560

ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

95.86
75

ปี 2558

90

95.13
แผน
ผล

ปี 2560

๒. จานวนหมู่บ้านที่มขี ้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ๔. ร้อยละของหมู่บ้านที่มขี ้อมูลพื้นฐานระดับ
(กชช. ๒ค)
หมูบ่ ้าน (กชช. ๒ค) ที่เชื่อถือได้

๒๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต

๒) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต

ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผลผลิต

ผลลัพธ์

๑. มีจานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 12,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน โดยการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. ประจาปี ๒๕๖๐
(แผน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน)

- ประชาชน 12,๘๔๑,๐๒๖ ครัว เรื อ น มี ข้ อ มู ล ความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และในจานวนนี้มี 1๒,๐๙๒,๓๙๔
ครัวเรือน ที่มีข้อมูล จปฐ. ที่เชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น การ
ปรั บ ปรุ งที่ อ ยู่ อ าศั ย การศึ ก ษาเรีย นรู้ การดู แ ลรัก ษา
สุ ข ภาพ การพั ฒ นาอาชี พ เป็ น ต้ น และใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน ใช้ใน
การจั ด ท าแผนชุ ม ชนและแผนพั ฒ นาขององค์ กรและ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนถึ ง
ระดับชาติ

๒. ร้อยละ ๙๔.๑๗ ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) มีข้อมูลที่เชื่อถือได้
(แผน ร้อยละ ๙๐.๐๐)

- ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จ านวน ๑๐,๐๕๔ ครั ว เรื อ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
สั ม มาชี พ ชุ ม ชนแก่ ค รั ว เรื อ นยากจนในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ให้ครัวเรือนได้พัฒนาตนเองให้พ้นจน หรือ
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ องค์กร และสังคมมากขึ้น
๓. มีจานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
- มีหมู่บ้านที่มีข้อมูล กชช. ๒ค ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน และ
(กชช. ๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน โดยการจัดเก็บและ
ในจานวนนี้มี ๖๖,๙๐๙ หมู่บ้าน ที่มี ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค. ประจาปี ๒๕๖๐
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งด้านโครงสร้าง
(แผน ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน)
พื้ น ฐาน สภาพพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ สภาพแรงงาน
สุขภาพอนามัย ความรู้การศึ กษา การมีส่ วนร่วมและ
๔. ร้อยละ ๙๕.๑๓ ของหมู่บ้านทีม่ ีข้อมูลพื้นฐานระดับ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยง
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) มีข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
ชุมชน และอื่น ๆ และใช้เป็ น ข้อมูล สารสนเทศในการ
(แผน ร้อยละ ๙๐.๐๐)
จั ด ท าแผนชุ ม ชน และแผนพั ฒ นาขององค์ ก รและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชนถึงระดับชาติ
- ทาให้ทราบสภาพปัญหาของหมู่บ้านไทยในชนบท ที่ต้อง
เน้นพัฒนาให้มากเป็นพิเศษ ๕ ลาดับแรก คือ การได้รับ
การศึกษา ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ การกีฬา การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการเรียนรู้โดยชุมชน
- ทาให้ทราบหมู่บ้านเป้าหมายที่ควรได้รับการแก้ไขเป็น
ลาดั บแรก คือ หมู่บ้ านเร่งรัดพั ฒ นาอัน ดับ ๑ จานวน
๙๘๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ และหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ ๒ จานวน ๒๒,๑๐๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๔๐

๒๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๓) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล

ผลผลิต

ก. มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ กับ พ.ศ. 25๕๙ มีต้นทุนรวม
และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 255๙ กรมการพัฒ นาชุมชนให้ ความส าคัญ ต่อการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้นาชุมชนให้เป็นคนเก่งและดี มีภาวะผู้นา มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เป็นผู้นาชุมชน
มืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหลักความจาเป็นพื้นฐาน และข้อมูลจาเป็น อื่น ๆ แก้ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนา
ชุมชนจึงได้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มกิจกรรม เพิ่มจานวนกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ทาให้
ต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖.5๘ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ โดยมีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น ดังนี้ จานวนผู้นาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ จานวนชุมชนที่มีการ
พัฒนาศักยภาพภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ และจานวน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๗๘ แต่ทั้งนี้ จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถ ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ ของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
แก้ไขปัญหาของชุมชน
จานวนผลผลิต
12,953,401 ครัวเรือน
12,9๒๐,๒๖๘ ครัวเรือน
ต้นทุนรวม
3,880,511,๑๙๗.29 บาท
๔,๑๓๕,๘๘๑,๘๗๑.๑๕ บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
29๙.๕๗ บาท/ครัวเรือน
๓๒๐.๑๐ บาท/ครัวเรือน
สรุป : การดาเนินงานตามผลผลิตที่ 1 ของกรมการพัฒ นาชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ จากปีงบประมาณ พ.ศ 255๘
และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินการตามผลผลิตในภาพรวมได้เพิ่มขึ้น
ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ 25๖๐ จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงปีงบประมาณถัดไป

๓๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 255๙
แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ 12,๙๐0,000 ครัวเรือน ทาได้จริง 12,9๒๐,๒๖๘ ครัวเรือน สรุปปริมาณ
ผลผลิ ต ที่ ท าได้ จ ริ งมากกว่า แผนที่ ก าหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่ าเป้ าหมายเท่ ากั บ 12,900,000
ครัวเรือน ทาได้จริง 12,๘๔๑,๐26 ครัวเรือน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงน้อยกว่าแผนที่กาหนด
ซึ่งปริมาณผลผลิ ตที่ทาได้จ ริงในปี 25๖๐ เทียบกับปี 25๕๙ ลดลง ๗๙,๒๔๒ ครัวเรือน เนื่องจาก
มีครัวเรือนที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนี้ ๑) มีครัวเรือนประสบภัยน้าท่วมในห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล
๒) ประชาชนย้ายถิ่นฐานอยู่อาศัยไม่ครบ ๖ เดือน ๓) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูล

ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี 255๘
แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๗๐,๓๐๘ หมู่บ้าน ทาได้จริง ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับ ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน ทาได้จริง ๗๐,๓๓๕
หมู่บ้าน สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเท่ากับแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงในปี 25๖๐
เท่ากับปี 25๕๘ (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดาเนินการปีเว้นปี จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้)

หมู่บ้าน

๓๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
ปี 255๙ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 90 ทาได้จริงร้อยละ 9๗.๖๔ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 90 ทาได้จริงร้อยละ 9๔.๑๗ สรุป
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี
255๙ ลดลงร้อยละ ๓.๔๗

ร้อยละ

ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔ ร้ อ ยละของหมู่ บ้ า นที่ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ หมู่ บ้ า น (กชช.๒ค)
ที่เชื่อถือได้ ปี 255๘ แผนค่าเป้ าหมายเท่ากับ ร้อยละ 90 ทาได้จริงร้อยละ 9๕.๘๖ สรุป ปริมาณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 90 ทาได้จริง
ร้อยละ 9๕.๑๓ สรุปปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
ปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี 255๘ ลดลงร้อยละ ๐.๗๓

ร้อยละ

๓๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต

(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 2559 ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ 4,458,843,600.00 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ 4,427,083,153.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.63
- ปี 25๖๐ ค่าใช้จ่ายตามแผนเท่ากับ ๓,๗๓๒,๑๕๐,๑00.00 บาท ใช้จ่ายจริง
เท่ากับ ๓,๗๐๘,๑83,๖๖๖.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ 9๙.๓๖
สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี 25๖๐ เมื่อเทียบกับ ปี 255๙
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.๗๓

(ก-๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลระดับตาบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ ผู้นาชุมชน ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒ นาการอาเภอทุกอาเภอ นักวิชาการพัฒ นาชุมชน
อาเภอและจังหวัดผู้รับผิดชอบ ภาคีการพัฒนา และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตามผลผลิ ต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒ นาชุมชน
มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดาเนินกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย
๓.๗๑ มีรายละเอียดดังนี้
อัน ดั บ 1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการผู้ จัดเก็ บข้อ มูล จปฐ. ประจาปี ๒๕๖๐ มีค่ า
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗ (ระดับมากที่สุด)
อันดับ 2 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.๑๖ (ระดับมาก)
อันดับ 3 ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตาบล เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๓ (ระดับมาก)

๓๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
๑. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี
๒๕๖๐
-ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี ๒๕๖๐
-ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
๒. การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
-นาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
๓. ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตาบล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
รวม

คะแนนเฉลี่ย

4.๕
(มากที่สุด)
4.๑๖
(มาก)
๓.๑๒
(ปานกลาง)
๓.๒๕
(ปานกลาง)
๓.๔๓
(มาก)
๓. ๑
(มาก)

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานในผลผลิตนี้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. ปี ๒๕๕๙ แผนกาหนดไว้ ๖,๑๔๖ ชุมชน ดาเนินการได้ ๖,๑๔๖ ชุมชน
๒. ปี ๒๕๖๐ แผนก าหนดไว้ ๗๔,๙๖๕ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ด าเนิ น การได้
๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
ปริมาณผลผลิ ตที่ทาได้จริง ปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๖๘,๘๑๙
หมู่บ้าน/ชุมชน

๓๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

(ค) มิติผลกระทบ

ผลผลิต

(ค-1) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
ในปี ๒๕๕๙ ประชำชนในหมู่บ้ ำน/ชุ มชนสำมำรถจั ด กิ จกรรมกำรพั ฒ นำให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน ๖,๑๔๖ ชุมชน และในปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน/
ชุมชน แสดงว่ำชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้นถึง ๖๘,๘๑๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑,๑๑๙.๗๔
นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ และองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกใช้ข้อมูลรำยได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในกำรจัดสรร
งบประมำณให้แก่ผู้ สูงอำยุ และทหำรผ่ำนศึก ตำมล ำดับ หน่วยบัญ ชำกำรทหำรพัฒ นำใช้ข้อมูล รำยได้
ร่วมกับข้อมูลระดับกำรพัฒนำของหมู่บ้ำนในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำจังหวัดในเขตควำมรับผิดชอบ
(ค-2) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ได้นำฐำนข้อมูล จปฐ. ไปใช้จัดทำระบบ
ข้อมูล Big Data ร่วมกับฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย เพื่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ ลดภำระค่ำครองชีพ และกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ

(ค-3) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนได้รับกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำตรงตำมควำมต้องกำรจำเป็น มีแผนพัฒนำ
รองรับ โดยมีฐำนข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ประชำชนในชุมชนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
กัน เกิดกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้น มีกำรช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน ส่งผลให้ เกิดควำมเข้ำใจอันดีซึ่งกันและกัน
ลดควำมขัดแย้ง ร่วมมือร่วมใจกันทำงำน และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
(ค-4) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนมีควำมตระหนักและมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมมำก
ขึ้น เช่น กำรรักษำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน แหล่งน้ำ ป่ำชุมชน ถนนหนทำง กำรกำจัดขยะและกำร
รีไซเคิล เป็นต้น

๓๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๒.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ ๔ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตัวชี้วัด

ปี 255
แผน
ผล
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน 9,000 9,๕๔๗
ที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีความสามารถ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
ชุมชน
ฐานรากให้มั่นคง
๒. จานวนครั้ ง การ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
๓. ร้อยละของหมู่บ้าน/ ร้อยละ
ร้อยละ
ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิต
70
๗๐
มีความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มั่นคง

ปี 255
ปี 25๖๐
แผน
ผล
แผน
ผล
5,092 7,000 ๗,๑๘๗ ๗,๑๘๗
หมู่บ้าน/ ผลิตภัณฑ์/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

เพิ่ม-ลด

๑๒๐
ครั้ง
ร้อยละ
70

เพิ่มขึ้น

๑๒๐
ครั้ง
ร้อยละ
๗๐

๗๗,๘๐๗ ๗๗,๘๐๗
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ
70
70

เพิ่มขึ้น

-

เป้าหมายการให้บริการกรมการพัฒนาชุมชน
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ๕,๒๖๘ ๕,๒๖๘
มีความสามารถในการพัฒนา ชุมชน
ชุมชน
ชุมชนให้มั่นคง ประชาชนมี
วิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ ร้อยละ
ร้อยละ
ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็น
๖๐
๑๐๐
แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปี ๒๕๕
แผน
ผล
-

-

-

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๒๓,๕๘๙ ๗๔,๙6๕
หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๑๐๐

เพิ่ม-ลด
เพิ่มขึน้

-

๓๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย
หมู่บ้าน

(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความ
สามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
๗,๑๘๗ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปตามแผน และ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๓. ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่กลุ่มผู้ผลิต
มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มั่นคง เป็นไปตามแผน

ครั้ง

๒. จานวนครั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด
๗๗,๘๐๗ ครั้ง เป็นไปตามแผน และปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙

๓๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

เป้าหมายการให้บริการกรมการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน
ร้อยละ

(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการ
พัฒนาชุมชนให้มั่นคง ประชาชนมีวิถีชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗๔,๙๖๕
หมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่าแผนที่กาหนด และเมื่อ
เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น ๕๑๓๗๖ หมู่บ้าน/
ชุมชน

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าแผนที่กาหนด

๓๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า
โครงการที่ ๑ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จ่าย

ปี ๒๕๕
งบประมาณ

งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงานปันส่วน
งบบุคลากรปันส่วน
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
รวม

ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายจริง

-

งบประมาณ
๙๕๔.๔๐๘๓
๕๔.๔๐ ๓

-

ค่าใช้จ่ายจริง
๙๕๑.๕๖๖๐
๕๑.๕๖๖๐

สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิต
โครงการที่ ๑ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕ – ๒๕๖๐
รับจัดสรร

ปี 255
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

1.งบบุคลากร

-

-

-

-

2.งบดาเนินงาน

-

-

-

๙๕๔,๔๐๘,๓00

3.งบลงทุน

-

-

-

-

4.งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

รวม

-

-

-

ประเภท
ค่าใช้จ่าย

๕๔ ๔๐ ๓00

ปี 25๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
-

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
-

(๗๖๕,๙๓๐) ๙๕๑,๕๖๖,๐๓๙.๔๕
(๙๙.๗๘)

๗๖๕,๙๓๐

๗๖๕,๙๓๐
(๑๐๐.๐๐)

-

-

๖๕ ๓๐

๕๒ ๓๓๑ ๖ .๔๕
( . )

๓๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

2.๓ ผลการดาเนินงาน
๑) ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่ ๑ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. จานวนแผนชุมชน
ระดับตาบล มีการ
นาไปใช้ ในการพัฒนา
อาชีพ
๒. จานวนประชาชน
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
๓. จานวนกลุม่ อาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนา
๔. ร้อยละของแผนชุมชน
มีการนาไปใช้ในการ
พัฒนา
อาชีพ
๕. ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพ

ปี ๒๕๕
แผน
ผล

ปี ๒๕๕
แผน
ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๖,๐๙๕
๖,๐๙๕
ตาบล
ตาบล

เพิ่ม-ลด

๔๗๑,๗๘๐ ๔๗๑,๗๘๐

-

หมู่บ้าน
๒,๓๖๐
กลุ่ม
ร้อยละ
๘๕

หมู่บ้าน
๒,๓๖๐
กลุ่ม
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

๔๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๑
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงการที่ ๑ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ตำบล

ร้อยละ

1. จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล มีกำรนำไปใช้ใน ๔. ร้อยละของแผนชุมชนมีกำรนำไปใช้ในกำร
กำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพ

ร้อยละ

๒. จำนวนประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริม
อำชีพ

๕. ร้อยละของผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
ประกอบอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพ

กลุ่ม

๓. จำนวนกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำ

๔๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๑
๒) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการที่ ๑ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต

ผลลัพธ์

๑. จำนวนแผนชุมชนระดับตำบลมีกำรนำไปใช้ใน
กำรพัฒนำอำชีพ ๖,๐๙๕ ตำบล
(แผน ๖,๐๙๕ ตำบล)

- มีกำรจัดเวทีบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบลโดย
ศู น ย์ ป ระสำนงำนองค์ ก ำรชุ ม ชนระดั บ ต ำบล
(ศอช.ต.) ๖,๐๙๕ ตำบล เพื่อรวบรวมควำมต้องกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชน และนำแผนชุมชนไปใช้ในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพของประชำชนใน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนชุมชน มีกำรนำไปใช้ใน
หมู่บ้ำนตำบลนั้น ๆ
กำรพัฒนำอำชีพ (แผน ร้อยละ ๘๕)
- ประชำชนใน ๖,๐๙๕ ต ำบล ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม
พั ฒ นำอำชี พ ตำมควำมต้ องกำรจ ำเป็ น ของตนเอง
กลุ่ ม และชุ ม ชนนั้ น ๆ ท ำให้ ป ระชำชนได้ มี อำชี พ
อย่ำงแท้จริงตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๓. มีประชำชนทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมอำชีพ ๔๗๑,๗๘๐ - มี ผู้ น ำอำชี พ หรื อ ปรำชญ์ ช ำวบ้ ำ นจำกหมู่ บ้ ำ น
รำย/ครัวเรือน (แผน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน) เป้ำหมำย ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน หมู่บ้ำนละ ๑ คน
ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยำกรสัมมำชีพ และได้
กลั บ ไปสร้ำ งที ม วิ ท ยำกรสั ม มำชี พ ประจ ำหมู่ บ้ ำ น
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
หมู่บ้ำนละ ๕ คน รวม ๑๑๗,๙๔๕ คน
ประกอบอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพ
- มี ป ระชำชนจำกหมู่ บ้ ำ นเป้ ำ หมำย ๒๓,๕๘๙
(แผน ร้อยละ ๘๕)
หมู่บ้ำน/ชุมชน หมู่บ้ำนละ ๒๐ คน รวม ๔๗๑,๗๘๐
คน ได้รับกำรฝึกอบรมอำชีพตำมควำมต้องกำรและ
ควำมเหมำะสมจำกผู้นำสัมมำชีพโดยใช้ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนหรือบ้ำนปรำชญ์เป็นสถำนที่ฝึกอบรม
- ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม อำชี พ ๔๗๑,๗๘๐ คน
ประกอบอำชีพที่เหมำะสมตำมควำมถนัด
ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
๕. มีกลุ่มอำชีพที่ได้รบั กำรพัฒนำ จำนวน ๒,๓๖๐ - ประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพมีกำรรวมตัวกัน
กลุ่ม
จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม อำชี พ เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมด้ ำ น
(แผน ๒,๓๖๐ กลุ่ม)
เศรษฐกิ จ ที่ มี ควำมสอดคล้ อ งกั บ วิ ถีชุ ม ชนร่ว มกั น
ก่อให้เกิดพลังในกำรทำงำนด้ำนกำรผลิต กำรตลำด
มี อ ำนำจต่ อ รอง และกำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรส่ ง เสริ ม กำรเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง ทุ น
เพื่อเพิ่มหรือพัฒนำผลผลิตให้ได้คุณภำพ มีมำตรฐำน
สำมำรถขึ้น ทะเบี ยนเป็ น สิ น ค้ำ OTOP ได้ จ ำนวน
๒,๓๖๐ กลุ่ม

๔๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๓) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล

โครงการที่ ๑

ก. มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชน
ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปั ญหำของชุมชน ในปี งบประมำณ พ.ศ. 255๘ กับ พ.ศ. 25๕๙ ซึ่งมีกำร
ดำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
๒๕๖๐ มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำกผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ กรมกำรพัฒนำชุมชนให้ควำมสำคัญต่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้เป็น
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมำณให้เพิ่มขึ้น
และเพิ่ มกิจ กรรม เพิ่มจำนวนกลุ่ มเป้ ำหมำยมำกขึ้น ทำให้ ต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖.5๘ และ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ โดยมีปริมำณงำนเพิ่มขึ้น คือ จำนวนชุมชนที่มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพภำยใต้แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกเดิมในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๒๖๘ ชุมชน
เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๙ เป็น ๖,๑๔๖ ชุมชน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและ ของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและ
แก้ไขปัญหำของชุมชน
แก้ไขปัญหำของชุมชน
จำนวนผลผลิต
12,953,401 ครัวเรือน
12,9๒๐,๒๖๘ ครัวเรือน
ต้นทุนรวม
3,880,511,๑๙๗.29 บำท
๔,๑๓๕,๘๘๑,๘๗๑.๑๕ บำท
ต้นทุนต่อหน่วย
29๙.๕๗ บำท/ครัวเรือน
๓๒๐.๑๐ บำท/ครัวเรือน
สรุป : กำรดำเนินงำนตำมผลผลิตที่ 1 ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ จำกปีงบประมำณ พ.ศ 255๘
และกรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินกำรตำมผลผลิตในภำพรวมได้เพิ่มขึ้น
ผลกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมำณ พ.ศ 25๖๐ จะดำเนินกำรแล้วเสร็ จ
ในช่วงปีงบประมำณถัดไป

๔๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๑
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนแผนชุมชนระดับตาบลมีการนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ๖,๐๙๕ ตำบล ทำได้จริง ๖,๐๙๕ ตำบล สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้
จริงเท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัด
ในปี ๒๕๕๙)

ตำบล

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำย
เท่ำกับ ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน ทำได้จริง ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง
เท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี
๒๕๕๙)

รำย/ครัวเรือน

๔๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๓ จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ
๒,๓๖๐ กลุ่ม ทำได้จริง ๒,๓๖๐ กลุ่ม สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้
ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของแผนชุมชนมีการนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ปี 25๖๐
แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับร้อยละ ๘๕ ทำได้จริงร้อยละ ๑๐๐ สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผน
ที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับร้อยละ ๘๕ ทำได้จริงร้อยละ ๑๐๐ สรุปปริมำณผลผลิต
ที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้
เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

ร้อยละ

๔๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

โครงการที่ ๑

- ปี 25๖๐ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๙๕๔,๔๐๘,๓00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๙๕๒,๓๓๑,๙๖๙.๔๕ บำท คิดเป็นร้อยละ 9๙.๗๘
สรุ ป สั ด ส่ ว นค่ ำใช้จ่ ำยจริงต่ อค่ ำใช้ จ่ำยตำมแผน ปี 25๖๐ เท่ ำกั บ ๐.๙๙๗๘
(ไม่สำมำรถเทียบกับ ปี 255๙ ได้ เนื่องจำกเป็นผลผลิต/โครงกำรที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๐)

(ก-๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำร ศอช.ต. ปรำชญ์ชุมชน ผู้นำ
สัมมำชีพชุมชน ผู้แทนครัวเรือนเป้ ำหมำยที่ต้องกำรฝึ กอำชีพในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (เน้นผู้แทนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๙ เป็นอันดับแรก) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมผลผลิต/โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ มีควำม
พึงพอใจต่อภำพรวมกำรดำเนินกิจกรรมของกรมกำรพัฒนำชุมชน ในระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย
๔.๓๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ มีรำยละเอียดดังนี้
อันดับ 1 เตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ระดับอำเภอ มีค่ำคะแนน
เฉลี่ย ๔.๔๙ (ระดับมำกที่สุด)
อันดับ 2 ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน และบูรณำกำรแผนชุมชน
ระดับตำบล มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.๔๘ (ระดับมำกที่สุด) เท่ำกัน
อันดับ 3 เตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ระดับหมู่บ้ำน มีค่ำคะแนน
เฉลี่ย ๔.๔๖ (ระดับมำกที่สุด)

๔๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)

กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๔.๔๘
(มำกที่สุด)

๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
กิจกรรมหลักที่ ๒ สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ระดับจังหวัด
๓. เตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ระดับหมู่บ้ำน
๔. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับอาเภอ
๕. ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
๖. สนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
รวม

๔.๓๗
(มำกที่สุด)
๔.๔๖
(มำกที่สุด)
๔.๔๙
(มากที่สุด)
๔.๔๘
(มำกที่สุด)
๔.๐๓
(มำก)
๔.๓๙
(มากที่สุด)

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยหลัก คือ หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๙ แผนกำหนดไว้ ๖,๑๔๖ ชุมชน ดำเนินกำรได้ ๖,๑๔๖ ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
- ปี ๒๕๖๐ แผนก ำหนดไว้ ๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำนชุ มชน ดำเนิ นกำรได้ ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๑๗,๔๔๓
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕
(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการใช้บริการ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี อ่ ประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรโครงกำร อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔
๔๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

(ค) มิติผลกระทบ
(ค-๑) กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน

โครงการที่ ๑

ในปี ๒๕๖๐ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มั่นคง จานวน ๗,๑๘๗ หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ จานวน ๒,๐๙๕ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๑๔ ประชาชนได้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒ นาอาชีพให้ ดีขึ้น ส่งผลให้ บางส่วนไม่ต้องไปทางาน
ต่างถิ่นเนื่องจากมีอาชีพในชุมชน
(ค-๒) กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มีการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นจากเดิมในลักษณะของอาชีพใหม่
หรืออาชีพเสริม ด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปทางการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และงานบริการ ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวจากการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค อาชีพเสริม
ก่อให้เกิดรายได้ทาให้ มีรายรับมากขึ้น หนี้สินลดลง เศรษฐกิจครอบครัวมีความมั่นคง การรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพทาให้ต้นทุนถูกลง ทาให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
(ค-๓) กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ ช่วยในเรื่องการหาวัตถุดิบ
การขาย การแปรรูป มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นทาให้มีการพัฒนาอาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแข่งขันกัน
ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการรวมกลุ่มทาให้หาตลาดได้กว้างขวางขึ้น มีผลผลิตให้ตลาดที่เพียงพอ
และต่อเนื่อง การสร้างอาชีพในชุมชนบางอาชีพนาชื่อเสียงมาสู่ชุมชน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สังคมเกิด
ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ค้นหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ คิดหารูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนาอาชีพ
(ค-๔) กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
เนื่องจากมีการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการ และใช้วิธีการหมุนเวียนการใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผลจาก
การอบรมเรื่องสัมมาชีพ ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากที่วิทยากรให้ความรู้
เรื่อง ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช และแนะนาการใช้น้าหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน
หันมาใช้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๔๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ประเภทค่าใช้จ่าย

ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
-

งบดำเนินงำน
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำนปันส่วน
งบบุคลำกรปันส่วน
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมำณ
รวม

ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายจริง
-

งบประมาณ
๑๖๘.๖๗๖๔
๑๖๘.๖๗๖๔

ค่าใช้จ่ายจริง
๑๖๕.๘๐๒๐
๑๖๕.๘๐๒๐
หน่วย : ล้ำนบำท

สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิต
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

รับจัดสรร

ปี 255๙
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

1.งบบุคลากร

-

-

-

-

2.งบดาเนินงาน

-

-

-

3.งบลงทุน

-

-

-

-

4.งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

รวม

-

-

-

๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐

๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐

ปี 25๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
-

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
-

(๕๑,๙๐๐)
๕๑,๙๐๐
(๕๑,๙๐๐)

๑๖๕,๗๕๐,๑๑๕.๘๑
(๙๘.๓๐)
๕๑,๙๐๐
(๑๐๐.๐๐)
๑๖๕,๘๐๒,๐๑๕.๘๑
(๙๘.๓๐)

๔๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒

2.๓ ผลการดาเนินงาน
๑) ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนครัวเรือนที่
สำมำรถแก้ปัญหำหนีส้ ิน
๑ ครัวเรือน ๑ สัญญำ
๒. ร้อยละของสถำบันกำร
จัดกำรเงินทุนชุมชน
สำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้
ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

ปี ๒๕๕๘
แผน
ผล
-

-

ปี ๒๕๕๙
แผน
ผล
-

-

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๗๖๔
ครัวเรือน ครัวเรือน
ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๙๗.๘๔

เพิ่ม-ลด
-

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ

1. จำนวนครัวเรือนที่สำมำรถแก้ปัญหำหนี้สิน
๑ ครัวเรือน ๑ สัญญำ

๒. ร้อยละของสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
สำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

๕๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
๒) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ผลผลิต
๑. จำนวนครัวเรือนที่สำมำรถ
แก้ปัญหำหนี้สิน ๑ ครัวเรือน
๑ สัญญำ ๑๒,๗๖๔ ครัวเรือน
(แผน ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน)
๒. ร้อยละ ๙๗.๘๔ ของสถำบัน
กำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
สำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้
ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(แผน ร้อยละ ๗๕)

ผลลัพธ์
- มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล ทุ น ชุ ม ชน (เงิ น ทุ น
สมำชิก หนี้สิน) ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กองทุน กข.คจ.
กองทุนหมู่บ้ำน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เป็ นต้ น โดยบู รณำกำรและพั ฒ นำกลไกในกำรขั บ เคลื่ อน ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
คณะกรรมกำรกองทุนต่ำง ๆ และคณะทำงำนขับเคลื่อนภำยใต้
ประชำรัฐ (กรม/จังหวัด/อำเภอ) จัดทำฐำนระบบข้อมูลลูกหนี้
บู ร ณ ำกำรหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรแก้ ปั ญ หำหนี้ ใ ห้
ประชำชน
- มีกำรบริหำรจัดกำรหนี้โดยสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
๙๑๗ แห่ง ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี้
ให้แก่ประชำชน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน
๑ สั ญ ญำ โดยลงทะเบี ย นครัว เรือน จั ด ท ำฐำนข้อมู ล หนี้ สิ น
ครัว เรือนและจั ด ประเภทลู กหนี้ จั ด กิจ กรรมส ำนึ ก ดี แผนดี
บริหำรหนี้ได้ แก่ประชำชน เพื่อปรับทัศนคติและสร้ำงวินัยทำง
กำรเงิน จั ดท ำแผนกำรบริหำรจัด กำรหนี้ ปรับ โครงสร้ำงหนี้
ปรั บ เปลี่ ย นสั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น โอนภำระหนี้ ให้ เหลื อ เพี ย ง ๑
สัญญำ
- ประชำชนที่เป็นหนี้ได้เข้ำร่วมกิจกรรม “สำนึกดี แผนดี บริหำร
หนี้ได้” เพื่อปรับทัศนคติ สร้ำงวินัยทำงกำรเงิน กระตุ้นให้คิด
วิเครำะห์ ไตร่ตรองด้วยเหตุผล สำมำรถวำงแผนชีวิตที่ชัดเจน
ได้ มี ทุ น ในกำรประกอบอำชี พ สร้ำ งงำน สร้ำ งรำยได้ และ
สำมำรถแก้ ปั ญ หำหนี้ สิ น ในครัว เรือ นได้ จ ำนวน ๑๒,๗๖๔
ครัวเรือน

๕๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
๓) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล
ก. มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิตเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชน
ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปั ญหำของชุมชน ในปี งบประมำณ พ.ศ. 255๘ กับ พ.ศ. 25๕๙ ซึ่งมีกำร
ดำเนิ นกิจกรรมบำงกิจกรรมตำมผลผลิ ต/โครงกำรส่ งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐
มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำกผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ กรมกำรพัฒนำชุมชนให้ควำมสำคัญต่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชน
ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชนเอง จึงได้จัดสรรงบประมำณให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มกิจกรรม
เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ทำให้ ต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖.5๘ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ โดยมีปริมำณงำนเพิ่มขึ้น คือ จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตที่ได้รับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทุนชุมชน จำกเดิมในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ กลุ่ม เพิ่มขึ้นในปี
๒๕๕๙ เป็น ๕,๙๓๗ กลุ่ม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๔
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและ ของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและ
แก้ไขปัญหำของชุมชน
แก้ไขปัญหำของชุมชน
จำนวนผลผลิต
12,953,401 ครัวเรือน
12,9๒๐,๒๖๘ ครัวเรือน
ต้นทุนรวม
3,880,511,๑๙๗.29 บำท
๔,๑๓๕,๘๘๑,๘๗๑.๑๕ บำท
ต้นทุนต่อหน่วย
29๙.๕๗ บำท/ครัวเรือน
๓๒๐.๑๐ บำท/ครัวเรือน
สรุป : กำรดำเนินงำนตำมผลผลิตที่ 1 ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ จำกปีงบประมำณ พ.ศ 255๘
และกรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินกำรตำมผลผลิตในภำพรวมได้เพิ่มขึ้น
ผลกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมำณ พ.ศ 25๖๐ จะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในช่วงปีงบประมำณถัดไป

๕๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สิน ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ ำหมำยเท่ำกับ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ทำได้ จริง ๑๒,๗๖๔ ครัวเรือน สรุปปริมำณ
ผลผลิตที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำก
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
ตามเกณฑ์ ที่ กาหนด ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ ำกับ ร้อยละ ๗๕ ทำได้จริงร้อยละ ๙๗.๘๔ สรุป
ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้
เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

ร้อยละ

๕๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 25๖๐ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๑๖๘,๖๗๖,๔00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๑๖๕,๘๐๒,๐๑๕.๘๑ บำท คิดเป็นร้อยละ 9๘.๓๐
สรุ ป สั ด ส่ ว นค่ ำใช้จ่ ำยจริงต่ อค่ ำใช้ จ่ำยตำมแผน ปี 25๖๐ เท่ ำกั บ ๐.๙๘๓๐
(ไม่สำมำรถเทียบกับ ปี 255๙ ได้ เนื่องจำกเป็นผลผลิต/โครงกำรที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๐)
ร้อยละ

(ก-๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรั พย์เพื่อกำรผลิต คณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณกรรมกำรและ
สมำชิกกองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน ผู้นำหมู่บ้ำน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนสถำบันกำรเงิน
(ธนำคำร) และครั ว เรื อ นเป้ ำ หมำยที่ เป็ น หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กและลงทะเบี ย นครั ว เรื อ นกั บ
คณะกรรมกำรสถำบันฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ ำหมำยตำมผลผลิต /โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
ชุมชน ประจ ำปี ๒๕๖๐ มี ควำมพึ งพอใจต่ อภำพรวมกำรดำเนิ น กิ จกรรมของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน
ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ มีรำยละเอียดดังนี้
อันดับ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต มีค่ำคะแนน
เฉลี่ย ๔.๖๐ (ระดับมำกที่สุด)
อันดับ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
เตรียมควำมพร้อมกำรบริหำรจัดกำรหนี้ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.๕๑ (ระดับมำกที่สุด)
อันดับ 3 จัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ (ระดับ
มำกที่สุด)

๕๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓. จัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนเตรียม
ควำมพร้อมกำรบริหำรจัดกำรหนี้
๕. พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่มำตรฐำน
SMART Saving Group
๗. ประเมินผลกำรดำเนินงำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่มำตรฐำน SMART
Saving Group
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ระดับ
ปรับปรุงและพัฒนำ
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ระดับ ๒
๑๐. สถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหำรหนี้ได้
รวม

ค่าเฉลี่ย (ระดับ)
๔.๔๐
(มำกที่สุด)
๔.๖๐
(มากที่สุด)
๔.๔๑
(มำกที่สุด)
๔.๕๑
(มำกที่สุด)
๓.๓๑
(ปำนกลำง)
๔.๒๐
(มำก)
๒.๘๙
(ปำนกลำง)
๔.๒๘
(มำกที่สุด)
๔.๐๑
(มำก)
๔.๒๖
(มำกที่สุด)
๔.๐๙ (มาก)

(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยหลัก คือ หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๙ แผนกำหนดไว้ ๖,๑๔๖ ชุมชน ดำเนินกำรได้ ๖,๑๔๖ ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
- ปี ๒๕๖๐ แผนก ำหนดไว้ ๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำนชุ มชน ดำเนิ นกำรได้ ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๑๗,๔๔๓
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕
๕๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒
(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการใช้บริการ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี ่อประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรโครงกำร อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐
(ค) มิติผลกระทบ
(ค-๑) กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน
สร้างวินัยให้กับคน ประชาชนมีวินัยทางการเงิน ได้รู้จักการวางแผนชาระหนี้
การใช้จ่ ายเงิน ฝึ กแก้ไขปั ญ หา และมีค วามรู้เพิ่ ม ส่ งผลให้ ค นในชุม ชนมี ศัก ยภาพเพิ่ มขึ้ น ครัว เรือ น
เป้ าหมายได้มาร่ วมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ พูดคุยกันมากขึ้น ได้รู้ส ถานการณ์ ห นี้ของตนเอง และสามารถ
บริห ารจัดการหนี้ได้ นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ส่งผลให้ สมาชิก
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสวัสดิการที่ได้รับ เช่น กรณีเจ็บป่วย หรือการจัดกีฬาสัมพันธ์ เป็นต้น
ประชาชนมีการวางแผนการดาเนินชีวิตที่ดี เนื่องจากการจัดการหนี้ที่ดีทาให้
เกิดกาลังใจในการดาเนินชีวิต มีอนาคต มีความหวังในการทางาน และมีความหวังในการปลดหนี้ ทาให้
ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
(ค-๒) กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหมุนเงินไปจ่าย
คืนเงินกู้ ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ไม่มีหนี้หลายแห่ง และสามารถจัดการหนี้ได้ การรวมหนี้ที่สถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ทาให้ดอกเบี้ยถูกลง ลดรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ย ลดภาระในการผ่อนชาระหนี้ ยืดระยะเวลา
การผ่อนชาระ ทาให้ มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพเสริมจากการสนับสนุน
กิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการหนี้ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินชาระหนี้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
มีความเป็ น อยู่ ที่ดีขึ้น ช่ว ยแก้ปั ญ หาหนี้ นอกระบบ ผู้ ที่เป็น หนี้มีโอกาสปลอดหนี้ ทาให้ เศรษฐกิจใน
ครัวเรือนดีขึ้น
(ค-๓) กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
สร้างความสามัคคีในชุมชน มีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มกองทุนการเงินใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทางานร่วมกัน เกิดความสามัคคี ได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกั น เอื้ อ อาทรกั น และก่ อ ให้ เกิด ความตื่ น ตั ว ในชุ ม ชน มี ผู้ ส นใจเข้ าร่ว มโครงการมากขึ้ น มี เงิน
หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
(ค-๔) กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๕๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า
โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วย : ล้ำนบำท
ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินงำน
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำนปันส่วน
งบบุคลำกรปันส่วน
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมำณ
รวม

งบประมาณ
๗๒๒.๖๙๗๑
๗๒๒.๖๙๗๑

ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายจริง
๖๗๒.๔๐๘๔
๖๗๒.๔๐๘๔

งบประมาณ
๓๑๙.๐๐๖๗
๓๑๙.๐๐๖๗

ค่าใช้จ่ายจริง
๒๗๙.๑๔๘๓
๒๗๙.๑๔๘๓

สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิต
โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
รับจัดสรร

ปี 255๙
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

-

-

-

-

-

-

๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐

-

๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔
(๙๓.๐๔)

๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐

(๑๙๑,๒๒๕,๘๔๐)

3.งบลงทุน

-

-

-

-

4.งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

๑๙๐,๗๐๐,๐๔๐

รวม

๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐

-

๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔
(๙๓.๐๔)

๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐

(๑๙๑,๒๒๕,๘๔๐)

๑๐๕,๔๓๔,๔๒๐.๑๑
(๘๒.๕๑)
๕๒๕,๘๐๐
(๑๐๐.๐๐)
๑๗๓,๑๘๘,๐๓๒
(๙๐.๘๒)
๒๗๙,๑๔๘,๒๕๒.๑๑
(๘๗.๕๑)

ประเภท
ค่าใช้จ่าย
1.งบบุคลากร
2.งบดาเนินงาน

ปี 25๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

๕๒๕,๘๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

๕๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

2.๓ ผลการดาเนินงาน

โครงการที่ ๓

๑) ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1. จำนวนผลิตภัณฑ์
๙,๐๐๐
๙,๕๔๗
๕,๐๙๒
๕,๒๐๗
๗,๑๘๗
๗,๑๘๗
ชุมชนที่ได้รับกำร พัฒนำ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
คุณภำพและมำตรฐำน
๒. จำนวนผู้ประกอบกำร
๑๐,๔๙๖ ๑๐,๔๙๖
ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
รำย
รำย
ศักยภำพด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด
๓. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ชุมชนมีคุณภำพและ
๗๐
๑๐๐
๗๐
๑๐๐
๗๐
๘๐
มูลค่ำเพิม่ ขึ้น
๔. ร้อยละของ
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำร
๘๐
๘๐
พัฒนำศักยภำพกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด

เพิ่ม-ลด
เพิ่ม
-

ลด
-

๕๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตำบล

1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำน

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ

๓. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภำพและ
มูลค่ำเพิ่มขึ้น

รำย

๒. จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด

๔. ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด

๕๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓

๒) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต

โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลผลิต
๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน จำนวน 7,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์
(แผน 7,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์)
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคุณภำพ
และมูลค่ำเพิ่มขึ้น (แผน ร้อยละ ๗๐)

๓. มีผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
จำนวน ๑๐,๔๙๖ รำย (แผน ๑๐,๔๙๖ รำย)
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด (แผน ร้อยละ ๘๐)

ผลลัพธ์
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Quadrant D (กลุ่ ม ปรั บ ตั ว สู่ ก ำรพั ฒ นำ)
ได้รับกำรพัฒ นำคุณ ภำพและมำตรฐำน โดยสนับสนุน
กำรน ำภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่น องค์ ควำมรู้ และเทคโนโลยี
ไปพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ำยองค์ควำมรู้จังหวัด (KBO จังหวัด
: Knowledge Based OTOP จังหวัด) จำนวน 7,๑๘๗
ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ Quadrant D ๕,๗๕๐ ผลิตภัณฑ์ มีคุณภำพ
และมูลค่ำเพิ่มขึ้น ตำมเกณฑ์ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
2) ผลิตภัณฑ์มีกำรพัฒนำรูปแบบ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มี
คุณภำพ
3) ผลิตภัณฑ์ผลิตซ้ำในคุณภำพและมำตรฐำน
ใกล้เคียงกัน
4) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำมำรถนำเสนอ
เรื่องรำวที่สร้ำงสรรค์และน่ำสนใจ
5) ผลิตภัณฑ์มีมำตรฐำนสำกลและมีตลำดจำหน่ำยถำวร
6) ผลิตภัณฑ์มี Bran สินค้ำ ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำร
ส่งเสริมกำรตลำด
- มี หมู่ บ้ ำน OTOP เพื่ อกำรท่ องเที่ ยวที่ ได้ รับกำรพั ฒนำ
กำรบริหำรจัดกำร ๑๑๑ หมู่บ้ำน สำมำรถบริหำรจัดกำร
ให้ เ ป็ น หมู่ บ้ ำ น OTOP เพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ ำ งมี
คุณ ภำพและได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ กำหนด จำนวน
๙๙ หมู่บ้ำน
- คณะอนุ กรรมกำรหนึ่ งต ำบล หนึ่ งผลิต ภั ณ ฑ์ ระดั บ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด และระดับอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ มีแผน
ปฏิบัติกำรขับเคลื่อนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
และร้อยละ ๙๐ ของคณะอนุกรรมกำรฯ สำมำรถบริหำร
จัดกำรโครงกำรได้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
พั ฒ นำทั ก ษะด้ ำ นกำรผลิ ต ให้ สิ น ค้ ำ มี คุ ณ ภำพได้
มำตรฐำน มีก ำรจัด ท ำแผนธุรกิจ กำรตลำด และกำร
จั ด กำรทุ น สำมำรถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด จำนวน ๘,๓๙๖ รำย

๖๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๓) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล

โครงการที่ ๓

ก. มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้ น ทุน ต่ อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิ ต ที่ ๒ ส่งเสริมผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนให้ มีกำร
บริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๘ กับ พ.ศ. 25๕๙ ซึ่งมีกำรดำเนิน
กิจกรรมบำงกิจกรรมตำมผลผลิต/โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประจำปี ๒๕๖๐ มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำกผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ กรมกำรพัฒนำชุมชนให้ควำมสำคัญต่อผลผลิต ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มีกำรบริห ำรจัดกำรที่มีคุณ ภำพและมำตรฐำน มุ่งมั่นพัฒ นำเศรษฐกิจฐำนรำกให้
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนำประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้ใช้องค์ควำมรู้ใหม่มำพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณ ภำพเพิ่ ม ขึ้น และเปิ ดช่ องทำงกำรตลำดใหม่ ให้ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ตจ ำหน่ ำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ตลำดทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ โดยลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำบริหำรจัดกำร และเพิ่มกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เพิ่มจำนวนครั้งกำรส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำด และเพิ่มจำนวนหมู่บ้ำนในกำรพัฒ นำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว มีผลทำให้
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน
จำนวนผลผลิต
๙,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์
ต้นทุนรวม
๑,๗๖๘,๒๐๗,๔๒๑.๙๒ บำท
ต้นทุนต่อหน่วย
๓๔๗,๒๕๒.๐๕ บำท/ผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน
๕,๐๙๒ ผลิตภัณฑ์
๑,๘๖๕,๕๔๕,๙๙๐.๗๔ บำท
๘๑๘,๒๒๑.๙๓ บำท/ผลิตภัณฑ์

สรุป : กำรดำเนินงำนตำมผลผลิตที่ ๒ ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓ จำกปีงบประมำณ พ.ศ 255๘
และกรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินกำรตำมผลผลิตในภำพรวมได้เพิ่มขึ้น
ผลกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมำณ พ.ศ 25๖๐ จะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในช่วงปีงบประมำณถัดไป

๖๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ปี ๒๕๕๙ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ๕,๐๙๒ ผลิตภัณฑ์ ทำได้จริง ๗,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ สรุปปริมำณผลผลิต
ที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ ทำได้จริง
๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง เท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ แต่เมื่อนำผลผลิตปี ๒๕๖๐
เทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่ำเพิ่มขึ้น ๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

ผลิตภัณฑ์

ตั ว ชี้ วัด ที่ ๒ จ านวนผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพด้ า นการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ๑๐,๔๙๖ รำย ทำได้
จริ ง ๑๐,๔๙๖ รำย สรุ ป ปริ มำณผลผลิ ตที่ ท ำได้ จริ ง เท่ ำกั บ แผนที่ ก ำหนดไว้ (ตั ว ชี้ วั ด นี้ ไม่ ส ำมำรถ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

รำย

๖๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของผลิตภัณ ฑ์ชุมชนมีคุณ ภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๙
แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ ทำได้จริง ร้อยละ ๑๐๐ สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง มำกกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ ทำได้จริง ร้อยละ ๘๐ สรุปปริมำณ
ผลผลิตที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ แต่เมื่อนำผลผลิตปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่ำลดลง
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ ๘๐ ทำได้จริง
ร้อยละ ๘๐ สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ (ตัวชี้วัดนี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๙)

ร้อยละ

๖๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓
(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 25๕๙ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๗๒๒,๖๙๗,๑00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔ บำท คิดเป็นร้อยละ 9๓.๐๔
- ปี 25๖๐ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๓๑๙,๐๐๖,๗00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๒๗๙,๑๔๘,๒๕๒.๑๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๑
สรุป สัดส่ วนค่ำใช้จ่ ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปี 25๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙
ลดลง ร้อยละ ๕.๕๓

(ก-๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP คณะอนุกรรมกำร
หนึ่งตำบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว
เยำวชนในชุ ม ชน ผู้ น ำชุ ม ชน และปรำชญ์ ภู มิ ปั ญ ญำ ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม เป้ ำหมำยตำมผลผลิ ต /โครงกำร
เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรบริ หำรจั ดกำรและพั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ มี ควำมพึ งพอใจต่ อ
ภำพรวมกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ในระดั บ มำกที่ สุ ด ค่ ำคะแนนเฉลี่ ย ๔.๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ มีรำยละเอียดดังนี้
อันดับที่ 1 พัฒนำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๓
(ระดับมำกที่สุด)
อันดับที่ 2 สนับสนุนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘ (ระดับมำกที่สุด)
อันดับ ที่ 3 พัฒ นำอำชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP/พัฒ นำผลิตภัณฑ์ไม้สัก
สู่สำกล มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐ (ระดับมำกที่สุด)

๖๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ค่าเฉลี่ย (ระดับ)
๔.๖๕ (มากที่สุด)
4.๖๐
1. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญำไทย
(มำกที่สุด)
4.๔๗
2. กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่กำรตลำด (กลุ่ม D)
(มำกที่สุด)
4.๗๐
3. พัฒนำอำชีพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP/พัฒนำผลิตภัณฑ์ไม้สักสู่สำกล
(มำกที่สุด)
๔.๘๓
4. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(มากที่สุด)
4.๖1 (มากที่สุด)
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.๗๘
๕. สนับสนุนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
(มำกที่สุด)
4.๕๘
๖. สนับสนุนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ
(มำกที่สุด)
๔.๕๗
๗. สร้ำงนักกำรตลำด OTOP (OTOP Trader)
(มำกที่สุด)
4.๕0
๘. พัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม Quadrant D (พี่สอนน้อง)
(มำกที่สุด)
4.๖๓ (มากที่สุด)
รวม
(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยหลัก คือ หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๙ แผนกำหนดไว้ ๖,๑๔๖ ชุมชน ดำเนินกำรได้ ๖,๑๔๖ ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
- ปี ๒๕๖๐ แผนก ำหนดไว้ ๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำนชุ มชน ดำเนิ นกำรได้ ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๑๗,๔๔๓
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕
(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการใช้บริการ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี ่อประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรโครงกำร อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐
๖๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๓

(ค) มิติผลกระทบ
(ค-1) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบกำร ที่ เข้ ำรับ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพด้ ำนกำรผลิ ต
สำมำรถด ำเนิ น กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมแผนพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม สำมำรถพั ฒ นำรูป แบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีแบรนด์สินค้ำที่สำมำรถนำไปใช้ในกำร
ส่ งเสริ ม กำรตลำด สำมำรถน ำเสนอเรื่ อ งรำวสร้ ำงสรรค์ ที่ น่ ำสนใจ และมี ม ำตรฐำนสำกล รวมทั้ ง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้รับ กำรรับ รองมำตรฐำนเพิ่ มขึ้น ทำให้ ผ ลกำรจำหน่ำยผลิ ตภัณ ฑ์ของกลุ่ มสู งขึ้น ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
(ค-2) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ต้นทุนกำรผลิตลดลง เพรำะรู้จักนำวัสดุพื้นบ้ำน วัสดุธรรมชำติมำเป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิต เช่น สีธรรมชำติ ทำให้ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมำก ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุ่ม D)
และผลิตภัณ ฑ์ OTOP กลุ่ม ๑ – ๓ ดำว ได้รับกำรยกระดับ พัฒ นำให้มีคุณ ภำพและมำตรฐำน ขำยได้
สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงควำมมั่นคงในเรื่องรำยได้ของครอบครัว ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เพรำะทุกคนมีทั้งอำชีพหลักและอำชีพเสริม เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน นอกจำกนี้กำรสร้ำงกลุ่มของสินค้ำ
ยังทำให้กำรตลำดเกิดควำมเข้มแข็งขึ้น มียอดจำหน่ำยดีขึ้น เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมและ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
(ค-3) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
เกิดกำรรวมกลุ่มในกำรผลิตที่มีคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำรรวมกลุ่ม
กั น ผลิ ต สิ น ค้ ำ OTOP ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในกำรประกอบอำชี พ ไม่ เกิ ด ควำมขั ด แย้ ง ในกำรสร้ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นกำรเสริมพลังในกำรจัดหำวัตถุดิบรำคำถูกและกำรจัดกำรทำงกำรตลำด ครอบครัว
อบอุ่นเพรำะไม่ต้องไปรับจ้ำงต่ำงถิ่น ทำให้ได้อยู่กับชุมชนเพรำะมีอำชีพในชุมชน
นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์OTOP ยังช่วยสร้ำงชื่อเสียงให้กับชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกปรำชญ์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนสู่เยำวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่ำน
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมคนรุ่นใหม่ สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร OTOP
(ค-๔) กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุม ชนตระหนั ก และเห็ น ควำมส ำคั ญ ของสิ่ งแวดล้ อ มมำกขึ้ น จำกกำรได้
พูดคุยกัน รวมทั้งกำรอบรมเรื่องกำรผลิตที่เน้นภูมิปัญญำท้องถิ่นและไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม ซึ่งสินค้ำ
OTOP มุ่งให้ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และรู้จักเลือกใช้ วัสดุธรรมชำติหรือพืชบำงอย่ำง เช่น ใช้ดิน เปลือกไม้
มำทำเป็นสีย้อมผ้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ มีกำรช่วยลดปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องจักสำนที่ใช้ใส่สิ่งของ
ลดกำรใช้ขยะมลพิษพวกกล่องโฟม ถุงพลำสติก โดยเฉพำะเครื่องจักสำนที่ผลิตจำกผักตบชวำซึ่งเป็น
วัชพืช ตลอดจนมีกำรสร้ำงสิ่งที่เป็นพลังงำนทดแทน เช่น เตำอั้งโล่ เป็นต้น

๖๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
๗๒๒.๖๙๗๑
๗๒๒.๖๙๗๑

งบดำเนินงำน
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำนปันส่วน
งบบุคลำกรปันส่วน
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมำณ
รวม

ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายจริง
๖๗๒.๔๐๘๔
๖๗๒.๔๐๘๔

งบประมาณ
๔๗๒.๕๖๐๐
๔๗๒.๕๖๐๐

ค่าใช้จ่ายจริง
๔๔๗.๕๐๐๓
๔๔๗.๕๐๐๓

สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมตามผลผลิต
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
รับจัดสรร

ปี 255๙
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)

รับจัดสรร

-

-

-

-

๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐

-

๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔
(๙๓.๐๔)

๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐

(๙,๔๐๒,๗๔๙)

3.งบลงทุน

-

-

-

-

๒,๐๕๒,๗๔๙

4.งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

๗,๓๕๐,๐๐๐

รวม

๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐

-

๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔
(๙๓.๐๔)

๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐

ประเภท
ค่าใช้จ่าย
1.งบบุคลากร
2.งบดาเนินงาน

ปี 25๖๐
โอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
-

ผลการเบิกจ่าย
(คิดเป็นร้อยละ)
-

๔๔๕,๔๔๗,๙๕๒.๕๕
(๙๖.๑๘)
๒,๐๕๒,๓๔๙
(๙๙.๙๘)
-

(๙,๔๐๒,๗๔๙) ๔๔๗,๕๐๐,๓๐๑.๕๕
(๙๔.๗๐)

๖๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔

2.๓ ผลการดาเนินงาน
๑) ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
โครงการที่ ๔ : ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕๘
แผน
ผล
1. จำนวนช่องทำง
๔
๔
กำรตลำด
ช่องทำง ช่องทำง
๒. ร้อยละของรำยได้
ร้อยละ
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำย
๒
๒๔.๗๔
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของปี
ที่ผ่ำนมำ

ปี ๒๕๕๙
แผน
ผล
๑๒๐
๑๒๐
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ
๒
๒๔.๓๕

ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
๗๗,๘๐๗ ๗๗,๘๐๗
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐
๒๒.๖๐

เพิ่ม-ลด
เพิ่ม
ลด

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ครั้ง

1. จำนวนช่องทำงกำรตลำด

(ข) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ

๒. ร้อยละของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของปีที่ผ่ำนมำ

๖๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔

๒) ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลผลิต
๑. ผู้ผลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP มีช่องทำง
กำรตลำด 7๗,๘๐๗ ครั้ง
๒. รำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๒.๖๐ ของปีที่ผ่ำนมำ

ผลลัพธ์
- ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบกำร OTOP มี ช่ อ งทำงกำร
จำหน่ ำยสินค้ำ จำกกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
ระดับจังหวัด ตลำดระดับภูมิภำค ตลำดระดับประเทศ
และตลำดต่ำงประเทศ เช่น ตลำดนัดชุมชน ไทยช่วย
ไทย คนไทยยิ้มได้ ร้ำนค้ำประชำรัฐสุขใจ Shop งำน
OTOP CITY 2016, OTOP MIDYEAR 2017, งำน
ศิลปำชีพประทีปไทย OPOP ก้ำวไกลด้วยพระบำรมี
กำรจั ด แสดงและจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP สำน
สัม พันธ์สองแผ่น ดิน งำน OTOP TO THE TOWN,
OTOP TO THE FACTORY และศูนย์แสดง จำหน่ำย
และกระจำยสินค้ำ บริเวณใต้ทำงด่วนกรุงเทพมหำนคร
เป็นต้น
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีช่องทำงกำรตลำด
และมี ร ำยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จำกกำรส่ ง เสริ ม ช่ อ งทำง
กำรตลำดใหม่ ได้ แก่ กำรจ ำหน่ ำยสิ น ค้ ำในระบบ
ตลำดออนไลน์ กำรจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ OTOP บน
เครื่องบิน กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งและ
ดำเนินงำน OTOP Trader
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๒.๖๐ ของรำยได้ปีที่ผ่ำนมำ จำกกำรจำหน่ำย
ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP จำนวน ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕
บำท
- มีผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP เพิ่มขึ้น จำกกำร
เปิดรับลงทะเบียน OTOP จำนวน ๑๗,๕๐๑ รำย/
กลุ่ ม และจ ำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ขึ้ น ๒๑,๙๙๒
ผลิตภัณฑ์ โดยจำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้น
เป็ น ๕๘,๑๙๕ รำย/กลุ่ ม และจ ำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๕,๕๓๐ ผลิตภัณฑ์

๖๙

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

๓) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล

โครงการที่ ๔

ก. มิติประสิทธิภาพ
(ก-1) ต้ น ทุน ต่ อหน่วย เปรียบเทียบผลผลิ ต ที่ ๒ ส่งเสริมผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนให้ มีกำร
บริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๘ กับ พ.ศ. 25๕๙ ซึ่งมีกำรดำเนิน
กิจกรรมบำงกิจกรรมตำมผลผลิต/โครงกำร ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐
มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำกผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ กรมกำรพัฒนำชุมชนให้ควำมสำคัญต่อผลผลิต ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มีกำรบริห ำรจัดกำรที่มีคุณ ภำพและมำตรฐำน มุ่งมั่นพัฒ นำเศรษฐกิจฐำนรำกให้
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนำประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้ใช้องค์ควำมรู้ใหม่มำพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณ ภำพเพิ่ ม ขึ้น และเปิ ดช่ องทำงกำรตลำดใหม่ ให้ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ตจ ำหน่ ำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ตลำดทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ โดยลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำบริหำรจัดกำร และเพิ่มกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เพิ่มจำนวนครั้งกำรส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำด และเพิ่มจำนวนหมู่บ้ำนในกำรพัฒ นำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว มีผลทำให้
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓
ประเด็น
ผลผลิตหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน
จำนวนผลผลิต
๙,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์
ต้นทุนรวม
๑,๗๖๘,๒๐๗,๔๒๑.๙๒ บำท
ต้นทุนต่อหน่วย
๓๔๗,๒๕๒.๐๕ บำท/ผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน
๕,๐๙๒ ผลิตภัณฑ์
๑,๘๖๕,๕๔๕,๙๙๐.๗๔ บำท
๘๑๘,๒๒๑.๙๓ บำท/ผลิตภัณฑ์

สรุป : กำรดำเนินงำนตำมผลผลิตที่ ๒ ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓ จำกปีงบประมำณ พ.ศ 255๘
และกรมกำรพัฒนำชุมชนสำมำรถดำเนินกำรตำมผลผลิตในภำพรวมได้เพิ่มขึ้น
ผลกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมำณ พ.ศ 25๖๐ จะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในช่วงปีงบประมำณถัดไป

๗๐

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔
(ก-2) ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : จานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนช่องทางการตลาด ปี ๒๕๕๙ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ๑๒๐ ครั้ง
ทำได้จริง ๑๒๐ ครั้ง สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเท่ำกับแผนที่กำหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำย
เท่ำกับ ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ทำได้จริง ๗๗,๘๐๗ ครั้ง สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเท่ำกับแผนที่กำหนดไว้
เมื่อนำผลผลิตปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่ำเพิ่มขึ้น ๗๗,๖๘๗ ครั้ง

ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของปี
ที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๙ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ ๒ ทำได้จริง ร้อยละ ๒๔.๓๕ สรุปปริมำณผลผลิต
ที่ทำได้จริงมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ปี 25๖๐ แผนค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ ๑๐ ทำได้จริง ร้อยละ
๒๒.๖๐ สรุปปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง มำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ เมื่อนำผลผลิตปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี
๒๕๕๙ พบว่ำลดลง ร้อยละ ๑.๗๕

ร้อยละ

๗๑

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔

(ก-3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
- ปี 25๕๙ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๗๒๒,๖๙๗,๑00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔ บำท คิดเป็นร้อยละ 9๓.๐๔
- ปี 25๖๐ ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนเท่ำกับ ๔๗๒,๕๖๐,๐00.00 บำท ใช้จ่ำยจริง
เท่ำกับ ๔๗๗,๕๐๐,๓๐๑.๕๕ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐
สรุป สัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปี 25๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๖

(ก-๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ผู้ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำร ประกอบด้ ว ย ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบกำร OTOP ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยตำมผลผลิต/โครงกำร ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ มีควำม
พึงพอใจต่อภำพรวมกำรดำเนินกิจกรรมของกรมกำรพัฒนำชุมชน ในระดับมำกที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย
๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ มีรำยละเอียดดังนี้
อัน ดับ ที่ 1 จั ดแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ OTOP สำนสัมพันธ์ส องแผ่นดิน
มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๑ (ระดับมำกที่สุด)
อันดับที่ 2 ตลำดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕
(ระดับมำกที่สุด)
อันดับที่ 3 กำรจัดงำน OTOP CITY 2016 มีค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๓
(ระดับมำกที่สุด)
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
1. จัดแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP สำนสัมพันธ์สองแผ่นดิน
2. กำรจัดงำน OTOP CITY 2016
3. ตลำดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
รวม

ค่าเฉลี่ย (ระดับ)
4.๙๑ (มำกที่สุด)
4.๒๓ (มำกที่สุด)
4.๕๕ (มำกที่สุด)
4.๕๖ (มากที่สุด)

๗๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔
(ข) มิติประสิทธิผล
(ข-1) ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยหลัก คือ หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ปี ๒๕๕๙ แผนกำหนดไว้ ๖,๑๔๖ ชุมชน ดำเนินกำรได้ ๖,๑๔๖ ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
- ปี ๒๕๖๐ แผนก ำหนดไว้ ๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำนชุ มชน ดำเนิ นกำรได้ ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๑๗,๔๔๓
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕
(ข-๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการใช้บริการ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี ่อประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรโครงกำร อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐

๗๓

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๔
(ค) มิติผลกระทบ
(ค-1) การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
ประชำชนทั่วไปได้ซื้อสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำถูก โดยหำซื้อได้ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้ำน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ และตลำดประเทศเพื่อนบ้ำน
ประชำชนมี อำชีพ เสริม เกิด อำชี พ ใหม่ส ำหรับ คนที่ ว่ำงงำน ท ำให้ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบกำรมีช่องทำงจำหน่ำยสิ นค้ำ มีสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำที่แน่นอน ต่อเนื่อง ผลิตสินค้ำแล้วขำย
ได้ มีตลำดรองรับ
(ค-2) การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กำรมีช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้นหลำยระดับ ทั้งตลำดระดับชุมชน ตลำดระดับ
จังหวัด ตลำดระดับภูมิภำค ตลำดระดับประเทศ และตลำดต่ำงประเทศ มีจำนวนครั้งในกำรเปิดตลำด
ขำยสินค้ำ ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรได้มีโอกำสในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ
ตนเอง มีช่องทำงกำรจำหน่ำยมำกขึ้น เกิดเครือข่ำยในกำรผลิต จำหน่ำย และแลกเปลี่ยนสินค้ำ ทำให้
ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีรำยได้ที่แน่นอนขึ้น เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวม และเป็นกำร
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรค้ำขำยกันแบบพอเพียง ชุมชนมีอำชีพเสริม
มีผลผลิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สำมำรถนำมำขำยในตลำดชุมชนใกล้ บ้ำน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นอย่ำงเห็น
ได้ชัด ทำให้เกิดอำชีพใหม่ ๆ ขึ้น เช่น จำกเดิมมีใบจำกก็นำไปขำยเป็นวัตถุดิบ พอมีตลำดนัดชุมชนก็นำ
ใบจำกไปห่อทำเป็นขนมจำกขำยได้
(ค-3) การประเมินผลกระทบต่อสังคม
ตลำดชุมชนก่อให้เกิดกำรพบปะสังสรรค์กันในชุมชน ทำให้มีกำรจัดงำน หรือ
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันด้วย เช่น งำนวันเด็ก วันสงกรำนต์ เป็นต้น เกิดควำมสำมัคคี กำรทำงำนเป็น
กลุ่ม เกิดกำรเอื้ออำทรกัน เสียสละพื้นที่หน้ำบ้ำนตนเองให้เป็นพื้นที่ขำยของเป็นส่วนกลำง ประชำชนที่
ว่ำงงำนมีกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์จำกกำรผลิตสินค้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ ขำยในชุมชน ผู้สูงอำยุได้มี
โอกำสถ่ำยทอดภูมิปัญญำของตนแก่คนรุ่นหลัง ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ รู้สึกเห็นคุณค่ำของตนเอง
และมีควำมสุขที่สำมำรถหำรำยได้เพิ่มขึ้นให้ครอบครัว ไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำน
นอกจำกนี้ กำรจัดงำนหรือตลำดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเป็นสถำนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรประกอบอำชีพ บำงแห่งกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน
(ค-๔) กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ค้ำช่วยกันดูแลรักษำควำมสะอำดของพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะสิ่งปฏิกูล ทำให้
สภำพแวดล้อมดีขึ้น มีกำรจัดระเบียบของชุมชน ทำให้สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพของชุมชนดีขึ้น
ตลำดนัดชุมชนบำงแห่งค้ำขำยติดกับทำงหลวงแผนดิน อำจเกิดอันตรำยทำง
จรำจร

๗๔

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓
สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่า
และแผนดาเนินการในอนาคต

๗๕

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓
สรุปผลจำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและแผนดำเนินกำรในอนำคต
มิติประสิทธิภำพ
กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิตตาม ๑ ผลผลิต ๔
โครงการ ดังนี้
ผลผลิต “เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน”
บรรลุผลสาเร็จ ๓ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผลสาเร็จ ๑ ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้แก่ จ านวนหมู่บ้ านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้าน ดาเนินการได้สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย จานวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ร้อยละ ๙๔.๑๗ ของครัวเรือนที่มีข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ที่ เชื่อ ถือได้ (เป้ าหมายร้ อยละ ๙๐) (๒) ร้อยละ ๙๕.๑๓ ของหมู่บ้ านที่ มีข้ อมูลพื้ นฐานระดั บ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้ (เป้าหมายร้อยละ ๙๐) และดาเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑
ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน (เป้าหมาย
๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ดาเนินการได้ร้อยละ ๙๙.๕๔) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๘๕
(ต้น ทุน ต่อหน่ วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ากับ ๒๙๙.๕๗ : ๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๗๓ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๙๖๖๓ : ๐.๙๙๓๖) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐
โครงการที่ ๑ “สร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บรรลุ ผลส าเร็จ
ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด โดยดาเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จานวนแผนชุมชนระดับ
ตาบล มีการนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ๖,๐๙๕ ตาบล (๒) จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
๔๗๑,๗๘๐ ราย/ครัวเรือน (๓) จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ๒,๓๖๐ กลุ่ม และดาเนินการได้สู งกว่า
ค่าเป้ าหมาย จานวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนชุมชนระดับตาบลมีการนาไปใช้ ในการ
พัฒนาอาชีพ (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) (๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพประกอบ
อาชี พตามแนวทางสั มมาชี พ (เป้ าหมายร้อยละ ๘๕) ทั้ งนี้ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ ๖.๘๕
(ต้น ทุน ต่อหน่ วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ากับ ๒๙๙.๕๗ : ๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๑๗ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๙๖๖๓ : ๐.๙๙๘๐) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐
๗๖

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ๒ “ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การการเงิ น ชุ ม ชน” บรรลุ ผ ลส าเร็ จทั้ ง ๒ ตั วชี้ วั ด
โดยดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สิน
๑ ครัวเรื อน ๑ สั ญญา ๑๒,๗๖๔ ครัวเรื อน (เป้ าหมาย ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน) (๒) ร้อยละ ๙๗.๘๔ ของ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ ๗๕)
ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๘๕ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ากับ ๒๙๙.๕๗ :
๓๒๐.๑๐) และมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาเพิ่ มขึ้น ร้อยละ
๑.๖๗ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๙๖๖๓ : ๐.๙๘๓๐)
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๘๐
โครงการที่ ๓ “เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน” บรรลุ
ผลส าเร็ จทั้ ง ๔ ตั วชี้ วั ด โดยด าเนิ น การได้ เท่ ากั บ ค่ าเป้ าหมาย จ านวน ๓ ตั วชี้ วัด ได้ แก่ (๑) จ านวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ (๒) จานวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ๑๐,๔๙๖ ราย
(๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้อ งการของตลาด และด าเนิ นการได้ สู งกว่าค่ าเป้ าหมาย จ านวน ๑ ตั วชี้ วัด ได้แก่ ร้ อยละ ๘๐ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๑๓๕.๖๓ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ากับ ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ : ๘๑๘,๒๒๑.๙๓) และมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ ๕.๕๓ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๙๓๐๔ : ๐.๘๗๕๑) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐
โครงการที่ ๔ “ส่ งเสริ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน” บรรลุ ผลส าเร็จทั้ ง ๒ ตั วชี้วั ด
โดยดาเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนช่องทางการตลาด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
และดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ ๒๒.๖๐ ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของปีที่ผ่านมา (เป้าหมายร้อยละ ๑๐) ทั้งนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๓๕.๖๓ (ต้นทุนต่อหน่วย ปี ๒๕๕๘ : ๒๕๕๙ เท่ากับ ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ : ๘๑๘,๒๒๑.๙๓) และมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๖ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปี ๒๕๕๙ : ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๙๓๐๔ : ๐.๙๔๗๐) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐
ทั้ งนี้ ควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บบริ กำรต่ อ กระบวนกำรให้ บริ กำรของกรมการพั ฒ นาชุ มชน
ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
๗๗

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

มิติประสิทธิผล
กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จ ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวงมหาดไทยและเป้ าหมายการให้ บ ริการของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จานวน ๙ ตัว ชี้วั ด
โดยบรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนด คือ หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จานวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จานวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน/ชุมชน และมีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖ (เป้าหมายรัฐบาล/
กรมการพัฒนาชุมชน ร้อยละ ๙๖)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการใช้บริการตามผลผลิต/โครงการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๘๐ ดังนี้ โครงการสร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการการเงินชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ หรือคิดเป็นร้อยละ
๘๓.๒๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความพึงพอใจใน
ระดับ มากที่ สุ ด ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ๔.๒๒ หรือคิดเป็น ร้อ ยละ ๘๔.๔๐ และโครงการส่ งเสริม ช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ
๘๒.๖๐

มิติผลกระทบ
การดาเนินงานตามผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒ นาชุมชน ทาให้ ประชาชนในเขตชนบทและท้องถิ่นได้ทราบถึงคุณภาพชีวิต สภาพความ
เป็นอยู่และสภาพปัญหาของตนเองว่าเป็นอย่างไร ควรแก้ไขเรื่องใด เพื่อให้สามารถพัฒ นาชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และประชาชนได้ ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญ หาของหมู่บ้านชุมชนของตนเองว่าเป็ น
อย่างไร จากข้อมูล กชช.๒ค เพื่อใช้ในการร่วมกันวางแผนพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้มีความ
เจริญ เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งข้อมูล กชช.๒ค เป็นข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริห ารการพัฒ นาชนบท และเป็น ข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
ภาครัฐได้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค ในการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ และจังหวัด จนถึงระดับชาติ รวมถึงภาคเอกชนที่สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจ
และวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

๗๘

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

การด าเนิ น งานตามโครงการสร้างสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และโครงการส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดทาและใช้แผนพัฒ นาระดับตาบลในการพัฒนาและสร้างสัมมาชีพชุมชน
เกิ ดการสร้ างและพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในชุ มชน มี การพั ฒ นาอาชี พและจั ดตั้ งกลุ่ มอาชี พ โดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ประชาชนระดับฐาน
รากมีความรู้ ความเข้าใจทางการเงิน การออม การลงทุน และมีวินัยทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงิน ทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
พั ฒ นาต่ อ ยอด ขยายผลผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถนาผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้
มีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งสาหรับธุรกิจจากฐานราก และ
มีช่องทางกระจายสินค้าให้เชื่อมโยงสู่ตลาด ตั้งแต่ตลาดระดับจังหวัด (ชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด) ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงระดับต่างประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP สูงถึง ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐ ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีที่ผ่านมา ทาให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งได้
อย่างมั่นคง
การดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงส่วนใหญ่เท่ากับและสูง กว่าแผนที่กาหนดไว้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดตามเอกสารแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจากการส ารวจความพึ งพอใจในการเข้ าร่ว มโครงการของ
กลุ่ มเป้ าหมาย พบว่า ประชาชนผู้ รับ บริการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการระดั บมากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ การดาเนินงานมีประสิทธิผล โดยผลการปฏิบัติงานตาม
ผลผลิต/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักการให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) หมู่บ้าน/
ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน
(๒) หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย และมีผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านบวกมากกว่าด้านลบ การปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒ นาชุมชนจึงมี
ความคุ้มค่า ควรดาเนินการคงสภาพภารกิจ

๗๙
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๔
สรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่ ๓.๑ – ๓.๔
จาแนกตามผลผลิต

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

๘๒

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยมีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งเป็นเป้าหมาย
การให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำกกำรให้บริกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็น ๓ ประเภท

๑. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

ผลผลิต เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
๒. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

๓. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-ไม่มี-
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ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลกระทบ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำชุมชน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนทีม่ ขี ีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๑ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำแก้ไขปัญหำของตนเอง ตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๑ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

- รำยงำน สงป.

- รำยงำน สงป.

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของหมู่บ้ำนที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน
(กชช.๒ค) ที่เชื่อถือได้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครัวเรือนที่มีข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
ที่เชื่อถือได้

๒. จำนวนหมู่บ้ำนที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕
หมู่บ้ำน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- รำยงำน BPM

- รำยงำน สงป.

แหล่งที่มาของข้อมูล

- กองแผนงำน

- ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

มี

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

ความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป

*หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
ผลผลิต เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำร
พัฒนำชุมชน

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จำนวน ๑ ผลผลิต)
ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการขอ้มูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
- หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขนึ้
 กลุ่มเป้าหมาย :
- หมู่บ้ำน/ชุมชนทีม่ ีกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค
 ลักษณะผลประโยชน์ :
- หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้แผนชุมชน
ซึ่งได้จำกกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค และข้อมูลอื่น ๆ เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนภำยใต้แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
- หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำของตนเองตำมแนวคิดปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

ปริมาณงาน

๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ
๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน
๗๐,๓๓๕ ตำบล
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
-ไม่มี๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
-ไม่มี-

๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย
-ไม่มี๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
-ไม่มีกลุ่มสังคม
๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
-ไม่มี๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
-ไม่มี-

มูลค่า (บาท)
-

มูลค่า (บาท)
-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มสังคม

๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
- ตรัวเรือนในหมู่บ้ำน/ชุมชนในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ได้รับบริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ชุมชน ได้แก่ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ผ่ำนเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน โดยร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำตนเอง และกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
- ครัวเรือนมีข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน
- หมู่บ้ำนมีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมูบ่ ้ำน
๑. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
- ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ได้พัฒนำศักยภำพตนเอง เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนพัฒนำกลุ่ม องค์กร และชุมชนของตน
๒. บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
- ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน โดยใช้ข้อมูล จปฐ.
กชช.๒ค และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในกำรจัดทำแผนชุมชนระดับต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำน ใช้พัฒนำ
และแก้ปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
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๒. ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย

งบดำเนินกำร
๑. งบดำเนินงำน
(ไม่รวมงบบุคลำกร) ๒. งบลงทุน
งบบุคลำกรเต็มเวลำ เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
รำยจ่ำยอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)
งบประมาณ

๘๗๗,๑๖๙,๕๐๐.๐๐
๓๐๑,๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๒,๕๕๓,๔๖๖,๖๐๐.๐๐
๓,๗๓๒,๑๕๐,๑๐๐.๐๐

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน
-

ค่าใช้จ่ายจริง

๘๖๔,๐๕๓,๓๒๕.๑๐
๒๖๕,๖๑๘,๒๑๔.๘๔
๒,๕๗๗,๔๑๙,๑๒๖.๖๓
๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐
๓,๗๐๘,๑๘๓,๖๖๖.๕๗

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่น ๆ
-
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แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ผลผลิต เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 รัฐธรรมนูญ

รายงานผล
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับ
ประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึง่ พำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและ
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับกำรพัฒนำให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำของ
ตนเองตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗๔,๙๖๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน

 ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม
ผลการดาเนินงาน : มีกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลควำม
จำเป็นพืน้ ฐำน (จปฐ.) จำนวน ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน ข้อมูลพืน้ ฐำน
ระดับหมู่บำ้ น (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมู่บำ้ น เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนรำยครัวเรือนและชุมชน

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม ได้แก่ เพิ่มโอกำสให้กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถ
ยกระดับรำยได้และเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กระจำยกำร
ให้บริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

แห่งชำติ
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

รายงานผล

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลการดาเนินงาน : มีกำรจัดเก็บ วิเครำะห์ ประมวลผลและ
เผยแพร่ข้อมูล จปฐ. จำนวน ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน ข้อมูล กชช.๒ค
๗๐,๓๓๕ หมูบ่ ำ้ น เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนพัฒนำหมู่บำ้ น/ชุมชน
สนับสนุนสัมมำชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยำกจน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีรำยได้
ต่ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ที่พฒ
ั นำได้ ๑๐,๐๕๔ ครัวเรือน ในพืน้ ที่
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรเกษตรและชนบท

 ควำมต้องกำรของประชำชน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CS ๒ ส่วนรำชกำรมีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
ของช่องทำงกำรสื่อสำร
ผลการดาเนินงาน : กรมกำรพัฒนำชุมชนมีช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ๗ ช่องทำง ๑) พบเจ้ำหน้ำที่ เช่น เวที
กำรประชุม กำรติดตำมงำนของเจ้ำหน้ำที่ ๒) ไปรษณีย์ (ศูนย์รำชกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภัคดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่) ๓) โทรสำร หมำยเลข ๐๒-๑๔๓๘๙๐๙-๒๖ ๔) โทรศัพท์
หมำยเลข ๐๒-๑๔๑๖๐๔๗ ๕) เว็บไซต์กรมกำรพัฒนำชุมชน
www.cdd.go.th ๖) หน่วยรับเรื่อง (สำนัก/กอง/ศูนย์) ๗) CRM ช่องทำง
รับฟังควำมคิดเห็นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กฎหมำยอื่น ๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษำยน
พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก
ให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดทำและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำ
ยุทธศำสตร์ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ต้นทุนรวม
๓,๘๘๐,๕๑๑,๑๙๗.๒๙
๔,๑๓๕,๘๘๑,๘๗๑.๑๕

ต้นทุนต่อหน่วย
๒๙๙.๕๗
๓๒๐.๑๐

ปี ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ และมีตน้ ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘
 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง
เชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับแผน
๑. จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
แผน จำนวน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ผล จำนวน ๑๒,๘๔๑,๐๒๖ ครัวเรือน (ต่ำกว่ำแผน)
๒. จำนวนหมู่บำ้ นที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค)
แผน จำนวน ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้ำน
ผล จำนวน ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้ำน
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลควำมจำเป็นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
ที่เชื่อถือได้
แผน ร้อยละ ๙๐
ผล ร้อยละ ๙๔.๑๗
๒. ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมูบ่ ้ำน (กชช.๒ค)
ที่เชื่อถือได้
แผน ร้อยละ ๙๐
ผล ร้อยละ ๙๕.๑๓
 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำม มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำหนดเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและ
คู่มือกำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ หน่วยดำเนินกำรดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นแนวทำงเดียวกัน


สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด

 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำย
ตำมแผน

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผนในผลผลิต
ปี พ.ศ. ค่าใช้จ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายจริง
คงเหลือ
๒๕๕๙ ๔,๔๕๘,๘๔๓,๖๐๐.๐๐ ๔,๔๒๗,๐๘๓,๒๐๐.๐๐ ๓๑,๗๖๐,๔๐๐.๐๐
(๙๖.๖๓%)
๒๕๖๐ ๓,๗๓๒,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ ๓,๗๐๘,๑๘๓,๖๖๖.๕๗ ๒๓,๙๖๖,๔๓๓.๔๓
(๙๙.๓๖%)

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผน ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี
๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๓
สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร

-

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำร

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกรมกำรพัฒนำชุมใน
ภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๓.๗๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐
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ประสิทธิผล

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่ำนมำ
๙๒
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)



Benefit – Cost Ratio

-



Cost - Effectiveness

-

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (ปี ๒๕๖๐)
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข ด้วยหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำชุมชน ตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐

แผน
ผล
๖,๑๔๖ ชุมชน
๖,๑๔๖ ชุมชน
๗๔,๙๖๕ หมูบ่ ้ำน/ชุมชน ๗๔,๙๖๕ หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิตนีบ้ รรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยใน
ระดับมำก โดยปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
แผนที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙
จำนวน ๖๘,๘๑๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน


ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร

ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน

-

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ผลกระทบ
ปี ๒๕๕๙
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำม
๖,๑๔๖
สำมำรถในกำรพัฒนำแก้ไข
ชุมชน
ปัญหำของตนเองตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี ๒๕๖๐
๗๔,๙๖๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน

ในปี ๒๕๕๙ ประชำชนในหมูบ่ ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ข้อมูล วำงแผนบริหำรจัดกำรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหำของตนเองตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖,๑๔๖ ชุมชน และใน
ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน ชุมชนมีกำรบริหำร
จัดกำรชุมชนได้เพิ่มขึ้น ๖๘,๘๑๙ ชุมชน
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ผลกระทบ

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีทผี่ ำ่ นมำ
๙๓
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ได้นำฐำนข้อมูล จปฐ.
ไปใช้จัดทำระบบข้อมูล Big Data ร่วมกับฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียน
ผู้มีรำยได้น้อย เพื่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำนกำร
เพิ่มรำยได้ ลดภำระค่ำครองชีพ และกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม

- ชุมชนได้รับกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำตรงตำมควำมต้องกำรจำเป็น
มีแผนพัฒนำรองรับ โดยมีฐำนข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำใช้ขอ้ มูลรำยได้ร่วมกับข้อมูลระดับกำรพัฒนำ
ของหมู่บ้ำนในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำจังหวัดในเขตควำมรับผิดชอบ

 กำรประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

- ชุมชนมีควำมตระหนักและมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เช่น กำรรักษำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน
แหล่งน้ำ ป่ำชุมชน ถนนหนทำง เป็นต้น

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)






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

จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
กำรวำงแผนกลยุทธ์
ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
กำรบริหำรจัดกำร
กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพำะกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕๘
เป็นต้นไป)

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตทีป่ ระเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่น ๆ


ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว)
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำผลผลิต “เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชน
ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน” สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ :
พิจำรณำจำกปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน พบว่ำ ในปี ๒๕๖๐
กรมฯ สำมำรถบรรลุผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ๓ ตัว และผลผลิตต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย ๑ ตัว (ดำเนินกำรได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔) คือ ไม่สำมำรถจัดเก็บข้อมูล
จปฐ.ได้ครบตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกมีครัวเรือนประสบภัยน้ำท่วมในห้วงเวลำกำร
จัดเก็บข้อมูล ประชำชนย้ำยถิ่นฐำนทำให้อยู่อำศัยไม่ครบ ๖ เดือนตำมเกณฑ์ และ
ประชำชนในเขตเมื องไม่ ให้ ควำมร่วมมื อในกำรให้ ข้ อมู ล อย่ ำงไรก็ ตำม สั ดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนจำกปี ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘๕ เนื่องจำก ปี ๒๕๖๐ เพิ่ มปริมำณผลผลิต ตัวชี้ วัด
จำนวนหมู่บ้ำนที่มีข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ๗๐,๓๓๕ หมู่บ้ำน ส่งผล
ให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตสูงขึ้น ซึ่งกำรดำเนินกิจกรรมของผลผลิตนี้ มีคู่มือใน
กำรปฏิบัติงำนที่ได้กำหนดเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อกระบวนกำรให้บริกำรในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๓.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๓
มิติประสิทธิผล :
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำ ในปี
๒๕๖๐ ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิตนี้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักใน
เรื่อง หมู่บ้ำน/ชุมชนมีขดี ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ๗๔,๙๖๕ หมู่บำ้ น/ชุมชน บรรลุควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
เป็นไปตำมแผน
มิติผลกระทบ :
ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกำร แสดงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชำชนภำครัฐ และภำคเอกชน ประชำชนได้ทรำบระดับ
คุณภำพชีวิ ตของตนเองและระดับกำรพั ฒนำของหมู่บ้ ำน/ชุมชนตนเอง ดำเนิ น
ปรับปรุง พั ฒนำคุ ณภำพชี วิ ตและพั ฒนำชุ มชนของตนด้ วยตนเองหรื อร่ วมกั บ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือรัฐเข้ำไปดำเนินกำรให้ ส่งผลให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ยึดวิถีกำรดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมำกขึ้น ประชำชนมีควำมสุข มีควำม
สมดุล มีภูมิคุ้มกัน อีกทั้ง ผลผลิตนี้ ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรของกระทรวง ในเรื่องหมู่บ้ำน/ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำแก้ไข
ปัญหำของตนเองตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๗๔,๙๖๕ หมู่ บ้ำน/
ชุมชน ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของกรมฯ เพื่ อให้ได้ผลผลิตนี้มีควำมคุ้มค่ำ
และเพื่อให้ผลผลิตนี้มีควำมคุ้มค่ำมำกขึ้น กรมฯ ได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ใน
กำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้ได้ตำมเป้ำหมำย จึงยังคงสภำพภำรกิจนี้ต่อไป
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แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมทีป่ รำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยมีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำกกำรให้บริกำรอันเป็น ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้
ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็น ๓ ประเภท
๑. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

โครงกำรที่ ๑ สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

๓. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-ไม่มี-
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
แหล่งที่มาของข้อมูล

ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง
ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓,๕๘๙ หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

ตัวชี้วัดผลกระทบ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนทีก่ ลุ่มผูผ้ ลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ - รำยงำนผลกำร
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ดำเนินงำน
๒. จำนวนครั้งกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
- รำยงำน สงป.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนทีก่ ลุ่มผูผ้ ลิตมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน
- กองแผนงำน

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวิสำหกิจ
ชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความมีอยู่ ความสมบูรณ์
ของข้อมูล ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทัง้ แหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูล ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ ๘๕ ของแผนชุมชนมีกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ
๒. ร้อยละ ๘๕ ของผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ ประกอบอำชีพตำม
แนวทำงสัมมำชีพ

ตัวชี้วัดผลกระทบ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
แหล่งที่มาของข้อมูล
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
รวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล มีกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ - รำยงำน สงป.
- สำนักเสริมสร้ำงควำม
๖,๐๙๕ ตำบล
เข้มแข็งชุมชน
๒. จำนวนประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ ๔๗๑,๗๘๐ รำย/
- ระบบ BPM
- กองแผนงำน
ครัวเรือน
๓. จำนวนกลุม่ อำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำ ๒,๓๖๐ กลุ่ม

สมบูรณ์
สมบูรณ์

มี
มี

ความมีอยู่ ความสมบูรณ์
ของข้อมูล ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป

*หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
โครงการที่ ๑ สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จำนวน ๑ ผลผลิต)
โครงการที่ ๑ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
 กลุ่มเป้าหมาย :
หมู่บ้ำน/ชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 ลักษณะผลประโยชน์ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง โดยมีแหล่งเรียนรู้และใช้แผนชุมชน
เป็ น เครื่องมื อในกำรพั ฒ นำอำชี พ ประชำชนได้ รับ กำรส่ งเสริม อำชี พ และประกอบอำชีพ ตำม
แนวทำงสัมมำชีพ มีกำรรวมกลุ่มอำชีพและพัฒนำกลุ่ม ทำให้ประชำชนมีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีควำมสุขตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
๒. สร้ำงและพัฒนำผูน้ ำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณงาน
๖,๐๙๕ ตำบล
ผู้นำสัมมำชีพ ๑๑๗,๙๔๕ คน
กลุ่มอำชีพ ๒,๓๖๐ กลุ่ม
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
- ไม่มี
๒. สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ผู้ไม่มีอำชีพ ผู้ต้องกำรเปลี่ยนอำชีพ ผู้มีรำยได้น้อยหรือต้องกำร
อำชีพเสริม ผูต้ ้องกำรต่อยอดอำชีพเดิม จำนวน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/
ครัวเรือน ได้รับกำรฝึกอบรมอำชีพ (สัมมำชีพ) จำกปรำชญ์ชุมชน
สำมำรถนำไปประกอบอำชีพต่อเนือ่ ง ๔๔๘,๘๔๐ รำย/ครัวเรือน
มีรำยได้เฉลี่ย ๕๐๐ บำท/คน/เดือน
- กลุ่มเป้ำหมำยต่อยอดกำรประกอบอำชีพ ๓๔๕,๐๓๒ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๓ กู้ยืมเงินประกอบอำชีพจำกกองทุนในชุมชน

มูลค่า (บาท)
๓,๑๕๐ ล้ำนบำท

๑๐,๕๑๐ ล้ำนบำท

๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
-ไม่มี๒. สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ไม่มี๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
-ไม่มี๒. สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ไม่มี-

มูลค่า (บาท)

-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
- ชุมชนมีและใช้แผนชุมชน โดยบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล โดยเฉพำะเรื่องกำร
สร้ำงสัมมำชีพ ในพื้นที่ ๖,๐๙๕ ตำบล จำนวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน ของพื้นที่เป้ำหมำยหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่แผนยุทธศำสตร์บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้ไม่มีอำชีพ ผู้ต้องกำรเปลี่ยนอำชีพ ผู้มีรำยได้น้อยหรือต้องกำรอำชีพเสริม ผูต้ ้องกำรต่อ
ยอดอำชีพเดิม หรือกลุ่มอำชีพ จำนวน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน ได้รับกำรดูแลโดยกำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำอำชีพระดับตำบล
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ลักษณะของผลประโยชน์

กลุ่มสังคม

๒. สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำอำชีพ/ปรำชญ์ หมู่บ้ำนละ ๑ คน ได้รับกำรพัฒนำ ฝึกอบรมเป็นวิทยำกร
กระบวนกำรสัมมำชีพ ๒๓,๕๘๙ คน
- มีทีมวิทยำกรสัมมำชีพประจำหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้ำนนั้น ๆ ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน ๆ ละ
๕ คน รวม ๑๑๗,๙๔๕ คน
- ประชำชนกลุม่ เป้ำหมำยได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ ๔๗๑,๗๘๐ คน รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุม่ อำชีพ
๒,๓๖๐ กลุ่ม รวมกลุม่ อำชีพเป็นคลัสเตอร์ ๓๓๐ คลัสเตอร์
๑. บูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
- ชุมชนใช้แผนชุมชนระดับตำบลที่มีกำรบูรณำกำร เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
และชุมชนมี ศอช.ต. เป็นศูนย์ประสำนงำนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน
๒. สร้ำงและพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชำชนเกิดกำรรวมกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนด้ำนพัฒนำอำชีพกันมำกขึ้น มีกำร
แสวงหำควำมร่วมมือและให้กำรช่วยเหลือกันมำกขึ้น

๒. ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร
๑. งบดำเนินงำน
(ไม่รวมงบบุคลำกร) ๒. งบลงทุน
งบบุคลำกรเต็มเวลำ เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
รำยจ่ำยอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)
งบประมาณ
๙๕๔,๔๐๘,๓๐๐.๐๐
(๗๖๕,๙๓๐.๐๐)
๙๕๔,๔๐๘,๓๐๐.๐๐

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงทีป่ ันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน
-

ค่าใช้จ่ายจริง
๙๕๑,๕๖๖,๐๓๙.๔๕
๗๖๕,๙๓๐.๐๐
๙๕๒,๓๓๑,๙๖๙.๔๕

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-
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๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่น ๆ

ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
-

แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อโครงการที่ ๑ สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 รัฐธรรมนูญ

 ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

รายงานผล
สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับ
ประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึง่ พำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและ
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง ประชำชนมีวิถีชีวติ ตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม
ผลการดาเนินงาน : มีกำรสนับสนุนให้ชมุ ชนมีและใช้แผนชุมชน
โดยกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบลในเรื่องกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ในพืน้ ที่ ๖,๐๙๕ ตำบล ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน และสร้ำงสัมมำชีพชุมชนให้
ครัวเรือน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน วำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนรำยครัวเรือนและชุมชน
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

 ควำมต้องกำรของประชำชน

 กฎหมำยอื่น ๆ (พ.ร.บ. หรือ

พ.ร.ฎ.)

รายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ได้แก่ เพิ่มโอกำสให้กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ตำสุ
่ ดให้สำมำรถ
ยกระดับรำยได้และเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กระจำยกำร
ให้บริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน ฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน :
๑. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผูไ้ ม่มีอำชีพหรือผู้วำ่ งงำน ผู้มีอำชีพ
อยู่แล้วและต้องกำรเปลี่ยนอำชีพใหม่ ผู้มีรำยได้น้อยหรือต้องกำรอำชีพ
เสริม ผูต้ ้องกำรต่อยอดอำชีพเดิม หรือกลุ่มอำชีพทีต่ ้องกำรพัฒนำอำชีพ
ได้รบั กำรส่งเสริมอำชีพ ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน
๒. สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบอำชีพเดียวกันในพื้นที่เป้ำหมำย รวมตัวจัดตั้ง
เป็นกลุ่มอำชีพ ๒,๓๖๐ กลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังในกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริม
กำรเข้ำถึงแหล่งทุน เพื่อเพิม่ หรือพัฒนำผลผลิตให้ได้คณ
ุ ภำพ มีมำตรฐำน
สำมำรถขึ้นทะเบียน OTOP ได้
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย CS ๒ ส่วนรำชกำรมีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพของช่องทำงกำรสือ่ สำร
ผลการดาเนินงาน : กรมกำรพัฒนำชุมชนมีช่องทำงกำรรับฟังควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ๗ ช่องทำง ได้แก่ กำรพบเจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร เว็บไซต์ หน่วยรับเรื่อง และ ๗) CRM
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก
ให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดทำและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำยุทธศำสตร์
ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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ประสิทธิภาพ

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)

 ต้นทุนต่อหน่วย
ปี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ต้นทุนรวม
๓,๘๘๐,๕๑๑,๑๙๗.๒๙
๔,๑๓๕,๘๘๑,๘๗๑.๑๕

ต้นทุนต่อหน่วย
๒๙๙.๕๗
๓๒๐.๑๐

ปี ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวมเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ และมีตน้ ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘
 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริง เชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับแผน
๑. จำนวนแผนชุมชนระดับตำบลมีกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ
แผน จำนวน ๖,๐๙๕ ตำบล
ผล จำนวน ๖,๐๙๕ ตำบล
๒. จำนวนประชำชนทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
แผน จำนวน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน
ผล จำนวน ๔๗๑,๗๘๐ รำย/ครัวเรือน
๓. จำนวนกลุ่มอำชีพทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
แผน จำนวน ๒,๓๖๐ กลุ่ม
ผล จำนวน ๒,๓๖๐ กลุ่ม
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของแผนชุมชนระดับตำบลมีกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ
แผน ร้อยละ ๘๕
ผล ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละของประชำชนทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมอำชีพประกอบอำชีพตำม
แนวทำงสัมมำชีพ
แผน ร้อยละ ๘๕
ผล ร้อยละ ๑๐๐
ผลผลิตนี้มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับและมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้
ซึ่งแสดงได้ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
 คุณภำพตำมมำตรฐำน
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกำหนดเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและ
ที่กำหนดตำมคู่มือกำรประกัน
หน่วยดำเนินกำรในผลผลิต/โครงกำรนี้ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็น
คุณภำพและควบคุมคุณภำพ
แนวทำงเดียวกัน
สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำร
ให้บริกำรเปรียบเทียบกับระยะเวลำ
ที่กำหนด
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผนในโครงกำรที่ ๑
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน
ปี พ.ศ.
ค่าใช้จ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายจริง


๒๕๕๙
๒๕๖๐

๙๕๔,๔๐๘,๓๐๐.๐๐

๙๕๒,๓๓๑,๙๖๙.๔๕
(๙๙.๗๘%)

คงเหลือ
๑,๖๒๖,๙๓๐.๕๕

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผน ในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๙๗๘
ไม่สำมำรถเทียบกับปี ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจำกเป็นโครงกำรใหม่ในปี ๒๕๖๐
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ประสิทธิภาพ


สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ

กระบวนกำรให้บริกำร

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปี ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)
-

ผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกรมกำร
พัฒนำชุมชนในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐
รายงานผล

ประสิทธิผล

(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

Benefit – Cost Ratio

-

Cost - Effectiveness

-

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง (ปี ๒๕๖๐)
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข ด้วยหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำชุมชน ตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐

แผน
ผล
๖,๑๔๖ ชุมชน
๖,๑๔๖ ชุมชน
๒๓,๕๘๙ หมูบ่ ้ำน/ชุมชน ๒๓,๕๘๙ หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิต/โครงกำรนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยในระดับมำก โดยปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น
จำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำร

ที่มีต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ โดยเห็นว่ำกำรเข้ำร่วม
โครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์ ได้รับคำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำก
เจ้ำหน้ำที่ มีควำมคุ้มค่ำทีไ่ ด้เข้ำร่วมโครงกำร จัดกิจกรรมได้ตรงกับ
ควำมต้องกำร และมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวม
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รายงานผล
ประสิทธิผล

(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ผลกระทบ
ปี ๒๕๕๙
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถ
๕,๐๙๒
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก หมู่บ้ำน/ชุมชน
ให้มั่นคง

ปี ๒๕๖๐
๗,๑๘๗
หมู่บ้ำน/ชุมชน

ในปี ๒๕๖๐ สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน
๒,๐๙๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔ ส่งผลดังนี้
๑. สร้ำงรำยได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นจำกเดิมในลักษณะของอำชีพใหม่
หรืออำชีพเสริม
๒. คนในครอบครัวไม่ต้องไปทำงำนต่ำงถิ่นเนื่องจำกมีอำชีพในชุมชน
 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ๑. มีกำรนำควำมรู้ทไี่ ด้ไปพัฒนำอำชีพให้ดีขึ้น
๒. มีอำชีพเสริมและอำชีพใหม่เกิดขึ้น
๓. ลดรำยจ่ำยในครอบครัว มีรำยรับมำกขึ้น หนี้สนิ ลดลง เศรษฐกิจ
ครอบครัวมีควำมมั่นคง ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
 กำรประเมินผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

๑. ส่วนใหญ่ไม่พบมีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีกำรเฝ้ำระวัง
กำรบริหำรจัดกำร และใช้วิธีหมุนเวียนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์
๒. ผลจำกกำรอบรมเรื่องสัมมำชีพ ทำให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพำะกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕๘
เป็นต้นไป)

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่น ๆ


ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร “สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ :
พิ จำรณำจำกปริ มำณผลผลิ ตที่ ท ำได้ จริ งเปรี ยบเที ยบกั บแผน พบว่ ำ ในปี
๒๕๖๐ กรมฯ สำมำรถบรรลุผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด โดย
มี ผลผลิ ต เชิ งคุ ณภำพที่ ท ำได้ จริ งสู งกว่ ำเป้ ำหมำย ๒ ตั วชี้ วั ด มี สั ดส่ วน
ค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๐.๙๙๗๘ (ไม่สำมำรถ
เที ยบกั บปี ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจำกเป็ นโครงกำรที่ กำหนดขึ้ นใหม่ในปี ๒๕๖๐) มี
ต้นทุ นต่อหน่ วยผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘๕ (เปรียบเที ยบปี ๒๕๕๙ กับปี
๒๕๕๘) มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำนซึ่งได้กำหนดเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ผู้รับบริกำร
มีควำมพึ งพอใจต่อกระบวนกำรให้ บริกำร ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๙
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐
มิติประสิทธิผล :
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย หมู่บ้ำน/
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
พบว่ ำ ในปี ๒๕๖๐ ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในโครงกำรนี้ บ รรลุ เป้ ำ หมำย
ในเรื่ อ งหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนมี ค วำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำชุ ม ชนให้ มั่ น คง
ประชำชนมี วิ ถีชีวิต ตำมแนวปรั ชญำของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน
๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน และผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วม
โครงกำรในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
มิติผลกระทบ :
โครงกำรนี้ ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง
ในเรื่องหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
จำนวน ๗,๑๘๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน มีผลกระทบเชิงบวก คือ ด้ำนเศรษฐกิจ
ประชำชนได้ น ำควำมรู้ ที่ ได้ ไปพั ฒนำอำชี พ มี อำชี พเสริ มหรืออำชี พใหม่
เกิดขึ้น ทำให้หนี้สินลดลง ด้ำนสังคม คือ กำรได้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับคนอื่น
ช่วยให้มีกำรพัฒนำอำชีพ กำรรวมกลุ่มช่วยให้เกิดประโยชน์ในกำรประกอบ
อำชีพ ด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรระมัดระวังหรือร่วมมือ
กับชุมชนในกำรป้องกันปัญหำมลพิษ
ในภำพรวม โครงกำรนี้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และส่งผลกระทบ
เชิงบวก สรุปว่ำโครงกำรมีควำมคุ้มค่ำ ประชำชนได้รับประโยชน์ ดังนั้น
จึงควรคงสภำพภำรกิจไว้

106

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยมีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมทีป่ รำกฏในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งเป็นเป้าหมาย
การให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำกกำรให้บริกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็น ๓ ประเภท

๑. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

โครงกำรที่ ๒ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน
๒. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

๓. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-ไม่มี-
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
แหล่งที่มาของข้อมูล

ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง
ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙
หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ - รำยงำนผลกำร
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ดำเนินงำน
๒. จำนวนครั้งกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
- รำยงำน สงป.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผูผ้ ลิตมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

ตัวชี้วัดผลกระทบ :

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน
- กองแผนงำน

- สำนักเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวิสำหกิจ
ชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ ๗๕ ของสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนสำมำรถบริหำร
จัดกำรหนี้ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนครัวเรือนทีส่ ำมำรถแก้ปัญหำหนีส้ ิน ๑ ครัวเรือน ๑
สัญญำ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.
- รำยงำน BPM

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักพัฒนำทุนและ
องค์กรกำรเงินชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

ความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป

*หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมิน

โครงการที่ ๒ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จำนวน ๑ ผลผลิต)
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
 กลุ่มเป้าหมาย :
หมู่บ้ำน/ชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 ลักษณะผลประโยชน์ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง โดยมีแหล่งเรียนรู้และใช้แผนชุมชน
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำอำชีพ ประชำชนได้รบั กำรส่งเสริมอำชีพและประกอบอำชีพตำม
แนวทำงสัมมำชีพ มีกำรรวมกลุม่ อำชีพและพัฒนำกลุ่ม ทำให้ประชำชนมีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีควำมสุขตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน

ปริมาณงาน

๙๒๔ แห่ง
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย
- กำรบริหำรจัดกำรหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหำรหนี้ได้”
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีหนี้สินลดลงเฉลี่ยรำยละ ๔,๖๖๗.๑๐ บำท
โดยก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีหนี้สนิ เฉลี่ยรำยละ ๘๔,๒๖๖.๐๘ บำท
หลังเข้ำโครงกำรมีหนี้สินเฉลี่ย ๗๙,๕๙๘.๙๘ บำท กลุ่มเป้ำหมำย
๑๐,๐๐๐ รำย (รำยงำนประเมินผลกำรนำแผนยุทธศำสตร์
กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
ระยะต้นแผน)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ๒๖,๑๖๕ กลุ่ม สมำชิก
๓,๘๒๖,๒๐๐ คน มีกำรออมเงิน ยอดเงินสัจจะสะสม
๒๙,๘๐๓,๔๙๐,๑๐๐ บำท (ที่มำ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ประจำปี ๒๕๖๐)
๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย
- ไม่มีกลุ่มสังคม
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
- ไม่มี-

มูลค่า (บาท)
๔๖,๖๗๑,๐๐๐

๒๙,๘๐๓,๔๙๐,๑๐๐

มูลค่า (บาท)
-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย
- คณะกรรมกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนได้รบั กำรพัฒนำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ของประชำชนได้ ๙๒๔ แห่ง
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน ๑,๐๐๐ กลุ่ม ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรยกระดับสูม่ ำตรฐำน
กลุ่มสังคม

ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน
- ชุมชนได้รบั รู้กำรพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตในชุมชนของตนเอง ทำให้เกิดกำร
ประหยัดเก็บออม มีควำมสำมัคคี มีควำมช่วยเหลือเกื้อกูลและลดควำมขัดแย้งในชุมชน
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๒.ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย

งบดำเนินกำร
๑. งบดำเนินงำน
(ไม่รวมงบบุคลำกร) ๒. งบลงทุน
งบบุคลำกรเต็มเวลำ เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
รำยจ่ำยอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายจริง

๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐.๐๐
(๕๑,๙๐๐.๐๐)
๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐.๐๐

๑๖๕,๗๕๐,๑๑๕.๘๑
๕๑,๙๐๐.๐๐
๑๖๕,๘๐๒,๐๑๕.๘๑

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่น ๆ
-
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แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อโครงการที่ ๒ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 รัฐธรรมนูญ

รายงานผล
สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับ
ประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึง่ พำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและ
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง ประชำชนมีวิถีชีวติ ตำม
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน

 ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม
ผลการดาเนินงาน : มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เข้ำถึงแหล่งทุนชุมชน ให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรทุนชุมชนเพื่อเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ยกระดับสู่มำตรฐำน ๑,๐๐๐ กลุม่ ส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำบันกำร
จัดกำรเงินทุนชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ของประชำชน ๙๑๗ แห่ง
ครบทุกอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ ทัว่ ประเทศ

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ได้แก่ เพิ่มโอกำสให้กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ตำสุ
่ ดให้สำมำรถ
ยกระดับรำยได้และเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กระจำยกำร
ให้บริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

 ควำมต้องกำรของประชำชน

รายงานผล
ผลการดาเนินงาน :
ครัวเรือนเป้ำหมำย ได้แก่ ประชำชน เกษตรกร และผู้ยำกจน สำมำรถ
บริหำรจัดกำรหนีไ้ ด้ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน โดยสนับสนุนกำรจัดตั้งสถำบัน
กำรจัดกำรเงินทุนชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตที่เข้มแข็งเป็น
แกนนำในกำรจัดตัง้ เชื่อมโยง/บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กองทุน
ชุมชนต่ำง ๆ ในหมู่บำ้ น/ชุมชน ร่วมกันบริหำรจัดกำรเงินทุนที่มีอยูใ่ น
ชุมชนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงู สุด ในกำร
บริหำรจัดกำรหนีไ้ ปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญำ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย CS ๒ ส่วนรำชกำรมีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพของช่องทำงกำรสือ่ สำร
ผลการดาเนินงาน : กรมกำรพัฒนำชุมชนมีช่องทำงกำรรับฟังควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ๗ ช่องทำง ได้แก่ กำรพบเจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร เว็บไซต์ หน่วยรับเรื่อง และ ๗) CRM
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กฎหมำยอื่น ๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก
ให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดทำและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำยุทธศำสตร์
ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล)

โครงกำรนี้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุน ๒๙๙.๕๗ บำท/ครัวเรือน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้นทุน ๓๒๐.๑๐ บำท/ครัวเรือน
เชิงปริมาณ
จำนวนครัวเรือนทีส่ ำมำรถแก้ปญ
ั หำหนี้สนิ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญำ
แผน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ผล จำนวน ๑๒,๗๖๔ ครัวเรือน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชนสำมำรถบริหำร
จัดกำรหนี้ได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
แผน ร้อยละ ๗๕
ผล ร้อยละ ๙๗.๘๔
ผลผลิตนี้มีผลกำรดำเนินงำนมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งแสดง
ได้ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมคู่มือ มีแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมฯ ประจำปี
กำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกหน่วยที่ดำเนินกำรโครงกำรนี้ได้ดำเนินกำรเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน
สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด

-

 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผนในโครงกำรที่ ๒
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙

ค่าใช้จ่ายตามแผน
-

ค่าใช้จ่ายจริง
-

คงเหลือ
-

๒๕๖๐

๑๖๘,๖๗๖,๔๐๐.๐๐

๑๖๕,๘๐๒,๐๑๕.๘๑
(๙๘.๓๐)

๑๑,๖๒๐,๘๘๔.๔๙

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผน ในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ
๐.๙๘๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐ (ไม่สำมำรถเทียบกับ ปี ๒๕๕๙
ได้ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๐)
สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร

-

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรของกรมฯ
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐
กำรให้บริกำร
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รายงานผล
ประสิทธิผล

(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)



Benefit – Cost Ratio

-



Cost - Effectiveness

-

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนเข้มแข็ง (ปี ๒๕๖๐)
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง
มีคุณภำพชีวิตทีด่ ี มีควำมสุข ด้วยหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำ
ชุมชน ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐

แผน

ผล

๖,๑๔๖ ชุมชน
๖,๑๔๖ ชุมชน
๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน ๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน

ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิต/โครงกำรนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยในระดับมำก โดยปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีผลกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในปี
๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน


ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มี
ต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ โดยเห็นว่ำกำรเข้ำร่วม
โครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์ ได้รับคำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ
จำกเจ้ำหน้ำที่ มีควำมคุ้มค่ำทีไ่ ด้เข้ำร่วมโครงกำร จัดกิจกรรมได้
ตรงกับควำมต้องกำร และพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวม
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ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ผลกระทบ
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำม
สำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

ปี ๒๕๕๗
๕,๐๙๒
ชุมชน

ปี ๒๕๕๘
๗,๑๘๗
หมู่บ้ำน/
ชุมชน

ในปี ๒๕๖๐ สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน
๒,๐๙๕ หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔ ส่งผลดังนี้
๑. ประชำชนมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงิน หนี้ลดลง ไม่สร้ำงหนี้เพิ่ม
๒. ประชำชนมีกำรวำงแผนกำรดำเนินชีวิตที่ดี เนื่องจำกกำร
จัดกำรหนี้ที่ดี ทำให้เกิดกำลังใจ มีอนำคต มีควำมหวังในกำร
ทำงำน และมีควำมหวังในกำรปลดหนี้ ทำให้ไม่เครียด
มีสุขภำพจิตดีขึ้น มีคุณภำพชีวิตที่ดี และครอบครัวมีควำมสุข
มำกขึ้น
 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

๑. สำมำรถลดปัญหำหนี้นอกระบบ ผู้เป็นหนี้มีโอกำสปลอดหนี้
๒. เกิดอำชีพเสริมจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมตำมแผนกำร

บริหำรจัดกำรหนี้ สมำชิกมีรำยได้เพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจ
ในครัวเรือนดีขึ้น
 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม

สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน มีกำรช่วยเหลือกันระหว่ำงกลุ่ม
กองทุนกำรเงินในหมู่บ้ำน/ชุมชน ครัวเรือนเกิดกระบวนกำร
เรียนรู้ ทำงำนร่วมกัน เกิดควำมสำมัคคี ได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เอื้ออำทรกัน และก่อให้เกิดควำมตื่นตัวในชุมชน มี
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้น มีเงินหมุนเวียนในชุมชน
ส่งผลให้ชุมชนน่ำอยู่มำกขึ้น

 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-ไม่มีผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม
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การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

(กรอกเฉพำะกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕๘
เป็นต้นไป)

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่น ๆ


ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร “ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินชุมชน” สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ :
พิจำรณำจำกปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน พบว่ำ ในปี
๒๕๖๐ กรมฯ สำมำรถบรรลุผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด
โดยมีผลผลิตทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ทำได้จริงสูงกว่ำเป้ำหมำยทั้ง ๒
ตัวชี้วัด มี สัดส่วนค่ ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ
๐.๙๘๓๐ (ไม่สำมำรถเทียบกับปี ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่กำหนด
ขึ้ นใหม่ ในปี ๒๕๖๐) มี ต้ นทุ นต่ อหน่ วยผลผลิ ต เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ ๖.๘๕
(เปรียบเทียบปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๕๘) มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำนซึ่งได้กำหนด
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐
มิติประสิทธิผล :
พิ จำรณำจำกระดั บควำมส ำเร็ จในกำรบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ /เป้ ำหมำย
หมู่ บ้ ำน/ชุ ม ชนมี ค วำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง พบว่ำ ในปี ๒๕๖๐ ผลกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรนี้บรรลุ
เป้ำหมำย ในเรื่องหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้
มั่ น คง ประชำชนมี วิ ถี ชี วิ ต ตำมแนวปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
๒๓,๕๘๙ หมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจำกปี
๒๕๕๙ จำนวน ๑๗,๔๔๓ หมู่ บ้ ำน/ชุ ม ชน และผู้ รับ บริ กำร มี ควำม
พึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๖ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๒๐
มิติผลกระทบ :
โครงกำร “ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน” ส่งผลกระทบต่อ
ประชำชน และควำมส ำเร็ จ ตำมเป้ ำหมำยกำรให้ บ ริ ก ำรกระทรวง
ในเรื่อง หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
ให้ มั่ น คง ดั งนี้ กำรจั ด กำรหนี้ ท ำให้ ป ระชำชนมี วิ นั ย ในกำรใช้ เงิ น
เศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น ด้ำนเศรษฐกิจ ช่วยลดปัญหำหนี้นอกระบบ
ด้ำนสังคม ทำให้ครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีควำมสุข
มำกขึ้ น ท ำให้ ชุ ม ชนมี ค วำมเข้ ม แข็ ง ในภำพรวม โครงกำรนี้ มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และส่งผลกระทบเชิงบวก สรุปว่ำโครงกำรมี
ควำมคุ้มค่ำ ประชำชนได้รับประโยชน์ ดังนั้น จึงควรคงสภำพภำรกิจไว้
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แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยมีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมทีป่ รำกฏในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำก
กำรให้บริกำรอันเป็นผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำน
โดยจำแนกเป็น ๓ ประเภท
ก. ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

โครงกำรที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
-ไม่มี-

ค. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-ไม่มี-
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ตัวชี้วัดผลกระทบ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน
๒. จำนวนครั้งกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง
ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓,๕๘๙หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน
- กองแผนงำน

- สำนักเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน
- สำนักส่งเสริม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์
๒. จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ๑๐,๔๙๖ รำย
- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.
- รำยงำน BPM

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักส่งเสริม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

มี

มี

ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป

*หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จำ่ ยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จำนวน ๑ ผลผลิต)
โครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
 กลุ่มเป้าหมาย :
หมู่บ้ำน/ชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 ลักษณะผลประโยชน์ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
และประกอบอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพ มีกำรรวมกลุ่มอำชีพและพัฒนำกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด สำมำรถจำหน่ำยได้เพิ่มขึ้น ทำให้ประชำชน
มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
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ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุม่ D)
- พัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอำหำรสูต่ ลำดสำกล (Cluster อำหำร)
- พัฒนำยกระดับสร้ำงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋ำ
- พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ำยบนเครื่องบิน
- จัดงำนมหกรรมสุดยอดภูมิปญ
ั ญำไทย
- พัฒนำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว
๒. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (๑๖,๒๙๒ ราย)
- ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ประเภทอำหำร สะอำดปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค
- ยกระดับครัวเรือนริมทำง Street Food
- เตรียมควำมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร OTOP
(OTOP Generation Next)
- สนับสนุนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- โรงเรียน OTOP
- พัฒนำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว

ปริมาณงาน
๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์
๓๕ ผลิตภัณฑ์
๓๕ ผลิตภัณฑ์
๔๙๘ ผลิตภัณฑ์
๗๖ ภูมิปัญญำ
๑๑๑ หมู่บ้ำน
๑๐,๔๙๖ ราย

๑๐๐ รำย
๗๖ รำย
๗๖ จังหวัด
๘๗๘ อำเภอ
๕ แห่ง ๔๕๐ รำย
๑๑๑ รำย

การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด
๒. พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
- กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำ ยอดจำหน่ำยรวม ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕ บำท (ที่มำ :
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี ๒๕๖๐)

มูลค่า (บาท)
๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕
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๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
-ไม่มี๒. พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
-ไม่มี๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
-ไม่มี๒. พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
-ไม่มี-

มูลค่า (บาท)
-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์

๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่น มีแบรนด์สินค้ำที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรส่งเสริมกำรตลำด สำมำรถนำเสนอเรื่องรำว
ที่สร้ำงสรรค์น่ำสนใจ และมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น ทำให้ผลกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดีขึ้น ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
๒. พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้รบั ควำมรู้ในกำรพัฒนำตำมประเภทผลิตภัณฑ์ของตน สำมำรถ
ผลิตสินค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด ยกระดับ
มำตรฐำนกำรควบคุมกำรผลิตสินค้ำชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับและสำมำรถแข่งขันทำง
กำรตลำดได้
- แกนนำหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว สำมำรถนำแนวทำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มีศักยภำพไปปรับใช้ในกำรพัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมู่บ้ำน
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชมใน
หมู่บ้ำน
๑. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ทุนในชุมชน เช่น ปรำชญ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัตถุดิบ สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ได้ถูกนำมำใช้
ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน เกิดกำรรวมกลุ่มกิจกรรม ร่วมกัน
ผลิตสินค้ำที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ร่วมกันพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้กลำยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
๒. พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
- มีโรงเรียน OTOP เป็นสถำนที่ให้ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่ผู้ประกอบกำร OTOP
กลุ่มอำชีพใหม่ กลุ่มสัมมำชีพ และผู้สนใจทั่วไป
- ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์ สืบสำน ต่อยอด เพิ่มมูลค่ำ เป็นสมบัติของชุมชน
สืบไป
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๒.ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร
(ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ

๑. งบดำเนินงำน
๒. งบลงทุน
เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
งบรำยจ่ำยอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)

งบประมาณ
๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐.๐๐
๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายจริง
๑๐๕,๔๓๔,๔๒๐.๑๑
๕๒๕,๘๐๐.๐๐
๑๗๓,๑๘๘,๐๓๒.๐๐
๒๗๙,๑๔๘,๒๕๒.๑๑

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่น ๆ
-
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แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อโครงการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 รัฐธรรมนูญ

 ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

รายงานผล

สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับ
ประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึง่ พำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและ
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง โดยมีหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำม
สำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บำ้ น/ชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ผลการดาเนินงาน : มีกำรเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำน
รำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึง่ พำตนเองได้ และได้รบั ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ โดยยกระดับสินค้ำ OTOP และพัฒนำ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรชุมชน ในพืน้ ที่ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ได้แก่ เพิ่มโอกำสให้กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ตำสุ
่ ดให้สำมำรถ
ยกระดับรำยได้และเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กระจำยกำร
ให้บริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน :
๑. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ Quadrant D (กลุม่
ปรับตัวสู่กำรพัฒนำ) ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์ โดยสนับสนุนกำรนำภูมปิ ญ
ั ญำ
ท้องถิ่น องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี ไปพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้มี
มูลค่ำเพิม่ ขึ้น พัฒนำผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ำยองค์ควำมรู้ (KBO) จังหวัด
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 ควำมต้องกำรของประชำชน

 กฎหมำยอืน่ ๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.)

รายงานผล

๒. เพิ่มประสิทธิภำพผู้ผลิต ผูป้ ระกอบกำร Quadrant D ๑๐,๔๙๖
รำย ด้ำนกำรผลิต ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน มีกำรจัดทำแผนธุรกิจ
กำรตลำด กำรจัดกำรทุน และพัฒนำศักยภำพคณะอนุกรรมกำร
หนึ่งตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย CS ๒ ส่วนรำชกำรมีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพของช่องทำงกำรสือ่ สำร
ผลการดาเนินงาน : กรมกำรพัฒนำชุมชนมีช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ๗ ช่องทำง ได้แก่ กำรพบเจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร เว็บไซต์ หน่วยรับเรื่อง และ ๗) CRM
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก
ให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดทำและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำยุทธศำสตร์
ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

โครงกำรนี้มตี ้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุน ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ บำท/ผลิตภัณฑ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้นทุน ๘๑๘,๒๒๑.๙๓ บำท/ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ
๑. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
แผน จำนวน ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์
ผล จำนวน ๗,๑๘๗ ผลิตภัณฑ์
๒. จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
แผน จำนวน ๑๐,๔๙๖ รำย
ผล จำนวน ๑๐,๔๙๖ รำย
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคณ
ุ ภำพและมูลค่ำเพิม่ ขึ้น
แผน ร้อยละ ๗๐
ผล ร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละของผู้ประกอบกำรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
แผน ร้อยละ ๘๐
ผล ร้อยละ ๘๐
ผลผลิตนี้มผี ลกำรดำเนินงำนเท่ำกับและมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้
ซึ่งแสดงได้ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมคูม่ ือ
กำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ

มีแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมฯ ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อให้ทุกหน่วยที่ดำเนินกำรโครงกำรนี้ได้ดำเนินกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด

-



 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผนในโครงกำรที่ ๓
ปี พ.ศ.

ค่าใช้จ่ายตามแผน

ค่าใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

๒๕๕๙

๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐.๐๐

๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔

๕๐,๒๘๘,๗๐๙.๑๖

(๙๓.๐๔)

๒๕๖๐

๓๑๙,๐๐๖,๗๐๐.๐๐

๒๗๙,๑๔๘,๒๕๒.๑๑

๓๙,๘๕๘,๔๔๗.๘๙

(๘๗.๕๑)

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙
ลดลง ร้อยละ ๕.๕๓
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ประสิทธิภาพ


รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำร

ประสิทธิผล


Benefit – Cost Ratio



Cost - Effect

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรของกรมฯ
ในระดับมำกทีส่ ุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๖๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผำ่ นมำ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง (ปี ๒๕๖๐)
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข ด้วยหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำชุมชน
ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐

แผน

ผล

๖,๑๔๖ ชุมชน
๖,๑๔๖ ชุมชน
๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน ๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน

ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิต/โครงกำรนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยในระดับมำก โดยปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีผลกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในปี
๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน
 ระดับควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรที่มี
ต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำกที่สุด
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ โดยเห็นว่ำกำร
ได้รับคำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ กำรเข้ำร่วม
โครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์ ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวม
ควำมคุ้มค่ำที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร และกำรจัดกิจกรรมได้ตรงกับควำม
ต้องกำร
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ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ผลกระทบ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำม
๕,๐๙๒
๗,๑๘๗
สำมำรถในกำรพัฒนำ
ชุมชน
หมู่บ้ำน/
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ชุมชน
ในปี ๒๕๖๐ มีหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๒ หมู่บ้ำน/ชุมชน
สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๙๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔ ซึ่งกำรพัฒนำผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร และตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น
มีคุณภำพมำตรฐำน มีแบรนด์สินค้ำในกำรส่งเสริมกำรตลำด ทำให้
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด จึงมีลูกค้ำเพิ่มขึ้น มีช่องทำงกำรตลำด
เพิ่มขึ้นทั้งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทำให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น สร้ำงควำมมัน่ คงด้ำนรำยได้ให้
ครอบครัว และกำรรวมกลุ่มกันผลิตสินค้ำทำให้เกิดควำมเข้มแข็ง
ทำงกำรตลำดหรือกำรขำยสินค้ำ เป็นกำรกระตุน้ เศรษฐกิจใน
ภำพรวมและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน

 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม

เกิดกำรรวมกลุ่มในกำรผลิตที่มีคณ
ุ ภำพและลดต้นทุนกำรผลิต
ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน
เพิ่มขึ้น ทำให้ครอบครัวอบอุ่นได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องไปรับจ้ำงต่ำงถิ่น
นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยสร้ำงชื่อเสียงให้กับชุมชนให้เป็น
ที่รู้จัก เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้ำ OTOP มุง่ ให้ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทำให้ประชำชนเห็นควำม
สำคัญของสิ่งแวดล้อม และรู้จักเลือกใช้ประโยชน์จำกวัตถุดิบตำม
ธรรมชำติ ตัวผลิตภัณฑ์ช่วยลดปัญหำสิง่ แวดล้อม เช่น เครื่องจักสำน
ช่วยลดกำรใช้ถุงพลำสติก กล่องโฟม หรือกำรสร้ำงสิ่งที่เป็นพลังงำน
ทดแทน เช่น เตำอั้งโล่ และชุมชนตระหนักถึงควำมสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น จำกกำรอบรมเรื่องกำรผลิตที่เน้นภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและไม่ทำลำยสิง่ แวดล้อม
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การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

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


จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
กำรวำงแผนกลยุทธ์
ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
กำรบริหำรจัดกำร
กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่น ๆ


คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)

จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร “เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน” สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ :
กำรดำเนินงำนโครงกำรนี้มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับและมำกกว่ำแผน ที่
กำหนดไว้ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๖๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ แสดงว่ำ มี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
มิติประสิทธิผล :
ผู้ประกอบกำรมีศักยภำพในกำรผลิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ส่งผลให้
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนบรรลุผลสำเร็จ โดยดำเนินกำรได้ตำม
เป้ ำหมำย ๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี ๒๕๕๙ จ ำนวน
๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วม
โครงกำรในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐
มิตผิ ลกระทบ :
โครงกำรนี้ ส่ งผลกระทบต่ อประชำชน และควำมส ำเร็ จตำมเป้ ำหมำยกำร
ให้บริกำรกระทรวง ในเรื่องหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ประชำชนมีรำยได้เพิ่ มขึ้นจำกกำรจำหน่ำย
สิ นค้ ำและบริกำรที่ มี คุ ณภำพและมำตรฐำน ใช้ ภู มิ ปั ญ ญำท้ องถิ่ นและ
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคุณค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม เกิดกำรจ้ำงงำนใน
ชุมชน ทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่ต้องไปทำงำนต่ำงถิ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น ซึ่งประชำชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จึงควรคงสภำพภำรกิจไว้
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แบบฟอร์มที่ ๓.๑ : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยมีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมทีป่ รำกฏในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำก
กำรให้บริกำรอันเป็นผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้น จึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำน
โดยจำแนกเป็น ๓ ประเภท
ก. ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”

โครงกำรที่ ๔ ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
-ไม่มี-

ค. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-ไม่มี-
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ตัวชี้วัดผลกระทบ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน
๒. จำนวนครั้งกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชุมชนให้มั่นคง
ประชำชนมีวิถีชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓,๕๘๙หมู่บ้ำน/ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน
- กองแผนงำน

- สำนักเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน
- สำนักส่งเสริม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

มี

มี

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

สมบูรณ์

สมบูรณ์

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แบบฟอร์มที่ ๓.๒ : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐ ของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุมชนของปีที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- รำยงำน สงป.
- รำยงำน BPM

แหล่งที่มาของข้อมูล

- สำนักส่งเสริม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน
- กองแผนงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

สมบูรณ์

สมบูรณ์
มี

มี

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป

*หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทำง
กำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐
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แบบฟอร์มที่ ๓.๓ : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จำ่ ยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า ๑ ผลผลิตต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ ๓.๒ จำนวน ๑ ผลผลิต)
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะผลประโยชน์)
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
หมูบ่ ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
 กลุ่มเป้าหมาย :
หมู่บ้ำน/ชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 ลักษณะผลประโยชน์ :
หมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมอำชี พ
และประกอบอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพ มีกำรรวมกลุ่มอำชีพและพัฒนำกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด สำมำรถจำหน่ำยได้เพิ่มขึ้น ทำให้ประชำชน
มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
- ตลำดระหว่ำงประเทศ
- ตลำดระดับประเทศ
- ตลำดระดับภูมภิ ำค
- ตลำดระดับจังหวัด

ปริมาณงาน
๗๗,๘๐๗ ครั้ง
๓๐ ครั้ง
๓ ครั้ง
๕ ครั้ง
๗๗,๗๖๙ ครั้ง
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
๑. ผลประโยชน์
๑.๑ ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

ลักษณะของผลประโยชน์
มูลค่า (บาท)
ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด
๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕
- ส่งเสริมกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด ทัง้ ตลำดในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ให้ผู้ผลิต ผูป้ ระกอบกำรชุมชนได้จำหน่ำยสินค้ำมำกขึ้น
และมีรำยได้เพิ่มขึน้ ยอดจำหน่ำยรวม ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕ บำท
(ที่มำ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี ๒๕๖๐)

๑.๒ ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด
กลุ่มเป้ำหมำย
-ไม่มีกลุ่มสังคม
ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด
-ไม่มี-

มูลค่า (บาท)
-

๑.๓ ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำร
ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด
กลุ่มเป้ำหมำย
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรตลำดเชิงรุก มีคุณภำพและ
ศักยภำพ ได้นำเสนอผลงำนที่มคี ุณภำพไปสู่ตลำดสำกล โดยกำรจัดงำนแสดงและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับประเทศ กิจกรรมสำนสัมพันธ์สองแผ่นดินสู่ประชำคมอำเซียน
กลุ่มสังคม
ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด
- มีกำรจัดรูปแบบตลำดและวิธีกำรให้สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของ
ประชำชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเครือข่ำยกำรตลำด
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๒.ค่าใช้จ่าย
๒.๑ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร
(ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ

๑. งบดำเนินงำน
๒. งบลงทุน
เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
งบรำยจ่ำยอื่น
รวม

มูลค่า (บาท)

งบประมาณ
๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายจริง
๔๔๕,๔๔๗,๙๕๒.๕๕
๒,๐๕๒,๓๔๙.๐๐
๔๔๗,๕๐๐,๓๐๑.๕๕

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
๒.๓ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปนั ส่วน
งบดำเนินกำรทีป่ ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่น ๆ
-

138

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

แบบฟอร์มที่ ๓.๔ : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อโครงการที่ ๔ ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 รัฐธรรมนูญ

 ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

รายงานผล

สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับ
ประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึง่ พำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและ
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน : หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง โดยมีหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำม
สำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๗ หมู่บำ้ น/ชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ผลการดาเนินงาน : มีกำรเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้ และได้รบั ส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น โดยส่งเสริมกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้แก่ผผู้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร
ชุมชนได้จำหน่ำยสินค้ำมำกขึน้ และรำยได้เพิ่มขึน้ ในพืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด
ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ได้แก่ เพิ่มโอกำสให้กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ตำสุ
่ ดให้สำมำรถ
ยกระดับรำยได้และเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กระจำยกำร
ให้บริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗๗,๘๐๗ ครั้ง แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ตลำดระหว่ำงประเทศ ตลำด
ระดับประเทศ ตลำดระดับภูมิภำค และตลำดระดับจังหวัด (ชุมชน
หมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) ทั่วประเทศ
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องกับผลผลิต
ที่ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 ควำมต้องกำรของประชำชน

 กฎหมำยอืน่ ๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.)

รายงานผล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย CS ๒ ส่วนรำชกำรมีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพของช่องทำงกำรสือ่ สำร
ผลการดาเนินงาน : กรมกำรพัฒนำชุมชนมีช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ๗ ช่องทำง ได้แก่ กำรพบเจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร เว็บไซต์ หน่วยรับเรื่อง และ ๗) CRM
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
กรมฯ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก
ให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดทำและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำยุทธศำสตร์
ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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รายงานผล
ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ

กับแผน

(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

โครงกำรนี้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๓
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุน ๓๔๗,๒๕๒.๐๕ บำท/ผลิตภัณฑ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้นทุน ๘๑๘,๒๒๑.๙๓ บำท/ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ
- จำนวนช่องทำงกำรตลำด
แผน จำนวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
ผล จำนวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนของปีที่
ผ่ำนมำ
แผน ร้อยละ ๑๐
ผล ร้อยละ ๒๒.๖๐
ผลผลิตนี้มผี ลกำรดำเนินงำนเท่ำกับและมำกกว่ำแผนที่กำหนดไว้
ซึ่งแสดงได้ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำม

มีแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมฯ ประจำปี ๒๕๖๐
คู่มือกำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ เพื่อให้ทุกหน่วยที่ดำเนินกำรโครงกำรนี้ได้ดำเนินกำรเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน
 สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด
 สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จ่ำย

ตำมแผน

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผนในโครงกำรที่ ๔
ปี พ.ศ. ค่าใช้จ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายจริง
๒๕๕๙ ๗๒๒,๖๙๗,๑๐๐.๐๐ ๖๗๒,๔๐๘,๓๙๐.๘๔
(๙๓.๐๔)
๒๕๖๐ ๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๗,๕๐๐,๓๐๑.๕๕
(๙๔.๗๐)

คงเหลือ
๕๐,๒๘๘,๗๐๙.๑๖
๒๕,๐๕๙,๖๙๘.๔๕

สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ ยตำมแผน ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับ
ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๖
󠆗

สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยำกร

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำร

-

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรของกรมฯ
ในระดับมำกทีส่ ุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๕๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐
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ประสิทธิผล


Benefit – Cost Ratio



Cost - Effect

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผำ่ นมำ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง (ปี ๒๕๖๐)
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้มั่นคง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข ด้วยหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำชุมชน
ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐

แผน

ผล

๖,๑๔๖ ชุมชน
๖,๑๔๖ ชุมชน
๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน ๒๓,๕๘๙ หมู่บำ้ น/ชุมชน

ผลกำรปฏิบัติงำนในผลผลิต/โครงกำรนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยในระดับมำก โดยปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีผลกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในปี
๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗,๔๔๓ หมู่บ้ำน/ชุมชน
 ระดับควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรที่มี
ต่อผลประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำก
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ โดยเห็นว่ำกำร
เข้ำร่วมโครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์ กำรได้รับคำปรึกษำหรือควำม
ช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวม
กำรจัดกิจกรรมได้ตรงกับควำมต้องกำร และมีควำมคุ้มค่ำที่ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำร
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ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชีว้ ัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลกระทบ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ผลกระทบ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำม
๕,๐๙๒
๗,๑๘๗
สำมำรถในกำรพัฒนำ
ชุมชน
หมู่บ้ำน/
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง
ชุมชน
ในปี ๒๕๖๐ มีหมู่บ้ำน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ๗,๑๘๒ หมู่บ้ำน/ชุมชน
สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๙๕
หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔ ซึ่งมีกำรส่งเสริมกำรขยำย
ช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
มีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๖๐ ของรำยได้ปที ี่ผ่ำนมำจำกกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๑๕๓,๕๑๐,๗๓๒,๘๕๕ บำท
กำรมีช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้นหลำยระดับ ทั้งตลำดระดับชุมชน
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ
และมีจำนวนครั้งในกำรเปิดตลำดมำก ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
มีช่องทำงกำรจำหน่ำยมำกขึ้น เกิดเครือข่ำยในกำรผลิต จำหน่ำย
และแลกเปลี่ยนสินค้ำ มีรำยได้เพิ่มขึ้น แน่นอนขึน้ มีกำรค้ำขำย
แบบพอเพียงในชุมชน ตลำดชุมชนใกล้บำ้ น สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม

ตลำดชุมชนก่อให้เกิดกำรพบปะสังสรรค์ มีกำรร่วมงำน จัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ร่วมกันในชุมชน มีควำมเอือ้ อำทรกัน ประชำชนได้ใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์จำกกำรผลิตสินค้ำจำกทักษะฝีมือขำยในชุมชน
ผู้สูงอำยุได้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำให้คนรุ่นหลัง เห็นคุณค่ำของตนเอง
มีควำมสุขที่สำมำรถหำรำยได้เพิ่มให้ครอบครัว ไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำน

 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผู้ค้ำและคณะกรรมกำรช่วยกันดูแลรักษำควำมสะอำดของพื้นที่
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น มีกำรจัดระเบียบชุมชน
เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวอีกทำงหนึ่ง
- ตลำดนัดชุมชนบำงแห่งที่ค้ำขำยติดกับทำงหลวง อำจก่อให้เกิด
อันตรำยในกำรจรำจร
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๐

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

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


จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
กำรวำงแผนกลยุทธ์
ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
กำรบริหำรจัดกำร
กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่น ๆ


คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)

จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร “ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ
:
กำรดำเนินงำนโครงกำรนี้มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับและมำกกว่ำแผน ที่
กำหนดไว้ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๕๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ แสดงว่ำ มี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
มิติประสิทธิผล
:
กำรส่ งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภั ณฑ์ ชุมชน ส่ งผลให้ เป้ ำหมำยกำร
ให้ บ ริ ก ำรหน่ วยงำนบรรลุ ผ ลส ำเร็ จ โดยด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเป้ ำ หมำย
๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ ำน/ชุ ม ชน เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี ๒๕๕๙ จ ำนวน ๑๗,๔๔๓
หมู่บ้ำน/ชุมชน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรใน
ระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐
มิติผลกระทบ
:
โครงกำรนี้ ส่ งผลกระทบต่ อประชำชน และควำมส ำเร็ จตำมเป้ ำหมำยกำร
ให้บริกำรกระทรวง ในเรื่องหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง กำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ๗๗,๘๐๗ ครั้ง
ในตลำดตั้งแต่ระดับชุมชน ต ำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ จนถึงตลำด
ต่ำงประเทศ ส่งผลให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน มีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม รักษำสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น ซึ่งประชำชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จึงควรคงสภำพภำรกิจไว้
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กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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