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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป หลักการ และแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ความเปนมา
กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ (โครงการที่สำคัญตอการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการตอไปนี้
1.1 พระราชกฤษฎี กาวาด วยหลั กเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ
จากมาตรา 6 องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะตองดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องคประกอบ
ที่สำคัญ ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
2. การควบคุมภายใน (Internal Control)
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
1.2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA)
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategy Planning) ประเด็น SP7 : สวนราชการตองมี
การวิเคราะหและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ทั้งนี้
กำหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรใหครบถวน
ทุกประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงตอการ
บรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับงบประมาณอยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 แผนงาน/
โครงการมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. นิยามศัพท
การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนิ น งานขององคกรที่เป น ระบบ
และตอเนื่อง เพื่อชวยใหองคกรลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสียหาย
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และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสำคัญ
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งในปจจุบันและในอนาคต และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ทำใหการดำเนินงาน
ไมป ระสบความสำเร็จตามวัตถุป ระสงคและเป าหมายขององค กร โดยความเสี่ ยงนี้จะถูกวัด ดวยผลกระทบ
(Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
COSO กรอบแนวคิดการควบคุม เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ทั้งเรื่องของการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกตองครบถวนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กำหนด
COSO ยอมาจาก Committee of Sponsoring of the Tread way Commission เปนคณะทำงาน ที่กอตั้ง
ขึ้น โดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อวา Tread way Commission ในป 1985 โดยจัดตั้ง
ขึ้น เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง รูปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปองกัน
การทุจริตของรายงานทางการเงิน
มาตรฐาน COSO คือ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบ
ที่ส ำคัญ ในการกำหนดกรอบบริห ารความเสี่ ยง ประกอบดว ยป จจัยหลายประการ เชน วัฒ นธรรมองค กร
นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน
สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององคกร
2) การกำหนดวัตถุป ระสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจ ารณากำหนดวัตถุป ระสงคในการ
บริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม
3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน
ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเขาใจตอเหตุการณและ
สถานการณ นั้ น เพื่อให ผูบริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ย ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการจำแนกและพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) โดยสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งไดทั้งจากป จ จัย ความเสี่ ย งภายนอกและปจจั ยความเสี่ย งภายใน
องคกร
5) การตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk Response) เป น การดำเนิน การหลั งจากที่ องคกรสามารถบ งชี้
ความเสี่ยงขององคกร และประเมิน ความสำคัญ ของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนำความเสี่ยงไปดำเนิน การ
ตอบสนองดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได
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6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิ จกรรมและการปฏิ บั ติ ตาง ๆ ที่กระทำ
เพื่อลดความเสี่ยง และทำใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การกำหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการสราง
ความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication) องค ก รจะต อ งมี ร ะบบ
สารสนเทศและการติดต อสื่อสารที่ มีประสิทธิภ าพ เพราะเปน พื้น ฐานสำคัญ ที่จะนำไปพิจารณาดำเนิ นการ
บริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรกำหนด
8) การติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring) องค ก รจะต อ งมี ก ารติ ด ตามผล เพื่ อ ให ท ราบถึ งผลการ
ดำเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
3. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
3.1 การจัดตั้ง
กรมการพั ฒนาชุ มชน เป นส วนราชการในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งจั ดตั้งขึ้ นตามพระราชบั ญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 และพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทยที่ได
ประกาศไวในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 79 ตอนที่ 89 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2505 โดยให
แยกงานพั ฒ นาการท องถิ่ น อออกจากกรมมหาดไทยมาตั้งเปน กรมการพั ฒ นาชุม ชน เมื่ อวัน ที่ 1 ตุล าคม
พ.ศ. 2505
3.2 อำนาจหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ไดกำหนดภารกิจและ
อำนาจหน า ที่ ข องกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได ดั งนี้ การส งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรูแ ละการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่งคงและมีเสถียรภาพ สนับสนุนใหมีการจัดทำ
และใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำยุทธศาสตรชุมชนตลอดจนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
3.3 โครงสรางการบริหารงาน
กฎกระทรวงแบ งสว นราชการกรมการพั ฒ นาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ได แบงสว น
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย สำนักตรวจราชการ สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
สำนักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน สำนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สถาบันการพัฒนาชุมชน ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กองคลัง กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กองประชาสัมพันธ กลุมพัฒ นาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน
และกลุมงานคุมครองจริยธรรมขาราชการ
2) ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอ 878 อำเภอ

4

3.4 การนำองคกร
กรมการพัฒนาชุมชนไดกำหนดทิศทางในการนำองคกร ดังนี้
3.4.1 วิสัยทัศน
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในป ๒๕๖๔”
3.4.2 พันธกิจ
1) พัฒนาระบบกลไกการมีสวนรวมและการเรียนรูการพึ่งตนเอง
2) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
3) สรางระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญ
การทำงานเชิงบูรณาการ
3.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1) สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได
2) เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว
3) เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4) เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
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4. หลักการสำคัญ
กรมการพั ฒ นาชุ มชนดำเนิ น การบริห ารความเสี่ย งโดยยึดหลักการตามเกณฑคุณ ภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 2 “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร” : SP 7 “สวนราชการตองมีการวิเคราะห
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการดำเนิ น แผนงาน/โครงการที่ ส ำคัญ ซึ่ งตอ งครอบคลุ มความเสี่ย งดานธรรมาภิ บ าล” เปน หลัก การ
ประการสำคัญ
การดำเนิ นงานตามเกณฑ คุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ ระดั บพื้ นฐาน หมวด 2 “การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร” : SP 7 ดังกลาวไดกำหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะห และบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นยุทธศาสตรใหครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ
และมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสำเร็จตามประเด็น ยุทธศาสตรที่ได รับ งบประมาณอยางนองประเด็ น
ยุทธศาสตรละ 1 แผนงาน/โครงการ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการ
5. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
การดำเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งระดับ โครงการ (โครงการที่ ส ำคัญ ต อการขั บ เคลื่อ นยุ ทธศาสตร
กรมการพัฒ นาชุมชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดำเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐมีวัตถุป ระสงคห ลักเพื่อใหองคการไดป รับ ปรุงระบบ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสำเร็จที่สวนราชการ
นำเกณฑ คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป น กรอบการประเมิ น ระดับ มาตรฐานสากลไปใช เป นกรอบ
แนวทางในการประเมินองคการดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส วนราชการ เพื่ อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการ
สูระดับมาตรฐานเทียบเทาสากล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ประเด็น
SP7 กำหนดให “ส ว นราชการต องมี การวิเคราะห และจัดทำแผนบริห ารความเสี่ย งตามมาตรฐาน COSO
เพื่ อเตรีย มการรองรับ การเปลี่ย นแปลงที่อาจจะเกิ ดขึ้ น จากการดำเนิ นแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต อง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล” ซึ่งมาตรฐาน COSO มี 7 ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1) การกำหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ (Monitoring)
6. ขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
กระบวนการมาตรฐาน COSO
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การกำหนดเปาหมายการ
1) ทบทวนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ
บริหารความเสี่ยง (Objective
พ.ศ. 2561
Setting)
2) ประมวลตัวชี้วัดสำคัญ/จัดทำทะเบียน/วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
o ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
o ตัวชี้วัดงบประมาณ
o ตัวชี้วัดคำรับรอง
3) วิเคราะห/กลั่นกรองโครงการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดสำคัญฯ
4) กำหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5) ทบทวน/กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาโครงการที่สำคัญ
6) ประเมินคาโครงการที่สำคัญ
7) ตรวจสอบผลการประเมินคาโครงการที่สำคัญ
2. การะบุความเสี่ยงตาง ๆ
1) วิเคราะหแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่สำคัญ
(Event Identification)
2) คนหาปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในโครงการสำคัญ
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk 1) ทบทวน/กำหนดหลักเกณฑการประเมินปจจัยเสี่ยง
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กระบวนการมาตรฐาน COSO
ขั้นตอนการดำเนินงาน
Assessment)
2) ประเมินคาปจจัยเสี่ยงฯ
3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงระดับโครงการกับปจจัย
เสี่ยงระดับองคกร 4 ดาน ดังนี้
o ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)
o ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
o ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)
o ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk : C)
4. การกำหนดกลยุทธที่ใชในการ 1) การวิเคราะห/กำหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยง โดยการวางผล
จัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk
การประเมินคาปจจัยเสี่ยงลงในแผนภูมิกลยุทธการจัดการความเสี่ยง
Response)
2) กำหนดแนวทาง/วิธีการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ
o Take - การรับความเสี่ยงไวเอง (Risk Acceptance)
o Treat - การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
o Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
o Transfer - การถายโอนความเสี่ยง (Risk sharing/Spreading)
5. การดำเนินกิจกรรมการบริหาร 1) แผนบริหารความเสี่ยง/ระดับโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
ความเสี่ยง (Control Activities)
2562
2) เสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยง
6. การแสดงขอมูลและการ
1) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
สื่อสารดานบริหารความเสี่ยง
2562
(Information and
2) แจงผูบริหารและหนวยงานทุกระดับรับทราบและรวมกันขับเคลื่อน
Communication)
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
3) สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
7. การติดตามผลและเฝาระวัง
1) ออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
ความเสี่ยงตาง ๆ (Monitoring)
บริหารความเสี่ยง
2) แจงผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ
3) ติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
5) รายงานผลความกาวหนาการดำเนินการตอผูบริหารกรมฯ
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ
7) สรุปบทเรียนและประเมินผลการดำเนินการ
8) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
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7. ความหมายองคประกอบตามหลักธรรมาภิบาล
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายปฏิ บั ติห น าที่ ตามพั นธกิ จให บ รรลุตามวัต ถุป ระสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิ บั ติงาน
ที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนน ผลการปฏิ บัติงานที่เปน เลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในการปฏิบัติงานตองมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพ คุมคาการลงทุนและบังเกิด
ประโยชน สูงสุด ตอสวนรวม รวมทั้งตองมี การลดขั้น ตอนและระยะเวลาในการปฏิบั ติงานเพื่ออำนวยความ
สะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจำเปน
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ในการปฏิบัติงานตองสามารถตอบคำถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบ
การรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
ตองปฏิบัติ งานดวยความซื่ อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ งตองมีการเปดเผยขอมูล ขาวสารที่
จำเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเปนไปโดยงาย
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรูทำความ
เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมคิดแกไขปญหารวม
ในกระบวนการตัดสินใจ และการดำเนินงานและรวมตรวจสอบผลการดำเนินงาน
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
ในการปฏิ บั ติงานควรมี การมอบอำนาจ และกระจายความรับ ผิดชอบในการตัดสิน ใจและการ
ดำเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ตองใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ
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9) หลักความเสมอภาค (Equity)
ตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ สภาพทางการหรื อ สุข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั งคม ความเชื่ อ ทางศาสนา
การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะ
ของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสทางสังคม
10) หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
ในการปฏิบัติงานตองมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวาง กลุมผูมี
สวนได สวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดค านที่ หาขอยุติ ไมได
ในประเด็นที่สำคัญ
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สวนที่ 2
การกำหนดเปาหมายการบริหารความเสีย่ ง
1. วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
เพื่อใหกรมการพัฒนาชุมชนสามารถควบคุม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบที่จะบรรลุ
เปาหมายของแผนงานโครงการที่สำคัญ
2. โครงการที่สำคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
ไดดำเนินการคัดเลือกโครงการที่สำคัญฯ เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม 3001
ชั้ น 3 กรมการพั ฒ นาชุ มชน มี การพิ จ ารณาหลัก เกณฑก ารพิ จ ารณาคัดเลือ กโครงการที่ส ำคัญ ฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 5 เกณฑ ดังนี้
1. การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ/SDGs/นโยบายรัฐบาล/กระทรวง
2. ความสอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร
3. ผลกระทบของโครงการตอผูรับบริการ
4. ลักษณะของตัวชี้วัด/โครงการ
5. งบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สำคัญฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ/SDGs/นโยบายรัฐบาล/กระทรวง
คาคะแนน
ระดับของการตอบสนอง
เกณฑการพิจารณา
0
ไมตอบสนอง
ไมตอบสนอง
1
นอยมาก
ตอบสนองนอยมาก
(1 ขอ)
2
นอย
ตอบสนองนอย
(2 ขอ)
3
สูง
ตอบสนองสูง
(3 ขอ)
4
สูงมาก
ตอบสนองสูงมาก
(4 ขอขึ้นไป)
2. ความสอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร
คาคะแนน ระดับของความสอดคลอง
เกณฑการพิจารณา
1
นอยมาก
สอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรนอยมาก
(ระหวางรอยละ 1-25) (สอดคลองอยางนอย 1 กลยุทธ)
2
นอย
สอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรนอย
(ระหวางรอยละ 26-50) (สอดคลองอยางนอย 1 กลยุทธ
และเปนตัวชี้วัดยุทธศาสตร หรือตัวชี้วัดงบประมาณ)
3
สูง
สอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรสูง
(ระหวางรอยละ 51-75) (สอดคลองอยางนอย 1 กลยุทธ
และเปนตัวชี้วัดยุทธศาสตร หรือตัวชี้วัดงบประมาณ)

10

คาคะแนน
4

ระดับของความสอดคลอง
เกณฑการพิจารณา
สูงมาก
สอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรสูงมาก
(ตั้งแตรอยละ 76 ขึ้นไป) (สอดคลองอยางนอย 1 กลยุทธ
และเปนตัวชี้วัดยุทธศาสตร หรือตัวชี้วัดงบประมาณ)

3. ผลกระทบของโครงการตอผูรับบริการ
คาคะแนน
1
2
3
4

ระดับของ
ผลกระทบ
นอยมาก
นอย
สูง
สูงมาก

เกณฑการพิจารณา
จำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาในทางตรง (สูงเปนลำดับ 4 เปนตนไป)
จำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาในทางตรง (สูงเปนลำดับ 3)
จำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาในทางตรง (สูงเปนลำดับ 2)
จำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาในทางตรง (สูงเปนลำดับ 1)

4. ลักษณะของตัวชี้วัด/โครงการ
คาคะแนน
2
4

ลักษณะโครงการ
เปนตัวชี้วัด/โครงการเดิม
เปนตัวชี้วัด/โครงการใหม

5. งบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คาคะแนน
1
2
3
4

ระดับของจำนวน
งบประมาณที่ไดรับ
นอยมาก
นอย
สูง
สูงมาก

เกณฑการพิจารณา
ไดรับงบประมาณสูง
ไดรับงบประมาณสูง
ไดรับงบประมาณสูง
ไดรับงบประมาณสูง

เปนลำดับที่ 4 เปนตนไป
เปนลำดับที่ 3
เปนลำดับที่ 2
เปนลำดับที่ 1

หมายเหตุ กรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาคาคะแนนในแตละขอตามลำดับ จากขอที่ 1 - 5 ถาคะแนนยัง
เทากันอีกใหพิจารณาตามขอสรุปของคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตรนั้น ๆ
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โครงการที่สำคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ตัวชี้วัดสำคัญ
โครงการสำคัญ
สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบา น
1. สรางสรรคชุมชนให รอยละ 85 ของประชาชนที่ไดรบั การ
สงเสริมอาชีพประกอบอาชีพตามแนวทาง
พึ่งตนเองได
สัมมาชีพ

2. สงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากใหขยายตัว

รอยละ 85 ของหมูบานที่ไดรับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมี
ความสุขมวลรวมตามเกณฑที่กำหนด

พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือนมีขอมูล จปฐ. 12,900,000
ครัวเรือน
ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน 7,600 ผลิตภัณฑ

การบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล
ความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP
กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (Quadrant D)
สงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรู
(Knowledge - Based OTOP : KBO)

ผูประกอบการชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 3,800 คน/กลุม
รอยละ 15 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ
จำหนายผลิตภัณฑชุมชนปที่ผานมา

3. เสริมสรางทุนชุมชน จำนวนครัวเรือนทีส่ ามารถแกไขปญหา
ใหมีประสิทธิภาพและ หนี้สิน 1 สัญญา 1 ครัวเรือน 12,000
ครัวเรือน
มีธรรมาภิบาล
ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 22,009
หมูบาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สูตลาดในแหลง
ทองเที่ยวชุมชน
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
สงเสริมและพัฒนาหมูบานกองทุนแม
ของแผนดิน

รอยละ 80 ของผูมีรายไดนอยสามารถ
เขาถึงแหลงทุนในการประกอบอาชีพ

4. เสริมสรางองคกรให
มีขีดสมรรถนะสูง

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมรี ายไดนอย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ความสามารถในการจัดสรรเงินทุน
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน
หมุนเวียนใหแกกลุม สตรี และองคกรสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา ดานการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รอยละของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)
รอยละความผาสุกของบุคลากร
รอยละของชุมชนและเครือขายทีม่ ีความ
เชื่อมั่นตอกรมการพัฒนาชุมชน

สรางภาพลักษณกรมการพัฒนาชุมชนดวยการ
ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ
ดำเนินการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
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3. วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่สำคัญ
ตารางแสดงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่สำคัญ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่

1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได
 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีองคความรูใน
อาชีพ และนำความรูไ ปประกอบอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหกับครัวเรือนตามแนว
ทางการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

รอยละ

รอยละ 85

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. จำนวนหมูบานที่ไดรับการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 8,780
หมูบาน

หมูบาน

8,780

2. รอยละ 85 ของหมูบานที่ไดรับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึน้

รอยละ

รอยละ 85

รอยละ 85 ของประชาชนเปาหมายที่
ไดรับการสงเสริมอาชีพ นำความรูไ ป
ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
ชุมชน และมีรายไดเพิ่มขึ้น

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ
พัฒนาหมูบาน ใหมีระบบการบริหาร
จัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมั่นคง

ตัวชี้วัด

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ การบริหารการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
ป 2562 ของทั้ง 76 จังหวัด ใหไดขอมูล
ฯ ของครัวเรือนที่มีคณ
ุ ภาพ ครบถวน
2. เพื่อใหมีขอมูลความจำเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ป 2562 สำหรับใชในการ
ตรวจสอบ วิเคราะห เปนเปาหมาย และ
วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
ครัวเรือนที่มีขอมูลความจำเปนพืน้ ฐาน
(จปฐ.) 12,813,850 ครัวเรือน

ครัวเรือน

12,813,850

เชิงคุณภาพ
รอยละ 90 ของครัวเรือนที่มีขอมูลความ
จำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได

รอยละ

รอยละ 90
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว
 ชื่ อ โครงการที่ ส ำคั ญ ฯ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP กลุ ม ปรั บ ตั ว สู ก ารพั ฒ นา
(Quadrant D)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ในกลุม
Quadrant D ใหเพิ่มมูลคาและมี
ความสามารถในการแขงขันทาง
การตลาดได
2. เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพ
ผลิตภัณฑแกลูกคาและสามารถเพิม่
ชองทางการตลาดไดมากขึ้น

ผลิตภัณฑกลุม ปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม
D) จำนวน 6,120 ผลิตภัณฑ ตองผาน
เกณฑการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อยางนอย 4 ขอ ใน 6 ขอ (โดยทุก
ผลิตภัณฑตองผานเกณฑขอ 2) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. เขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับพื้นฐานและทองถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑ
ที่มีคุณภาพ
3. เปนผลิตภัณฑที่สามารถผลิตซ้ำไดใน
ปริมาณและคุณภาพใกลเคียงกัน
4. เปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณโดดเดน
เฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่
สรางสรรคและนาสนใจ
5. เปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน และมีตลาด
การจำหนายที่ถาวรในชองทางใดชองทาง
หนึ่ง
6. เปนผลิตภัณฑที่มีแบรนดสินคา ที่
สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ

6,120

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ สงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรู (Knowledge - Based OTOP :

KBO)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ
เครือขายองคความรู KBO จังหวัด
เปนศูนยกลางในการใหความ
ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของผูผ ลิต
ผูประกอบการ OTOP ในการ
ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผลิตภัณฑ จำนวน 760 ผลิตภัณฑ ไดรับ
การพัฒนาและมีมลู คาเพิ่มขึ้น และผาน
เกณฑชี้วัด 4 ใน 6 โดยตองผานเกณฑขอ
2 ดังตอไปนี้
1. เขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับพื้นฐานและทองถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ

760
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2. เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม
สรางสรรคนวัตกรรม
3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดำเนินงานของเครือขายองคความรู
KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ OTOP ที่
ผานกระบวนการพัฒนาแลว มีโอกาส
นำเสนอออกสูตลาด ซึ่งเปนการเปด
ชองทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑเพิ่ม
มากขึ้น

ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑ
ที่มีคุณภาพ
3. เปนผลิตภัณฑที่สามารถผลิตซ้ำไดใน
ปริมาณและคุณภาพใกลเคียงกัน
4. เปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณโดดเดน
เฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่
สรางสรรคและนาสนใจ
5. เปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน และมี
ตลาดการจำหนายที่ถาวรในชองทางใด
ชองทางหนึ่ง
6. เปนผลิตภัณฑที่มีแบรนดสินคา
ที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด

 ชื่ อ โครงการที่ ส ำคัญ ฯ ประชุม เชิงปฏิ บั ติก ารเพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP

สูตลาดในแหลงทองเที่ยวชุมชน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผูผ ลิต
ผูประกอบการ OTOP ใหมีความรู
ความสามารถดานการจัดทำแผน
ธุรกิจ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพผูผ ลิต
ผูประกอบการ OTOP ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผูผ ลิต
ผูประกอบการ OTOP ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเขาสูตลาดในแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

1. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหมมี
การจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 3,800 กลุม/
คน
2. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหมมี
การจัดทำแผนธุรกิจเพิม่ พัฒนาผลิตภัณฑ
เขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน

กลุม/คน

3,800

-

-

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ครั้ง

77,800

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหกบั สินคา
จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได
ของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และ จำนวน 77,800 ครั้ง
ผลิตภัณฑ OTOP ที่มีศักยภาพแตขาด
ชองทางและโอกาสในการจำหนาย
2. เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณใน
การจำหนายสินคาใหกับสัมมาชีพชุมชน
เกษตรกร และผูผลิต ผูป ระกอบการ OTOP
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3. เพื่อใหสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และ
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ไดพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของ
ตลาด
 ประเด็นยุทธศาสตรที่

3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. เพื่อเสริมสรางความรูดา นการเงินใน
การบริหารจัดการหนีส้ ินและสรางวินัย
ทางการเงินใหแกประชาชน
2. เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ครัวเรือนเปาหมายมีความรูความเขาใจ
ในการบริหารจัดการหนี้สินและการ
สรางวินัยทางการเงิน

ครัวเรือน

12,000

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ สงเสริมและพัฒนาหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เพื่อสรางภูมิคุมกันและปองกัน
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชน จำนวน 954
ยาเสพติดใหประชาชน โดยใชกลไกของ คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
กองทุนแมของแผนดิน
ดำเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
2. คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน
จำนวน 21,131 คน/หมูบาน ไดรบั การ
พัฒนาศักยภาพ และมีหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการกองทุนแมของ
แผนดิน
3. เครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับ
จังหวัด/อำเภอ (76 จังหวัด/878
อำเภอ) ไดรับการพัฒนาศักยภาพทุก
เครือขาย
4. มีการพัฒนาและขยายผลหมูบ านตน
กลากองทุนแมของแผนดิน จำนวน 878
แหง
5. หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน
มีแผนปฏิบตั ิการและกิจกรรมขับเคลื่อน
กองทุนแมของแผนดิน ไมนอยกวา 878
กิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย

คน

954

คน/หมูบาน

21,131

จังหวัด/อำเภอ

76/878

แหง
878
กิจกรรม
878
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 ชื่ อโครงการที่ สำคัญ ฯ พั ฒ นาอาชี พและคุณ ภาพชีวิตผูมี รายได นอยเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ ำทาง

สังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

1. เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพผูม ีรายไดนอ ย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชนของคณะทำงาน
จัดการกองทุนชุมชนในเชิงบูรณาการ
การทำงานรวมกัน
3. เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยใน
พื้นที่มีโอกาสเขาถึงแหลงทุนเสริมสราง
ทักษะในการสรางอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได และสามารถลดความเหลื่อม
ล้ำของคนในสังคมได

1. หมูบานที่กองทุนชุมชนสามารถหนุน
เสริมอาชีพผูมีรายไดนอย จำนวน 2,678
หมูบาน

หมูบาน

2,678

2. รอยละ 80 ของผูมีรายไดนอย
สามารถเขาถึงแหลงทุนในการประกอบ
อาชีพ

รอยละ

รอยละ 80

 ชื่ อโครงการที่ สำคั ญ ฯ ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การคณะทำงานขั บ เคลื่อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา มีความรู ความ
เขาใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อใหคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา สามารถพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการฯ มี
ความรู ความเขาใจในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เชิงปริมาณ
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา มีศักยภาพสามารถบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนวยนับ

คาเปาหมาย

รอยละ

รอยละ 80

-

-
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเขารับอบรม
ใหเปนนักบริหารงานเชิงกลยุทธยุค
ใหมที่มีคุณธรรม มีภาวะผูนำ มี
การทำงานแบบบูรณาการ สราง
พันธมิตรในการทำงานสามารถ
บริหารงานเชิงกลยุทธแบบประชา
รัฐ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ระดับสวนกลางและระดับจังหวัด
ใหเปนที่เชื่อมั่นและศรัทธาของทุก
ภาคสวน

ตัวชี้วัด
ผูเขารับการอบรมรอยละ 95 ผาน
การประเมินผลการฝกอบรมตาม
เกณฑที่กำหนด (มีระยะเวลาเขารับ
การฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90
ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
และมีผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร
(เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00)

หนวยนับ
รอยละ

คาเปาหมาย
รอยละ 95

 ชื่อโครงการที่สำคัญฯ สรางภาพลักษณกรมการพัฒนาชุมชนดวยการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดย
เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพประเภทสื่อ
สิ่งพิมพรายวันและรายเดือน
จำนวนรวมไมนอยกวา 200 ครั้ง
2. เพื่อเผยแพรองคความรูงาน
พัฒนาชุมชนสูสาธารณชน

ตัวชี้วัด
ขาว/บทความงานพัฒนาชุมชน
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อ
สิ่งพิมพประเภทสื่อสิ่งพิมพรายวัน
และรายเดือน จำนวนรวมไมนอย
กวา 200 ครั้ง

หนวยนับ
ครั้ง

คาเปาหมาย
200
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แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

สาเหตุ
- อาชีพที่เลือกไมเปนไปตามความตองการของตลาด/ไมมีตลาดรองรับ
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- การรวมกลุมอาชีพที่ไมเขมแข็ง
- การติดตามสนับสนุนไมตอเนื่อง
- เกิดภัยธรรมชาติ
- ผูปฏิบัติลดขั้นตอนการดําเนินงาน เชน ลดจํานวนวันการอบรม อบรมไมตอเนื่อง
- สงตัวแทนปราชญเขารับการอบรม
- การเรงเบิกจายงบประมาณ เชน การยืมเงินโครงการออกมาลวงหนา การซื้อวัสดุ
กอนการดําเนินงาน

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพที่ไมตอเนื่อง หรือลมเลิก

2 การบริหารโครงการสรางสัมมาชีพชุมชนไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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2 การบันทึกขอมูลการประเมินความ "อยูเย็น เปนสุข" หรือ ความสุขมวลรวมของ
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด ไมเขาใจวิธีการบันทึกขอมูล
หมูบาน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) และการรายงานผลการดําเนิน - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด ไมมีเวลาในการบันทึกขอมูล เนื่องดวย
โครงการ/กิจกรรมในระบบ BPM แลวเสร็จไมทันตามหวงเวลาที่กําหนด ขอมูลขาด ปริมาณงานที่มีจํานวนมาก และตองเรงเบิกจายงบประมาณภายในระยะเวลาที่มีจํากัด
ความครบถวนและถูกตอง ทําใหไมสามารถวิเคราะหขอมูลและรายงานผลตอ
ผูบริหารไดทันหวงเวลา

ที่
ปจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
1 การดําเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด เนื่องดวยปจจัยทางดานระยะเวลาที่ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด มี
จํากัด การเรงเบิกจายงบประมาณ และความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเจาหนาที่
ความเขาใจคลาดเคลื่อนในการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ระยะเวลาในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมที่กําหนดชวงระยะเวลาการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส รวมทั้งการเรงเบิกจายงบประมาณสงผลทําใหมีการปรับการดําเนิน
กิจกรรมที่ไมสอดคลองตามแนวทางที่กําหนด

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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- สวนราชการบางหนวยงานในพื้นที่ไมยอมรับขอมูล เนื่องจากขอมูลไมตรงกับขอมูล
ในหนวยงานของตน
- การใชประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนอย
- กระบวนการงบประมาณเกิดความคลาดเคลื่อน
- ความไมเขาใจระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับการปฏิบัติ

3 ดานความนาเชื่อถือของขอมูล

4 ดานการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลฯ

สาเหตุ
- อาสาสมัครที่เขาอบรมกับอาสาสมัครที่จัดเก็บขอมูลจริงเปนคนละคน จึงขาดความ
เขาใจอยางแทจริงในนิยามของตัวชี้วัด จปฐ.
- เจาหนาที่มีการสับเปลี่ยนงาน หมุนเวียนงานบอย
- การละเลยการเก็บรักษาขอมุลสวนบุคคบในแบบสอบถาม
- การขอรับบริการขอมูลสวนบุคคลเชิงลึกโดยไมมีหนังสือแจงจากหนวยงาน

ปจจัยเสี่ยง

2 ดานความปลอดภัย

ที่
1 ดานบุคลากร/อาสาสมัคร

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : การบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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บางจังหวัดไมรายงานแผนและผลการดําเนินงานตามหวงระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด
ทําใหไมสามารถนําขอมูล ไปใชประโยชนไดทันทวงทีสงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ เพื่อใหการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด ในการดําเนินงานพัฒนาใชการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในบางจังหวัดอาจประสบปญหาการอุทธรณ สงผลให
การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด

2 การรายงานผลการดําเนินงาน ไมเปนไปตามกําหนด

3 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกําหนด

ที่
ปจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
1 กระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอน สงผลใหระยะเวลาในการดําเนินงานลาชา ไม เนื่องจากกระบวนการดําเนินงานมีหลายขั้นตอน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การ
เปนไปตามแผนกําหนดการที่ตั้งไว
วิเคราะหผลิตภัณฑ การลงพื้นที่ใหความรู และการใหคําแนะนําที่สถานประกอบการ
จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหิกจชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สาเหตุ
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑในบางผลิตภัณฑ ตามกิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO จังหวัด อาจใชเวลาในการพัฒนามากกวาหวง
เวลาที่กรมกําหนด
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑตามกิจกรรมที่ 2 อาจไมทันตามแผนงาน
ทําใหกระทบตอการตรวจรับงานกระทบตอผลการเบิกจายงบประมาณ

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO จังหวัด มี
กระบวนการการดําเนินงานหลายขั้นตอน ทําใหตองใชระยะเวลานานในการ
ดําเนินงาน

2 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกําหนด

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรู (Knowledge - Based OTOP : KBO)

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหิกจชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เปนกลุม
ผูประกอบการรายใหม ยังไมมีความพรอมในการจัดทําแผนธุรกิจ

สาเหตุ
เนื่องจากเปนผูประกอบการรายใหม จึงไมคอยมีขอมูลครบทุกดานในการจัดทําแผน
ธุรกิจ

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สูตลาดในแหลงทองเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหิกจชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับสูงที่ตองการขอมูลนอกเหนือจากโปรแกรมรายงานที่
ออกแบบไว
การปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณของผูบริหารระดับสูงหลังจากที่ไดดําเนินการ
ไปแลวระยะหนึ่ง
ผูประกอบการที่ประสงคจะเขารวมจําหนายบางรายไมมีความพรอม

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 เจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเขาขอมูลการรายงานไมครบถวน

2 คณะกรรมการบริหารตลาดไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดทั้งหมด

3 การจัดสรรผูประกอบการลงจําหนายไมสามารถดําเนินการไดครบทุกราย

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหิกจชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สาเหตุ
- การชี้แจง และการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได”
- การชี้แจง การถายทอดแนวทางการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังไมชัดเจน
- ไมมีความเชี่ยวชาญ และไมมีประสบการณเกี่ยวกับการเจรจาตอรองหนี้
- ไมเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการหนี้
- ไมเขาใจแนวทางการบริหารจัดการหนี้
- ไมมีความรูเรื่องการสรางวินัยทางการเงิน/ไมปรับเปลี่ยนพฤศติกรรมทางการเงิน
- การชี้แจง การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของ
เจาหนาที่และคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนยังไมชัดเจน

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได”

2 คณะกรรมการศุนยจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานศูนย
จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

3 กลุมเปาหมายไมมีความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได”

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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- กองทุนตาง ๆ มีขนาดเล็ก มีเงินทุนไมเพียงพอ
- กองทุนตาง ๆ ไมเชื่อมั่นในศูนยจัดการกองทุนชุมชน
- แนวทางการดําเนินงานมีความยุงยาก ซับซอน เขาใจยาก
- การสํารวจ/ตรวจสอบขอมูลหนี้ไมถูกตองและไมครบถวน ทําใหการวิเคราะหขอมูล
ผิดพลาด ไมสามารถนํามาบริหารจัดการหนี้ได
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชนไมสามารถบูรณาการกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนได

5 กําหนดระยะเวลาดําเนินการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ไมมี - มีระยะเวลาดําเนินการในการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ที่
ความยืดหยุน
จํากัดและเร็วเกินไป

4 ขั้นตอนการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนยุงยาก ไมสามารถบูรณาการกับ
กองทุนตาง ๆ ได
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อาจมีระยะเวลาดําเนินงานที่กระชั้นและผูที่เกี่ยวของอาจขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน

3 ผลการดําเนินงานมีคุณภาพลดลง

สาเหตุ
การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางอาจอยูในชวงระยะเวลาปลายเดือนตุลาคม ทํา
ใหมีระยะเวลาดําเนินงานที่กระชั้น
ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมอาจขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง

2 การดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด

ที่
1 การดําเนินงานมีระยะเวลานอย

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สงเสริมและพัฒนาหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : กองแผนงาน/สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

28

สาเหตุ
- การชี้แจง และการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจไมชัดเจน

- ครัวเรือนเปาหมายที่คัดเลือกไดอาจไมใชครัวเรือนผูมีรายไดนอยที่แทจริงตามที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
- วืทยากรใหความรูหากเปนบุคคลภายนอกชุมชน ครัวเรือนเปาหมายไมสามารถที่จะ
หาความรูไดอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา
- อาชีพที่เลือกอบรมไมใชความตองการของครัวเรือนผูมีรายไดนอย
- การจัดตั้งกลุมอาชีพแลว ไมสามารถชิ่มโยงกับตลาดได เชน ศูนยสาธิตการตลาด
ตลาดประชารัฐ และ SE ได

3 ขั้นตอนการดําเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนดและไมมีความตอเนื่อง

4 ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพแลว ประกอบ
อาชีพไมตอเนื่องและลมเลิกอาชีพ

2 คณะทํางานจัดการกองทุนชุมชนไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานกองทุนชุมชนหนุน - มีการจัดตั้งคณะทํางานจัดการกองทุนชุมชนขึ้นใหมในหมูบานเปาหมาย ยังไมมี
เสริมอาชีพ
ความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
- หมูบานเปาหมายที่มีการจัดตั้งคณะทํางานจัดการกองทุนกองทุนชุมชนแลว เปน
เพียงการทบทวนการดําเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 เจาหนาที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ไมเขาใจแนวทางการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สาเหตุ
คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ที่ไดรับการ
แตงตั้งอาจไมเปนปจจุบัน มีจํานวนไมครบ หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามแนวทางที่กําหนด
- บางจังหวัดใหพนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาเปนวิทยากร ซึ่งพนักงานกองทุนสวนใหญ
ยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะในเนื้อหาวิชาที่บรรยาย ซึ่งอาจทําใหผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
- การประสานและสื่อสารกับวิทยากรภายนอก เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไมชัดเจน
การเดินทางของคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา มาประชุมในระดับจังหวัด อาจตองใชเวลาในการเดินทางนาน ทําใหไดรับความรูไมครบถวน
ตามหลักสูตร
เปาหมายในการดําเนินโครงการ จํานวน 455 รุน 55,881 คน จังหวัดที่มีกลุมเปาหมายมาก ไม
สามารถดําเนินการไดในเวลาที่กําหนด และอาจมีโครงการ/กิจกรรมเรงดวนเขามาสอดแทรก

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2 วิทยากร ขาดความรูทักษะและประสบการณในเนื้อหาวิชาตาม
โครงการ

3 ระยะเวลาการเดินทางไปสถานที่อบรม

4 การเบิกจายงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไมเปนไป
ตามไตรมาสที่กําหนด

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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ที่
ปจจัยเสี่ยง
5 การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะทํางานฯ มีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

สาเหตุ
ไมมีการอธิบายผลตามตัวชี้วัดใหชัดเจนวาคณะทํางานฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนฯ วัดอยางไร
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เนื่องจากเปนวิทยากรภาคเอกชน กระบวนการและรูปแบบการฝกอบรมไมเปนไป
ตามที่กําหนดไปบาง

2 การฝกอบรมมีเหตุสุดวิสัยสงผลใหกระบวนการและรูปแบบการฝกอบรมไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว (วิทยากรเอกชน)

3 ผูเขารับการอบรมบางสวนขาดทักษะ องคความรูดานการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด/ มีประสบการณทํางานดานยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดนอย
กลุมจังหวัด

สาเหตุ
ติดภารกิจสําคัญขององคกร หนวยงานตนสังกัดไมสามารถเปนวิทยากรได

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไว มีเหตุจําเปนไมสามารถมาบรรยายตามที่
ประสานไวได

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : สถาบันการพัฒนาชุมชน

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สาเหตุ
- ปริมาณงานมาก ขาดสมดุลเวลางานกับเวลาสวนตัว
- ความเครียดสะสมจากการทํางาน

2 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงทัศนคติของบุคลากรในองคกร - บุคลากรปรับตัวตามองคความรู และเทคโนโลยีใหมไมทัน เชน ความรูเกี่ยวกับ
ที่จะมีผลตอการบรรลุเปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
ระเบียบที่เกี่ยวของในการทํางาน ความรู และทักษะในการใชเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรูดานการตลาด การทองเที่ยว เปนตน
- คานิยม และทัศนคติสวนบุคคลของขาราชการรุนใหม ไมสอดคลองกับ แนวคิด
หลักการ ปรัชญาการพัฒนาชุมชน และไมสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจกรมการ
พัฒนาชุมชน

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 การรักษาบุคลากรในองคการ (มีอัตราการลาออก การขอโอนยายสูง)

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : รอยละความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : กองการเจาหนาที่

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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3 วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร และแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย

ขาดการขยายผลจุดแข็งของวัฒนธรรมคนกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีการกําหนดแบบ
แผนพฤติกรรมนําไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน โดยผนวกเขากับการทํางานตามภารกิจ
เพื่อบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย
- ระดับกายภาพ เชน การแตงกาย บุคลิกภาพ การจัดแตงสํานักงาน
- ระดับคานิยม เชน มุงเนนคานิยมที่เปนรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ เชน เปนนัก
คิดสรางสรรคทางการตลาด เปนตน
- ระดับฐานคติ คือสิ่งที่เชื่อรวมกัน และแสดงออกกระทํารวมกัน เปนสิ่งที่รอยเรียงให
บุคลากรมีความผูกพันตอกรมการพัฒนาชุมชน เชนการสรางตัวตนของพัฒนากร
ตัวตนของกรมการพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรูสึกภาคภูมิใจ

34

สาเหตุ
เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีผูยื่นเสนอราคารายเดียว จึงตองประกาศยกเลิก
และเริ่มกระบวนการประกาศเสนอราคาใหม สงผลใหเกิดความลาชา
ผูรับจางขาดความเขาใจภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน จึงทําใหตองมีการปรับแกขอมูล
หลายครั้ง
เนื่องจากยังไมไดผูรับจาง หรือไดผูรับจางลาชากวาที่กําหนด จึงไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดได สงผลใหไมสามารถเบิกจายไดตามกําหนด

ที่
ปจจัยเสี่ยง
1 การดําเนินการประชาสัมพันธ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว

2 การปดตนฉบับเกิดความลาชา

3 เบิกจายไมเปนไปตามกําหนด

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางภาพลักษณกรมการพัฒนาชุมชนดวยการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : กองประชาสัมพันธ

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
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สวนที่ 3
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงโดยการใหคะแนนความเสี่ยงแตละตัวตามโอกาสหรือความถี่
(Likelihood) ที ่ จ ะเกิ ดความเสี ่ ย งนั ้ น ๆ และระดับ ความรุน แรงของผลกระทบที่ อาจจะไดร ั บ (Impact)
หากความเสี่ยงนั้น ๆ เกิดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสำหรับวัดระดับ นัยสำคัญและจัดลำดับสำคัญของแตละความเสี่ยง
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยง
ในการประเมิ น ความเสี ่ ย ง จะพิ จ ารณาถึ ง ความรุ น แรงของผลกระทบของความเสี ่ ย งถ า เกิ ด
ความเสี่ยงนั้น และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายถาเกิดความเสี่ยงนั้น ซึ่งหลักเกณฑที่ใชประเมินความเสี่ยงนี้
พิจารณาจากหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.พ.ร. ใหไวในเอกสารคูมือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนพื้นฐาน และพิจารณาเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของ
1.1 การทบทวนและค น หาปจ จัย เสี ่ย งใน 4 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานธรรมาภิ บ าล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกระบวนการ ความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนการระบุและจำแนกความเสี่ยง
มาอภิปรายเพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ การควบคุมในปจจุบัน และประสิทธิผลของการควบคุมนั้น
1.2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะหทั้งผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood)
ที่ความเสี่ยงจะเกิด
1.3 การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritization) โดยนำผลการวิเคราะหในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห
รวมกับความสามารถ/โอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยงและกรอบเวลาดำเนินการ
2. การกำหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
2.1 หลักเกณฑการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง (I : Impact)
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแลวจะสงผล
กระทบในดานตาง ๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาไดทั้งเชิงปริมาณ ไดแก ผลเสียหายดานการเงิน และผลกระทบ
เชิงคุณภาพ ไดแก ชื่อเสียงภาพลักษณ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร และประสิทธิผลของ
การดำเนินงาน
คา
ระดับความรุนแรง
คะแนน ของผลกระทบ
ดานเวลา
ทำใหเกิดความลาชาของ
1
รุนแรงนอยที่สุด

โครงการ/กิจกรรม/งาน ไม
เกิน 1.5 เดือน

ความเสียหาย
ดานชื่อเสียง
ดานผลผลิต
ไมมีการเผยแพรขาว คุณภาพของผลผลิต
หรือมีการเผยแพร โครงการ/กิจกรรม/งาน
ขาวในระดับทองถิ่น ลดลง 0 – 10 %
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คา
ระดับความรุนแรง
คะแนน ของผลกระทบ
ดานเวลา
ทำใหเกิดความลาชาของ
2
รุนแรงนอย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
มากกวา 1.5 – 3 เดือน

3

รุนแรงปานกลาง

ทำใหเกิดความลาชาของ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
มากกวา 3 – 4.5 เดือน

4

รุนแรงมาก

ทำใหเกิดความลาชาของ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
มากกวา 4.5 – 6 เดือน

5

รุนแรงมากที่สุด

ทำใหเกิดความลาชาของ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
มากกวา 6 เดือน

ความเสียหาย
ดานชื่อเสียง
ดานผลผลิต
มีการลงขาวใน
คุณภาพของผลผลิต
หนังสือพิมพหนาใน โครงการ/กิจกรรม/งาน
ลดลง 11 – 20 %
มีการลงขาวในหนา คุณภาพของผลผลิต
แรกของ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
หนังสือพิมพ
ลดลง 21 – 30 %
มีการเผยแพรขาว คุณภาพของผลผลิต
ทางสถานีโทรทัศน โครงการ/กิจกรรม/งาน
ลดลง 31 – 70 %
มีการเผยแพรขาว คุณภาพของผลผลิต
ทางหนังสือพิมพ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
และสถานีโทรทัศน ลดลง 71 – 100 %

2.2 หลักเกณฑการโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L : Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได
คาคะแนน ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1
2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนอยมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนอย
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ความนาจะเปนไปได
ที่จะเกิดความเสี่ยง

0 – 10 %
11 – 30 %
31 – 60 %
61 – 80 %
81 – 100 %

ชวงเวลาที่คาดวาจะเกิด
ความเสี่ยง
มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 24 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 6 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 3 เดือน

2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง
การจัดทำแผนภู มิ ความเสี่ย ง เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารไดอยา ง
เหมาะสมและสามารถเห็นภาพวาเมื่อรวมทุกปจจัยเสี่ยงแลวปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอน - หลัง
แผนภูมิความเสี่ยง เปนแผนภูมิที่แสดงถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ของปจจัยเสี่ยงวาอยูในพื้นที่ใดของแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งมีอยู 4 พื้นที่ ไดแก ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ และสำหรับใชประกอบการพิจารณาการตัดสินใจการ
กำหนดกลยุทธ/แนวทางการจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงนั้น ๆ
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จากเอกสารคูมือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2554
กำหนดใหคะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะตองนำมาดำเนินการจัดการ คือ ความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงสูง
ตั้งแต 15 ขึ้นไป สวนปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกวา 15 ถือวามีความเสี่ยงคอนขางต่ำไมนำมา
ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง แสดงถึงระดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยง

5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High)คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 45 คะแนน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน

นอกจากนี้ มีการกำหนดรหัสปจจัยเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง เพื่อนำไปกำหนดในแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อใหทราบ
วามีระดับความเสี่ยงในระดับใด (ความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ)
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ตัวอยางการกำหนดรหัสปจจัยเสี่ยง : 1/1 หมายถึง โครงการทีส่ ำคัญฯ ที่อยูในประเด็นยุทธศาสตรที่
1/ปจจัยเสี่ยงลำดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่
ตัวชี้วัด/โครงการ
ปจจัยเสี่ยง
รหัส
การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพที่
1/1
1. สรางสรรคชุมชน สรางสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมูบาน
ไมตอเนื่อง หรือลมเลิก
ใหพึ่งตนเองได

2. สงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากใหขยายตัว

การบริหารโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
ไมเปนไปตามแนวทางที่กำหนด
พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ การดำเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่
พอเพียง
กำหนด เนื่องดวยปจจัยทางดานระยะเวลา
ที่จำกัด การเรงเบิกจายงบประมาณ และ
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านในระดับพื้นที่
การบันทึกขอมูลการประเมินความ “อยู
เย็น เปนสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของ
หมูบาน/ชุมชน (Gross Village
Happiness : GVH) และการรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ
BPM แลวเสร็จไมทันตามหวงเวลาที่
กำหนด ขอมูลขาดความครบถวนและ
ถูกตอง ทำใหไมสามารถวิเคราะหขอมูล
และรายงานผลตอผูบ ริหารไดทนั หวงเวลา
การบริหารจัดเก็บและใช ดานบุคลากร/อาสาสมัคร
ประโยชนขอมูลความ
ดานการบริหารงบประมาณในการบริหาร
จำเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)
จัดเก็บและใชประโยชนขอมูลฯ
ดานความนาเชื่อถือของขอมูล
ดานความปลอดภัย
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
ผลิตภัณฑ OTOP กลุม
กำหนด
ปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม กระบวนการดำเนินงานหลายขัน้ ตอน
D)
สงผลใหระยะเวลาในการดำเนินงานลาชา
ไมเปนไปตามแผนกำหนดการทีต่ ั้งไว
การรายงานผลการดำเนินงาน (แผน และ
ผลการดำเนินงาน) ไมเปนไปตามกำหนด

1/2
2/1

2/2

3/1
3/2
3/3
3/4
4/1
4/2

4/3

40

ยุทธศาสตรที่
2. สงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากใหขยายตัว

ตัวชี้วัด/โครงการ

ปจจัยเสี่ยง

รหัส

สงเสริมกระบวนการ
เครือขายองคความรู
(Knowledge - Based
OTOP : KBO)

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
กำหนด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดย
เครือขายองคความรู KBO จังหวัด มี
กระบวนการการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำ
ใหตองใชระยะเวลานานในการดำเนินงาน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนาผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP เปนกลุม
ผูประกอบการรายใหม ยังไมมีความพรอมใน
การจัดทำแผนธุรกิจ

5/1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP สูตลาดในแหลง
ทองเที่ยวชุมชน
ตลาดประชารัฐคนไทย
ยิ้มได

3. เสริมสรางทุน
ชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาล

การจัดสรรผูประกอบการลงจำหนายไม
สามารถดำเนินการไดครบทุกราย
คณะกรรมการบริหารตลาดไมสามารถ
ดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการไดทั้งหมด
เจาหนาที่ผปู ฏิบัตนิ ำเขาขอมูลการรายงานไม
ครบถวน
ศูนยจัดการกองทุน
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงานศูนยจดั การกองทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ ชุมชน ไมเขาใจแนวทางการดำเนินงานของ
“สำนึกดี แผนดี บริหาร ศูนยจัดการกองทุนชุมชนในการบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
หนี้ได”
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ไม
เขาใจแนวทางการดำเนินงานศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนีไ้ ด”
กลุมเปาหมายไมมีความพรอมในการเขารวม
บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได”

5/2

6/1

7/1
7/2
7/3
8/1

8/2

8/3
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ยุทธศาสตรที่
ตัวชี้วัด/โครงการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3. เสริมสรางทุน
บริหารจัดการหนี้ “สำนึก
ชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมี ดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด”
ธรรมาภิบาล

ปจจัยเสี่ยง

รหัส

ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนยุงยาก ไมสามารถบูรณาการกับกองทุน
ตาง ๆ ได
กำหนดระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการหนี้
“สำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด” ไมมีความ
ยืดหยุน

8/4

สงเสริมและพัฒนาหมูบาน การดำเนินงานมีระยะเวลานอย
กองทุนแมของแผนดิน
การดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแนวทางที่

9/1
9/2

กำหนด
ผลการดำเนินงานมีคุณภาพลดลง
พัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

เจาหนาที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ ไมเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
ขั้นตอนการดำเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่
กำหนด และไมมีความตอเนื่อง
ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพแลวประกอบอาชีพไมตอเนื่อง
และลมเลิกอาชีพ
คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนว
ทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะทำงานฯ
คณะทำงานขับเคลื่อน
มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนา
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
ตำบล/เทศบาล/เทศบาล สตรี
เมืองพัทยา ดานการ
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการนอยเกินไปไม
พัฒนาศักยภาพการ
เพียงพอกับเนื้อหาวิชา
บริหารจัดการและพัฒนา การเบิกจายงบประมาณในการจัดประชุมเชิง
คุณภาพชีวิต
ปฏิบัติการฯ ไมเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
วิทยากร ขาดความรูทักษะและประสบการณใน
เนื้อหาวิชาตามโครงการ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ

8/5

9/3
10/1

10/2
10/3

10/4
11/1

11/2
11/3
11/4
11/5
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ยุทธศาสตรที่
ตัวชี้วัด/โครงการ
4. เสริมสรางองคกร ฝกอบรมหลักสูตรนัก
ใหมีขีดสมรรถนะสูง บริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.)

รอยละความผาสุกของ
บุคลากร

สรางภาพลักษณกรมการ
พัฒนาชุมชนดายการ
ประชาสัมพันธผา นสื่อ
สิ่งพิมพ

ปจจัยเสี่ยง

รหัส

ผูเขารับการฝกอบรมบางสวนขาดทักษะ องค
ความรู ดานการจัดทำยุทธศาสตร
วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไวมีเหตุ
จำเปนไมสามารถมาบรรยายตามที่ประสานไวได
การฝกอบรมมีเหตุสุดวิสัยสงผลใหกระบวนการ
และรูปแบบการฝกอบรมไมเปนไปตามแผนที่
กำหนดไว (วิทยากรเอกชน)

12/1

การรักษาบุคลากรในองคการ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รวมถึงทัศนคติของบุคลากรในองคกรที่จะมี
ผลตอการบรรลุเปาหมายของกรมการพัฒนา
ชุมชน
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอพฤติกรรมของ
บุคลากร และแสดงออกในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเปาหมาย
การดำเนินการประชาสัมพันธ ไมเปนไปตาม
แผนที่กำหนดไว
เบิกจายไมเปนไปตามกำหนด
การปดตนฉบับเกิดความลาชา

13/1
13/2

12/2
12/3

13/3

14/1
14/2
14/3

3. การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดั บ ความเสี ่ ย ง = โอกาสในการเกิดเหตุ ก ารณต า ง ๆ x ความรุน แรงของเหตุ การณต  าง ๆ
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบงพื้นที่
เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้
ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
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2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการจัดการ
เพิ่มเติม
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง
เพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตองมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง

สรุปภาพรวมของปจจัยเสี่ยงระดับโครงการ
ตัวชี้วัด/โครงการ
1. สรางสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมูบาน
2. พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. การจัดเก็บขอมูลความ
จำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

ลำดับ
ความเสี่ยง
1

รหัส

ประเด็นที่เปนปจจัยเสี่ยง

1/1

การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพที่ไมตอเนื่อง
หรือลมเลิก
การบริหารโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน ไมเปนไปตาม
แนวทางที่กำหนด
การดำเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กำหนด เนื่องดวย
ปจจัยทางดานระยะเวลาทีจ่ ำกัด การเรงเบิกจาย
งบประมาณ และความเขาใจทีค่ ลาดเคลื่อนของเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านในระดับพื้นที่
การบันทึกขอมูลการประเมินความ “อยูเย็น เปนสุข”
หรือ ความสุขมวลรวมของหมูบาน/ชุมชน (Gross Village
Happiness : GVH) และการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในระบบ BPM แลวเสร็จไมทนั ตามหวง
เวลาที่กำหนด ขอมูลขาดความครบถวนและถูกตอง ทำให
ไมสามารถวิเคราะหขอมูลและรายงานผลตอผูบริหารได
ทันหวงเวลา

2

1/2

1

2/1

1

2/2

1
2

3/1
3/2

3
4

3/3
3/4

บุคลากร/อาสาสมัคร
ดานการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดเก็บและ
ใชประโยชนขอมูล
ความนาเชื่อถือของขอมูล
ความปลอดภัย
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ลำดับ
ความเสี่ยง
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
1
ผลิตภัณฑ OTOP กลุม
2
ปรับตัวสูการพัฒนา
(กลุม D)
ตัวชี้วัด/โครงการ

5. สงเสริมกระบวนการ
เครือขายองคความรู
(Knowledge - Based
OTOP : KBO)
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูผลิต
ผูป ระกอบการ OTOP
สูตลาดในแหลงทองเที่ยว
ชุมชน
7. ตลาดประชารัฐคนไทย
ยิ้มได

8. ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได”

รหัส

ประเด็นที่เปนปจจัยเสี่ยง

4/1

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกำหนด

4/2

กระบวนการดำเนินงานหลายขั้นตอน สงผลให
ระยะเวลาในการดำเนินงานลาชา ไมเปนไปตามแผน
กำหนดการที่ตั้งไว
การรายงานผลการดำเนินงาน (แผน และผลการ
ดำเนินงาน) ไมเปนไปตามกำหนด

3

4/3

1
2

5/1
5/2

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกำหนด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองค
ความรู KBO จังหวัด มีกระบวนการการดำเนินงานหลาย
ขั้นตอน ทำใหตองใชระยะเวลานานในการดำเนินงาน

1

6/1

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนาผูผลิต
ผูป ระกอบการ OTOP เปนกลุมผูประกอบการรายใหม
ยังไมมีความพรอมในการจัดทำแผนธุรกิจ

1

7/1

2

7/2

3
1

7/3
8/1

2

8/2

3

8/3

การจัดสรรผูประกอบการลงจำหนายไมสามารถ
ดำเนินการไดครบทุกราย
คณะกรรมการบริหารตลาดไมสามารถดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการไดทั้งหมด
เจาหนาที่ผปู ฏิบัตนิ ำเขาขอมูลการรายงานไมครบถวน
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงานศูนยจดั การกองทุนชุมชน
ไมเขาใจแนวทางการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได”
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนว
ทางการดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
กลุมเปาหมายไมมีความพรอมในการเขารวมบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
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ตัวชี้วัด/โครงการ

9. สงเสริมและพัฒนา
หมูบานกองทุนแมของ
แผนดิน
10. พัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา ดานการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

12. ฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.)

ลำดับ
ความเสี่ยง
4

รหัส

ประเด็นที่เปนปจจัยเสี่ยง

8/4

ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ยุงยาก ไมสามารถบูรณาการกับกองทุนตาง ๆ ได
กำหนดระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนีไ้ ด” ไมมีความยืดหยุน

5

8/5

1
2
3
1

9/1
9/2
9/3
10/1

2

10/2

3

10/3

4

10/4

1

11/1

2

11/2

3

11/3

4

11/4

5
1

11/5
12/1

2

12/2

การดำเนินงานมีระยะเวลานอย
การดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแนวทางที่กำหนด
ผลการดำเนินงานมีคุณภาพลดลง
เจาหนาที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
ไมเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ
ขั้นตอนการดำเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กำหนด
และไมมีความตอเนื่อง
ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมกองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพแลวประกอบอาชีพไมตอเนื่องและลมเลิก
อาชีพ
คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการ
ดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะทำงานฯ
มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการนอยเกินไปไมเพียงพอกับ
เนื้อหาวิชา
การเบิกจายงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ไมเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
วิทยากร ขาดความรูทักษะและประสบการณใน
เนื้อหาวิชาตามโครงการ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ผูเขารับการฝกอบรมบางสวนขาดทักษะ องคความรู
ดานการจัดทำยุทธศาสตร
วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไวมีเหตุจำเปน
ไมสามารถมาบรรยายตามทีป่ ระสานไวได
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ตัวชี้วัด/โครงการ

13. รอยละความผาสุกของ
บุคลากร

14. สรางภาพลักษณกรมการ
พัฒนาชุมชนดายการ
ประชาสัมพันธผา นสื่อสิง่ พิมพ

ลำดับ
ความเสี่ยง
3

12/3

การฝกอบรมมีเหตุสุดวิสัยสงผลใหกระบวนการและ
รูปแบบการฝกอบรมไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว
(วิทยากรเอกชน)

1
2

13/1
13/2

3

13/3

1

14/1

2
3

14/2
14/3

การรักษาบุคลากรในองคการ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึง
ทัศนคติของบุคลากรในองคกรที่จะมีผลตอการบรรลุ
เปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร
และแสดงออกในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย
การดำเนินการประชาสัมพันธ ไมเปนไปตามแผนที่
กำหนดไว
เบิกจายไมเปนไปตามกำหนด
การปดตนฉบับเกิดความลาชา

รหัส

ประเด็นที่เปนปจจัยเสี่ยง
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แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1

2 การบริหารโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน ไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด

3

3

3

6

2

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2

ปจจัยเสี่ยง

1 การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพที่ไมตอเนื่อง หรือลมเลิก

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ปจจัยเสี่ยง

2 การบันทึกขอมูลการประเมินความ "อยูเย็น เปนสุข" หรือ ความสุขมวลรวมของหมูบาน/ชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH) และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ
BPM แลวเสร็จไมทันตามหวงเวลาที่กําหนด ขอมุลขาดความครบถวนและถูกตอง ทําใหไมสามารถ
วิเคราะหขอมูลและรายงานตอผูบริหารไดทันหวงเวลา

1 การดําเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด เนื่องดวยปจจัยทางดานระยะเวลาที่จํากัด การเรง
เบิกจายงบประมาณ และความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

2

4

8

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2
4
8
1

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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2
3

1
1

3 ดานความนาเชื่อถือ
4 ดานการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลฯ

1

3

2

1

2

3

4

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2
2
4
1
1

ปจจัยเสี่ยง

2 ดานความปลอดภัย

1 ดานบุคลากร/อาสาสมัคร

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : การบริหารจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

หนวยงาน : ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ปจจัยเสี่ยง

2
3

3 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกําหนด

4

3

12

6

1

3

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
3
3
9
2

2 การรายงานผลการดําเนินงาน (แผน และผลการดําเนินงาน) ไมเปนไปตามกําหนด

1 กระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอน สงผลใหระยะเวลาในการดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตามแผน
กําหนดการที่ตั้งไว

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ปจจัยเสี่ยง

2 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามกําหนด

1 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO จังหวัด มีกระบวนการการ
ดําเนินงานหลายขั้นตอน ทําใหตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงาน

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรู (Knowledge - Based OTOP : KBO)

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

3

2

6

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2
2
4
2

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ที่

ปจจัยเสี่ยง

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
1 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เปนกลุมผูประกอบการรายใหม
3
3
9
1
ยังไมมีความพรอมในการจัดทําแผนธุรกิจ

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สูตลาดในแหลงทองเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ปจจัยเสี่ยง

2 คณะกรรมการบริหารตลาดไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดทั้งหมด
3 การจัดสรรผูประกอบการลงจําหนายไมสามารถดําเนินการไดครบทุกราย

1 เจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเขาขอมูลการรายงานไมครบถวน

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

3
3

3
4

12

9

1

2

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
3
2
6
3

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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ปจจัยเสี่ยง

3

3
2

5 กําหนดระยะเวลาดําเนินการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ไมมีความยืดหยุน

3

3

4

3 กลุมเปาหมายไมมีความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
4 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนยุงยาก ไมสามารถบูรณาการกับกองทุนตาง ๆ ได

4

4

6

9

12

16

5

4

3

2

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
4
5
20
1

2 คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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1

3 ผลการดําเนินงานมีคุณภาพลดลง

2

2

2

2

2

2

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2
2
4
1
1

ปจจัยเสี่ยง

2 การดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด

1 การดําเนินงานมีระยะเวลานอย

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สงเสริมและพัฒนาหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : กองแผนงาน/สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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3
4
4

3 ขั้นตอนการดําเนินงานไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด และไมมีความตอเนื่อง
4 ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพแลวประกอบอาชีพไมตอเนื่องและ
ลมเลิกอาชีพ

ปจจัยเสี่ยง

2 คณะทํางานจัดการกองทุนชุมชน ไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ

ที่

4
3

3

16
12

9

2
3

4

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
1 เจาหนาที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ไมเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุน
4
5
20
1
เสริมอาชีพ

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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4
5

4
5

5 การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะทํางานฯ มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5

5

3 ระยะเวลาในการจัดทําโครงการนอยเกินไปไมเพียงพอกับเนื้อหาวิชา
4 การเบิกจายงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไมเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด

4

3

2 วิทยากร ขาดความรูทักษะและประสบการณในเนื้อหาวิชาตามโครงการ

3

16
25

25

12

6

2
1

1

3

4

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
2

ปจจัยเสี่ยง

1 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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3 การฝกอบรมมีเหตุสุดวิสัยสงผลใหกระบวนการและรูปแบบการฝกอบรมไมเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว (วิทยากรเอกชน)

5
5

2 วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไวมีเหตุจําเปนไมสามารถมาบรรยายตามที่ประสานไวได

2
1

3

10
5

12

2
3

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
4

ปจจัยเสี่ยง

1 ผูเขารับการฝกอบรมบางสวนขาดทักษะ องคความรู ดานการจัดทํายุทธศาสตร

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : สถาบันการพัฒนาชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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5
4

2 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงทัศนคติของบุคลากรในองคกรที่จะมีผลตอการ
บรรลุเปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชน

3 วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร และแสดงออกในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมา

4

4

5

16

20

25

3

2

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
5

ปจจัยเสี่ยง

1 การรักษาบุคลากรในองคการ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : รอยละความผาสุกของบุคลากร

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : กองการเจาหนาที่

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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3
1
3

1
2

3 เบิกจายไมเปนไปตามกําหนด

6

1

9

2

3

1

ผลกระทบจาก โอกาสที่จะเกิด คะแนนความเสี่ยง ลําดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ( I ) ความเสี่ยง ( L )
(IXL)
3

ปจจัยเสี่ยง

1 การดําเนินการประชาสัมพันธ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
2 การปดตนฉบับเกิดความลาชา

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางภาพลักษณกรมการพัฒนาชุมชนดวยการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงาน : กองประชาสัมพันธ

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
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สวนที่ 4
การจัดทำแผนความเสีย่ ง
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อทราบวาในแตละความเสี่ยงหรือแตละปจจัยเสี่ยงมีคาระดับคะแนน
เป น อย างไรบ า ง ก็ น ำความเสี่ ย งหรื อป จ จัย เสี่ ย งเหลานั้น มาจัดเรีย งระดับ ความรุน แรงจากมากไปหานอ ย
เพื่อจัดทำแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้
1. วิธีการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี ไดแก
1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
เชน หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับ
ไดมากกวา เปนตน
1.2 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การไมตองมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการ
บริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
1.3 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การ
ลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่ อปองกันการปรับ ปรุงแกไข
กระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน
1.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจาย
หรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทำประกันภัยกับองคกรภายนอก
หรือการจางบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
2. การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ใชวิธีการ
- ศึกษาความเป นไปไดและค าใชจายของแตละทางเลือกวากิจกรรมควบคุมที่แต ละฝายเสนอมา
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทำไดจริง เสียคาใชจายนอย โดยตองเปนกิจกรรมที่อยูในวิสัย
ที่ทำไดโดยไมกอใหเกิดความเสี่ยงใหม ๆ หรือคุมคากับประโยชนที่องคกรจะไดรับ
- วิเคราะหถึงผลได ผลเสียของแตละทางเลือก
ผลได คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการนั้นมาใชลดความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในทันที หรือใน
ระยะยาว
ผลเสี ย ได แก ต น ทุ น เวลา หรือความสะดวกที่เสีย ไป รวมไปถึงความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น ไดใน
อนาคต
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3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เปนการพิจารณากำหนดนโยบายและกระบวนการควบคุม
ใหรอบคอบวา สิ่งที่กำหนดขึ้นมานั้นสามารถชวยใหองคกรบรรลุผลสำเร็จไดอยางมีประสิทธิผล
การควบคุมก็คือนโยบายและวิธีการตาง ๆ ที่ทำใหมั่นใจวาคำสั่งของฝายบริหารไดนำไปปฏิบัติ
3.1 ช ว ยให มั่ น ใจว า มี ก ารดำเนิ น การต า ง ๆ ที่ จ ำเป น เพื่ อ บอกถึ ง ความเสี่ ย งต อ การทำให เ กิ ด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
3.2 ตองสรางขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงภายในองคกรทุกระดับ และทุกแผนก
3.3 การควบคุม รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติ การใหอำนาจกระทำการ การตรวจสอบความถูกตอง
การไกลเกลี่ยความขัดแยง การทบทวนผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน การแบงแยก
หนาที่ ฯลฯ เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

ปจจัยเสี่ยง

1 การประกอบอาชีพ
ตามแนวทาง
สัมมาชีพที่ไมตอเนื่อง
หรือลมเลิก

ที่

3. จัดทําเอกสารการจัดตั้ง
กลุมอาชีพและวีดิทัศนการ
จัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ

- มีสื่อสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุมอาชีพและวีดิ
ทัศน จํานวน 1 ชุด

- จังหวัด/อําเภอ
คัดเลือกครัวเรือน
สัมมาชีพเปนไปตาม
แนวทาง และมีการจัดตั้ง
และพัฒนากลุมอาชีพตาม
เปาหมาย
2. มีหนังสือประเด็นเนนย้ํา
- จังหวัด/อําเภอ
โครงการสรางสัมมาชีพชุมชนฯ ดําเนินการตามประเด็น
เนนย้ํา

1. มีหนังสือเตรียมความพรอม
โครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สสช.

สสช.

สสช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ที่

ปจจัยเสี่ยง

4. นําเสนอตัวอยางผลสําเร็จ - มีชองทางการสื่อสาร
ของการสรางสัมมาชีพชุมชน ประชาสัมพันธตัวอยาง
ผลสําเร็จของสัมมาชีพ
ชุมชน

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สสช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ตามแนวทางที่กําหนด
เนื่องดวยปจจัยทางดาน
ระยะเวลาที่จํากัด การ
เรงเบิกจายงบประมาณ
และความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่

อําเภอ เขาใจวิธีการดําเนินงานใน
แตละกิจกรรม และสามารถ
ดําเนินการสอดคลองตามแนวทางที่
กําหนด

- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมี
ทีมชวยในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นที่ ตลอดจน
เปนการสงเสริมใหแกนนําหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง (บานพี)่ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

สรางความเขาใจถึงแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมที่
กําหนด

2. แจงแนวทางการเตรียมทีม
และสรางเครือขายแกนนํา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
(บานพี)่ รวมเปนทีม
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

1 การดําเนินงานไมเปนไป 1. จัดทําเอกสารและสื่อสาร - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/

ที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สสช.

สสช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

67

ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ที่

ปจจัยเสี่ยง

3. มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบเฝาระวัง
ติดตามและรวบรวมผล
การดําเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแนวทางที่
กําหนด
4. เปดชองทางออนไลน
เพื่อเปนชองทางการ
สื่อสารสรางความเขาใจ
รวบรวมขอมูลปญหา
และผลการดําเนินงาน
ผาน Line Group

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
มิ.ย.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

สสช.

ก.ค.-62

- มีชองทางที่ใชในการสื่อสาร
สรางความเขาใจและชวยการ
บริหารจัดการการดําเนินงาน
กับเจาหนาที่จังหวัดไดอยาง
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
- เกิดเครือขายคนทํางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

ส.ค.-62

สสช.

พ.ค.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.ย.-62

- มีผูตรวจสอบ ติดตามและ
ประสานขอมูลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แนวทางที่กําหนดและทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

68

ปจจัยเสี่ยง

ประเมินความ "อยูเย็น
เปนสุข" หรือ ความสุข
มวลรวมของหมูบาน/
ชุมชน (Gross Village
Happiness : GVH)
และการายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในระบบ BPM

2 การบันทึกขอมูลการ

ที่
ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

- มีผูตรวจสอบ ติดตาม และประสาน
การบันทึกขอมูลไดถูกตองและทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

สสช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

สสช.

ม.ค.-62

3. มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบเฝาระวัง ติดตาม
แจงเตือนและรวบรวมผลการ
บันทึกขอมูล

ก.พ.-62

สสช. ศสท.

มี.ค.-62

2. แจงสั่งการพรอมกําหนด
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
ระยะเวลาการเขาบันทึกขอมูล อําเภอ ทราบชวงเวลาการเขาบันทึก
และกําหนดใหมีการจัดทํา
ขอมูล และสามารถบันทึกขอมูลไดทัน
ปฏิทินการรายงานผลการ
ตามกําหนด
ดําเนินงาน

เม.ย.-62

สสช. ศสท.

มิ.ย.-62

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
อําเภอ เขาใจวิธีการบันทึกขอมูล และ
สามารถบันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง

ก.ค.-62

1. จัดทําเอกสารและสื่อสาร
สรางความเขาใจถึงวิธีการ
บันทึกขอมูล

พ.ค.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส.ค.-62

- สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อําเภอ สามารถ
ดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแนวทางที่กําหนดและทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.ย.-62

5. จัดทําขอมูลและ
ประเด็นการตรวจ
ราชการมอบใหผูตรวจ
ราชการใชเปนแนว
ทางการตรวจราชการใน
พื้นที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง

69

ปจจัยเสี่ยง

หลายขั้นตอน สงผลให
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานลาชา ไม
เปนไปตามแผน
กําหนดการที่ตั้งไว

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

1. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อ ดําเนินงาน
เปนแนวทางการดําเนินงาน 2. ผลิตภัณฑไดรับการยกระดับการ
2. กําหนดระยะเวลาในการ พัฒนาและผานเกณฑตัวชี้วัดตามที่
กําหนด
ดําเนินงาน
3. จัดทําหนังสือแจงจังหวัด
ใหดําเนินการตามกําหนด
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่
กรมกําหนด

1 กระบวนการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทาง

ที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ปจจัยเสี่ยง

ไมเปนไปตามกําหนด

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ดําเนินงาน
2. หนังสือแจงกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจายใน
ระบบ BPM

1. การเบิกจายเปนไปตามที่กําหนด
2. การรายงานผลการเบิกจายใน
ระบบ BPM

1. จัดทําแบบรายงานผลการ -จังหวัดจัดสงรายงานแผน ผล
ดําเนินงานใหชัดเจน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
2. กําหนดระยะเวลาในการ
สงแผน ผลการดําเนินงาน
3. หนังสือแจงเตือนให
จังหวัดสงรายงานแผนผล
การดําเนินงาน
4. แจงใหจังหวัดจัดทําคําสั่ง
ในการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน

3 การเบิกจายงบประมาณ 1. จัดทําแนวทางในการ

ดําเนินงาน (แผน และ
ผลการดําเนินงาน) ไม
เปนไปตามกําหนด

2 การรายงานผลการ

ที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด/
กรม

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

1. จัดทําแนวทาง
ผลิตภัณฑ OTOP โดย กระบวนการดําเนินงาน
เครือขายองคความรู เพื่อเปนแนวทางการ
KBO จังหวัด มี
ดําเนินงาน
กระบวนการการ
- การประชุมคัดเลือก
ดําเนินงานหลาย
กลุมฯ
ขั้นตอน ทําใหตองใช
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
ระยะเวลานานในการ
- การประกวด KBO
ดําเนินงาน
2. จัดทําหนังสือแจง
จังหวัดใหดําเนินการตาม
กําหนด และรายงานผล
การดําเนินงานตาม
แนวทางที่กรมกําหนด

ปจจัยเสี่ยง

1 กิจกรรมที่ 2 พัฒนา

ที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
มีกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP เปาหมายจังหวัดละ 10
กลุมฯ (รวม 760 กลุม) และมี
ความพรอมในการเขารวม
กิจกรรมฯ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรู (Knowledge - Based OTOP : KBO)

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

งบประมาณไมเปนไป
ตามกําหนด

2 การเบิกจาย

ที่

1. จัดทําแนวทางในการ
ดําเนินงาน และกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
- การประชุมคัดเลือก
กลุมฯ (ไตรมาส 1 - 2)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
(ไตรมาส 2 - 3)
- การประกวด KBO
(ไตรมาส 4)
2. กําชับใหจังหวัดรายงาน
ผลการเบิกจายในระบบ
BPM
3. กรมฯ ติดตามผลการ
ดําเนินงานจังหวัดอยาง
ตอเนื่อง

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
1. การเบิกจายเปนไปตามที่
กําหนด
2. การรายงานผลการเบิกจายใน
ระบบ BPM

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

1 กลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการพัฒนา
ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP เปนกลุม
ผูประกอบการราย
ใหม ยังไมมีความ
พรอมในการจัดทํา
แผนธุรกิจ

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

หลังจากประชุมเสร็จ ให กลุมเปาหมายสามารถเขียน
เจาหนาที่ทางจังหวัด
แผนธุรกิจได
ติดตามใหความรูการ
จัดทําแผนธุรกิจ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สูตลาดในแหลงทองเที่ยวชุมชน

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

74

ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

จังหวัด/
กรม

ม.ค.-62

ปรับแผนปฏิบัติการราย ดําเนินการกิจกรรมใหครบถวน
100%
ไตรมาส ใหตรงกับ
สถานการณในชวง 3
เดือน

มิ.ย.-62

2 คณะกรรมการ
บริหารตลาดไม
สามารถดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ไดทั้งหมด

ก.ค.-62

จังหวัด/
กรม

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส.ค.-62

สรางความเขาใจโปรแกรม นําเขาขอมูล
ติดตามผลรายเดือน
ใหครบถวน 100%

ปจจัยเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.ย.-62

1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
นําเขาขอมูลการ
รายงานไมครบถวน

ที่

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
มี.ค.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

75

ปจจัยเสี่ยง

3 การจัดสรร
ผูประกอบการ
ลงจําหนายไมสามารถ
ดําเนินการไดครบทุก
ราย

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ดําเนินการคลินิกคัด
จัดสรรผูประกอบการ 100%
กรองผูประกอบการ โดย
เชิญคณะกรรมการตลาด
เขาหารือ ใหคําปรึกษา

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ
เสี่ยง
พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด/
กรม

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

งานศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน ไมเขาใจแนว
ทางการดําเนินงานของ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ในการบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได”

1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ที่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย
เจาหนาที่ สทอ. 6 คน ผอ.สพช. และเจหนาที่
ศูนยฯ ละ 2 คน รวม 22 คน จนท.สพจ./อําเภอ
6 คน และคณะกรรมการศุนยจัดการกองทุน
ชุมชนดีดน 8 คน รวม 42 คน พรอมจัดทําคูมือ
การประเมินผลการจัดระดับเพื่อการพัฒนาศูนย
จัดการกองทุนชุมชนใหแกสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด รวมจํานวน 3,000 เลม
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
สรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริหารจัดการ
หนี้ใหแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนอําเภอ 878 คน

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

- เพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูในเรื่องการบริหาร
จัดการหนี้ใหมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจแนวทางการ
ประเมินผลการจัดระดับ
เพื่อพัฒนาศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
- มอบหมายภารกิจแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การประเมินผลการจัด
- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานศูนยจัดการ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ต.ค.-61

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคการเงินชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สทอ./
สพจ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

77

ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
จัดการกองทุนชุมชน ไม บริหารจัดการหนี้ ประกอบดวย
เขาใจแนวทางการ
1. คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุน
ดําเนินงานศูนยจัดการ ชุมชน 878 อําเภอ ๆ ละ 3 คน รวม
กองทุนชุมชนบริหาร
2,634 คน
จัดการหนี้ “สํานึกดี
2. คณะทํางานกองทุนชุมชน 878
แผนดี บริหารหนี้ได”
อําเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน
3. คณะกรรมการกลุมออทรัพยเพื่อ
การผลิต 878 อําเภอ ๆ ละ 1 คน รวม
878 คน
4. คณะกรรมการโครงการแกไข
ปญหาความยากจน (กข.คจ.) 878
อําเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน

ปจจัยเสี่ยง

2 คณะกรรมการศูนย

ที่

- เพื่อสรางความรู
ความเขาใจแนว
ทางการดําเนินงาน
ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน
- เพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูใน
เรื่องการบริหารจัดการ
หนี้ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทอ./
สพจ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

78

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

ความพรอมในการเขา
รวมบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได”

3 กลุมเปาหมายไมมี

ที่

ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ "สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้
ได" ใหแกครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้
ไดรับการคัดเลือกและลงทะเบียน
พรอมอบรมใหความรู การสรางวินัย
ทางการเงินใหแกครัวเรือนเปาหมายที่
เปนหนี้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ลงทะเบียนครัวเรือนกับ
คณะกรรมการศุนยจัดการกองทุน
ชุมชน 924 แหง ๆ ละ 30 คน รวม
27,720 คน โดยแยกเปน
1) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้ง
ในป พ.ศ. 2551 - 2556 จํานวน 479
แหง
2) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้ง
ขึ้น ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 445 แหง

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

- เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการหนี้ไปสู 1
ครัวเรือน 1 สัญญา

- เพื่อเสริมสราง
ความรูดานการเงินใน
การบริหารจัดการ
หนี้สินและสรางวินัย
ทางการเงินใหแก
ประชาชน

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพอ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

79

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

4 ขั้นตอนการ
ดําเนินงานของศูนย
จัดการกองทุนชุมชน
ยุงยาก ไมสามารถ
บูรณาการกับกองทุน
ตาง ๆ ได

ที่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ
จัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ
ละ 1 คน รวม 76 คน
- จัดทําคูมือการประเมินผลการจัด
ระดับเพื่อการพัฒนาศุนยจัดการกองทุน
ชุมชนแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รวมจํานวน 3,000 เลม
2. เจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ และ
คณะกรรมการศูนยจัดการฯ สรางความ
เขาใจแกกองทุนชุมชนตาง ๆ ในชุมชน

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

- กองทุนตาง ๆ เขารวม
ในการบริหารจัดการหนี้

- สรางความเขาใจแนว
ทางการดําเนินงานของ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ใหแก สพจ.
คณะกรรมการศุนยฯ และ
กองทุนตาง ๆ

- มอบหมายภารกิจแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย
จัดการกองทุนชุมชน

- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจแนวทางการ
ประเมินผลการจัดระดับ
เพื่อพัฒนาศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทอ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

80

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

5 กําหนดระยะเวลา
เจาหนาที่กรมฯ/จังหวัด ติดตาม
ดําเนินการบริหาร
สนับสนุนการดําเนินงาน กํากับ
จัดการหนี้ “สํานึกดี ดูแลใหเปนไปตามแนวทางฯ
แผนดี บริหารหนี้ได”
ไมมีความยืดหยุน

ที่

กองทุนชุมชนตาง ๆ
ทุกกองทุน มีความรู
ความเขาใจ และเขา
รวมเปนสมาชิกของ
ศูนยจัดการฯ เพื่อเปน
แหลงทุนในการบริหาร
จัดการหนี้

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทอ./
สพจ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

81

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ ไมเขาใจแนว
ทางการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ

1 เจาหนาที่ขับเคลื่อน

ที่

2. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพผูมีรายไดนอย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา 4,500 เลม ใหแกเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนและคณะทํางานจัดการกองทุน
ชุมชนในหมูบาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมควมพรอม
เจาหนาที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพผูมรรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
เพื่อสรางความรูความเขาใจและทบทวนแนว
ทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 12 คน อําเภอ
166 คน สวนกลาง 7 คน รวม 185 คน

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจแนวทางการ
ประเมินผลการจัดระดับ
เพื่อพัฒนาศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

พ.ค.-62

หนวยงาน : สํานักพัฒนาทุนและองคการเงินชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สทอ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

82

ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนชุมชน ไมเขาใจ คณะทํางานจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
แนวทางการดําเนินงาน สรางความรูความเขาใจในแนว
กองทุนชุมชนหนุนเสริม ทางการดําเนินงานกองทุนหนุนเสริม
อาชีพ
อาชีพ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
คณะทํางานจัดการกองทุนชุมชน
4,218 หมูบาน ๆ ละ 2 คน รวม
8,436 คน และเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนอําเภอจาก 12 จังหวัด 166
อําเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 166 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 8,602 คน

ปจจัยเสี่ยง

2 คณะทํางานจัดการ

ที่

- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนใหแก
คณะทํางานจัดจัดการ
กองทุนชุมชนใหสามารถ
สงเสริมอาชีพผูมีรายไดนอย
- สนับสนุนใหจังหวัด/
อําเภอ มีแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทอ./
สพจ.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

83

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
มิ.ย.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

หลัก

4 ครัวเรือนเปาหมายที่
ผานการอบรม
กองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพแลว
ประกอบอาชีพไม
ตอเนื่องและลมเลิก
อาชีพ

2. สรุปผลการดําเนินงานและ
การจัดการความรูการดําเนินงาน
กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผูมี
รายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เพื่อหาชองทาง
เชื่อมโยงกับตลาด
ใหกับครัวเรือน
เปาหมายที่ผานการ
อบรมอาชีพ

รอง

หนวยรับผิดชอบ

สทอ./
สพจ.

ก.ค.-62

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพผูมีรายไดนอย
เพื่อลดความเหลื่อล้ํา จํานวน 4,218
หมูบาน ๆ ละ 15 ครัวเรือน รวม
จํานวน 63,270 ครัวเรือน

ส.ค.-62

สพอ./
สพจ.

พ.ค.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.ย.-62

- ครัวเรือนเปาหมายผู
ไมเปนไปตามแนวทาง อาชีพผูมีรายไดนอยเพื่อลดความ
มีรายไดนอยมีการ
เหลื่อมล้ํา จํานวน 4,218 หมูบาน ๆ จัดตั้งกลุมเพื่อประกอบ
ที่กําหนด และไมมี
ละ 15 ครัวเรือน รวมจํานวน 63,270
ความตอเนื่อง
อาชีพ
ครัวเรือน
- สนับสนุนครัวเรือน
2. สนับสนุนคาวัสดุฝกอาชีพใหแก
เปาหมายเขาถึงแหลง
ครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 4,218
ทุนในการประกอบ
หมูบาน ๆ ละ 15 ครัวเรือน รวม
จํานวน 63,270 ครัวเรือน
อาชีพ

3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริม

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
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การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ คณะทํางานฯ มี
ศักยภาพสามารถบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ปจจัยเสี่ยง
เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

จังหวัด อําเภอ

มิ.ย.-62

- คณะทํางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา รับทราบถึง
บทบาทหนาที่ของตนเอง
- สมาชิกกองทุนฯ ไดรับ
เงินอุดหนุนและเงินทุน
หมุนเวียน

ก.ค.-62

สกส. จังหวัด

พ.ค.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส.ค.-62

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัดเชิง
จัดทําแนวทางการดําเนินงาน
คุณภาพ
ตามตัวชี้วัดคณะทํางานฯ มี
ศักยภาพสามารถบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

โครงการนอยเกินไปไม และใหการชวยเหลือคณะทํางาน
เพียงพอกับเนื้อหาวิชา ขับเคลื่อนกองทุนฯ ตอเนื่อง
หลังจากการประชุม เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

2 ระยะเวลาในการจัดทํา จังหวัดจัดใหมีคณะทํางานติดตาม

1

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.ย.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

ยุทธศาสตร : 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

หนวยงาน : สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
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กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

4 วิทยากร ขาดความรู
ทักษะและ
ประสบการณใน
เนื้อหาวิชาตาม
โครงการ

มิ.ย.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

สกส. จังหวัด

ก.ค.-62

1. สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ ผูที่เขารับการฝกอบรม
หรือสื่อในการถายทอดความรู สามารถนําความรูที่
ไดรับไปถายทอดใหกับ
2. สอดแทรกใหความรู เพิ่ม
คณะทํางานฯ ตาง ๆ
ทักษะแกพนักงานกองทุนใน
โครงการฝกอบรมตาง ๆ ที่จัด ในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยสวนกลาง
3. สนับสนุนวิทยากรจาก
สวนกลางไปรวมบรรยายใหความรู

ส.ค.-62

สกส. จังหวัด

พ.ค.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.ย.-62

การเบิกจาย
งบประมาณบรรลุ
เปาหมายการเบิกจาย
ตามแผนในไตรมาส 2

1. จัดทําแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณในการจัด แผนการใชจายงบประมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไมเปนไปตามไตรมาส 2. จัดประชุม VDO Conference
ที่กําหนด
เพื่อติดตามความกาวหนาการ
เบิกจายงบประมาณกองทุนฯ และ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมให
เปนไปตามเปาหมายในป 2562 ทุก
เดือน

ปจจัยเสี่ยง

3 การเบิกจาย

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
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ปจจัยเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

สุดวิสัยสงผลให
กระบวนการและ
รูปแบบการฝกอบรมไม
เปนไปตามแผนที่
กําหนดไว (วิทยากร
เอกชน)

2 การฝกอบรมมีเหตุ

เหตุจําเปนไมสามารถ
มาบรรยายตามที่
ประสานไวได

จัดทําสังเขปวิชาสงใหวิทยากร
ลวงหนา

ทําทะเบียนวิทยากรใน
โครงการที่ประสานไวมี เนื้อหาวิชานั้น ๆ สํารองไว

1 วิทยากรหลักของ

ที่

วิทยากรมีการบรรยาย
เนื้อหา/รูปแบบการ
บรรยายตรงตามสังเขป
วิชา

มีวิทยากรที่มีคุณภาพ
มาบรรยายในหลักสูตร

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

พ.ค.-62

หนวยงาน : สถาบันการพัฒนาชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

สพช.

สพช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

บางสวนขาดทักษะ
องคความรู ดานการ
จัดทํายุทธศาสตร

3 ผูเขารับการฝกอบรม

ที่

จัดทําแบบสํารวจขอมูลองคความรู ทราบขอมูลพื้นฐานผู
ประสบการณผูเขารับการ
เขารับการฝกอบรม
ฝกอบรมกอนอบรม

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพช.

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

88

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

องคการ

1 การรักษาบุคลากรใน

ที่

2. การวิเคราะหภาระงาน
ของพัฒนากร และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานของ
ภารกิจตามยุทธศาสตรกรมฯ

1. เพื่อออกแบบกระบวนงาน
ภายในของภารกิจตาม
ยุทธศาสตรกรมฯ ใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับ
อัตรากําลังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
2. สรางสมดุลเวลางาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพัฒนากร

ตอความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

1. การประเมินความผาสุก 1. เพื่อคนหา และจัดลําดับ
และความผูกพันของบุคลากร ความสําคัญของปจจัยที่สงผล

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : รอยละความผาสุกของบุคลากร

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

พ.ค.-62

หนวยงาน : กองการเจาหนาที่

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

- เพื่อสรางเครือขายความ
ทักษะ และสมรรถนะ พัฒนากรสูสถาบันการศึกษา รวมมือระหวางกรมการพัฒนา
ชุมชนกับสถาบันการศึกษาใน
รวมถึงทัศนคติของ
ระดับอุดมศึกษา ในการสราง
บุคลากรในองคกรที่จะ
การรับรู ความเขาใจตอการ
มีผลตอการบรรลุ
ทํางานของพัฒนากร และสราง
เปาหมายของกรมการ
แรงจูงใจใหแกนักศึกษาในการ
พัฒนาชุมชน
เปนพัฒนากร

ปจจัยเสี่ยง

2. การวิเคราะหภาระงาน
- เพื่อระบุองคความรูสําคัญ
ของพัฒนากร และการ
ที่สงผลตอความสําเร็จของ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ภารกิจ นําไปสูการกําหนด
กระบวนการทํางานของ
แผนพัฒนาความรู ทักษะ
ภารกิจตามยุทธศาสตรกรมฯ และสมรรถนะของบุคลกรที่
สอดคลองกับภารกิจ และ
บริบทการทํางาน

2 ความรู ความสามารถ 1. การสรางภาพลักษณ

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

90

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

3 วัฒนธรรมองคการที่
สงผลตอพฤติกรรม
ของบุคลากร และ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เปาหมาย

ที่

การขับเคลื่อนคานิยม
องคการที่สอดคลองกับ
หลักสมรรถนะและ
เปาหมายของภารกิจตาม
ยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชุมชน

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
1. ขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนมีบุคลิกภาพ
เปนนักพัฒนาทันสมัย
2. ขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนมีพฤติกรรม
การแสดงออกที่เหมาะสม
สอดคลองตอการบรรลุ
เปาหมายในการทํางาน

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

1. กําหนดใหบริษัทผู
การปดตนฉบับทันตาม
รับจางจัดใหมีผู
กําหนด
ประสานงานขอมูล
ปฏิบัติงานที่ กรมการพัม
นาชุมชน อยางนอย 3 วัน/
สัปดาห เพื่อรักษาขอมูล

2 การปดตนฉบับเกิด
ความลาชา

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

1. ประชาสัมพันธเชิญชวน การดําเนินการ
ใหบริษัทโฆษณาตาง ๆ
ประชาสัมพันธเปนไปตาม
รวมยื่นเสนองานตามระบบ แผนที่กําหนดไว
2. จัดทํา TOR ใหถูกตอง
รัดกุมตามมาตรฐานกลาง

ปจจัยเสี่ยง

1 การดําเนินการ
ประชาสัมพันธไม
เปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค.-62

พ.ย.-61

ต.ค.-61

ชื่อตัวชี้วัด/โครงการ : สรางภาพลักษณกรมการพัฒนาชุมชนดายการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ

เม.ย.-62

ยุทธศาสตร : 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง

พ.ค.-62

หนวยงาน : กองประชาสัมพันธ

แผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

รอง

บริษัท ปชส.
ผูรับจาง

ปชส. กค.

หลัก

หนวยรับผิดชอบ
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ก.ย.-62

ส.ค.-62
ก.ค.-62
มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

ปจจัยเสี่ยง

2. จัดใหมีผูรับผิดชอบ
ตรวจตนฉบับรวมกับบริษัท
โดยมีหนาที่ตรวจทานความ
ถูกตองของขอมูลกอน
เผยแพร

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

3 เบิกจายไมเปนไปตาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การเบิกจายเปนไปตาม
กําหนด
โครงการติดตามเรงรัดการ กําหนด
เบิกจายใหเปนไปตามงวด
งาน

ที่

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

พ.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

ก.พ.-62

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลัก

รอง

หนวยรับผิดชอบ

93

ก.ย.-62

ส.ค.-62

ก.ค.-62

มิ.ย.-62

ม.ค.-62

ธ.ค.-61

พ.ย.-61

ต.ค.-61

94

ส่วนที่ 5
การติดตาม/เฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การดำเนิ นการบริหารความเสี่ ยงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน
หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ประเด็ น SP 7 : ประเด็ น ย่ อ ยการพิ จารณา L1 : “ให้ มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข” กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการออกแบบรายงานเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดแบบรายงาน
ความก้ าวหน้ าการดำเนิ น งาน ประกอบด้ว ย ปัจจัย เสี่ ยง กิจกรรม ตัว ชี้วัดผลสำเร็จของงาน งบประมาณ
ดำเนินการ และแหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ โดย สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง ที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการเป็นผู้จัดทำรายงาน
ความก้ าวหน้ า ส่ งให้ กองแผนงานตามกำหนดของงวดรายงาน และกองแผนงานรวบรวม ประมวลผล สรุ ป
ความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ กองแผนงานได้รับรายงานจาก สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง
ที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
2) รายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
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แบบรายงานความกาวหนาการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

จังหวัด/อำเภอคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพ
เป็นไปตามแนวทาง
และส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามเป้าหมาย
จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการตามประเด็น
เน้นย้ำ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

3. จัดทำเอกสารการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและ
มีสื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
วิดีทัศน์การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มี
กลุม่ อาชีพและวีดิทัศน์
เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการรวมกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ การเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ และตัวอย่าง
ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สร้างสัมมาชีพชุมชน - การประกอบอาชีพ
1. มีหนังสือเตรียมความพร้อมโครงการ
ในระดับหมูบ่ ้าน
ตามแนวทางสัมมาชีพ สร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ
ไม่ต่อเนื่องหรือล้มเลิก พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัดคัดเลือก
ครัวเรือนเป้าหมายจากหมู่บ้านทีม่ คี วาม
พร้อมและครัวเรือนที่ผู้มรี ายได้น้อยและมี
ความต้องการอาชีพ
2. มีหนังสือประเด็นเน้นย้ำโครงการ
สัมมาชีพชุมชนฯ โดยฉพาะเรื่องการติดตาม
และสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนให้
ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และช่องทาง
การตลาด

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

หนังสือการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
พร้อมวีดิทัศน์จำนวน
2,500 ชุด

มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องประเด็นเน้นย้ำ
โครงการฯ จำนวน 8
ประเด็น เมื่อวันที่ 8
พ.ย. 61

100
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มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องการเตรียมความ
พร้อมโครงการฯ
จำนวน 5 ประเด็น
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61

ผลผลิต

กระตุ้นให้เกิดการ
ติดตามสนับสนุน
ครัวเรือนเป้าหมายให้
สามารถดำเนินการได้
ต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
เพื่อให้เกิดรายได้ และมี
ความยั่งยืน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

การคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมาย รวมถึง
ครัวเรือนเป้าหมาย
สอดคล้องกับแนวทาง
ของโครงการฯ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม
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พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่กำหนด
เนื่องด้วยปัจจัยทางด้าน
ระยะเวลาที่จำกัด การเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณ และ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
- การบันทึกข้อมูลการ
ประเมินความ “อยู่เย็น
เป็นสุข” หรือ ความสุข
มวลรวมของหมู่บา้ น/
ชุมชน (GVH) และการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในระบบ BPM

- การบริหารโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนไม่
เป็นไปตามแนวทางที่
กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

100

8,780 หมู่บ้าน

1. จัดทำเอกสารและสื่อสารสร้างความ
เข้าใจถึงวิธีการบันทึกข้อมูลฃ
2. แจ้งสั่งการพร้อมกำหนดระยะเวลาการ
เข้าบันทึกข้อมูล และกำหนดให้มกี ารจัดทำ
ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงาน
3. เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวบรวมข้อมูล
ปัญหา และผลการดำเนินงานผ่าน Line
Group

100

(คิดเป็นร้อยละ)
50

100

มีช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง
ผลสำเร็จของสัมมาชีพ
ชุมชน
จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการตามประเด็น
เน้นย้ำ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. จัดทำเอกสารและสื่อสารสร้างความ
8,780 หมู่บ้าน
เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่
กำหนด
2. แจ้งแนวทางการเตรียมทีมและสร้าง
เครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(บ้านพี่) ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

1. มีหนังสือประเด็นเน้นย้ำโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนฯ และในส่วนกลางได้นำ
ข้อมูลจากการติดตาม และผลการประเมิน
มาปรับกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป

4. นำเสนอตัวอย่างผลสำเร็จของการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน เผยแพร่ทางจุลสารส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

8,780 หมู่บ้าน

8,780 หมู่บ้าน

ถอดบทเรียน
ความสำเร็จกลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ
จำนวน 3 แห่ง
มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องการเตรียมความ
พร้อมโครงการฯ
จำนวน 5 ประเด็น
เมื่อ 8 พ.ย. 61

ผลผลิต

- สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัด เข้าใจ
วิธีการบันทึกข้อมูลและ
สามารถบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
- สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัดทราบ
ช่วงเวลาการบันทึก
ข้อมูลและสามารถ
บันทึกข้อมุลได้ทันตาม
กำหนด
- มีผู้ตรวจสอบ ติดตาม
และประสานการบันทึก

กระตุ้นการติดตาม
สนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมายให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามห้วง
เวลา และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ
สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัด เข้าใจ
วิธีการดำเนินงานในแต่
ละกิจกรรม และ
สามารถดำเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
ที่กำหนด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง

- ด้านความปลอดภัย

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดเก็บ - ด้านบุคลากร/
และใช้ประโยชน์
อาสาสมัคร
ข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. เน้นย้ำเรื่องการเก็บรักษาแบบสอบถามไว้ มีหนังสือขอรับบริการ
ในที่ปลอดภัย
ข้อมูล
2. บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูล
เชิงลึกของครัวเรือนให้ทำเป็นหนังสือเพื่อ
ขอรับบริการข้อมูล

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเพิม่
ผลการจัดเก็บข้อมูลเกิน
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 100 % อยู่ระหว่าง
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บันทึกตรวจสอบข้อมูล
2. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและ
ประเด็นเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
3. จัดทำคูม่ ือการติดตั้งโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูล
4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน
www.rdic.cdd.go.th และจัดตั้งไลน์กลุ่ม
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

มีการเก็บรักษา
แบบสอบถามไว้ในที่
เหมาะสม ปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ
ความคุ้มครอง

มีข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
น่าเชื่อถือ

ผลผลิต

เอกสารขอรับบริการ
ข้อมูล จากกลุม่ งาน
ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
ชนบท ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ข้อมูล จปฐ. มีคณ
ุ ภาพ
และความเชื่อมั่นไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90

ข้อมูลได้ถูกต้องและทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีช่องทางที่ใช้ในการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และช่วยการบริหาร
จัดการดำเนินงานกับ
เจ้าหน้าที่จังหวัดได้อย่าง
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
- เกิดเครือข่าย
คนทำงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

98

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- ด้านการบริหาร
งบประมาณในการ
บริหารจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลฯ

- ด้านความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดทำเกณฑ์ที่ใช้วัดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของข้อมูลโดยให้ค่าน้ำหนักแต่ละ
ประเด็นและเฉลีย่ ผลคะแนนตั้งแต่ระดับ
ตำบล อำเภอ จังหวัด และกรมฯ
2. ในการรับรองคุณภาพของข้อมูลให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดย
จัดเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการ
อำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) ให้หน่วยงานเจ้าภาพแต่
ละตัวชี้วัดจัดทำแผนงาน/โครงการ จาก
ข้อมูล จปฐ.และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด
ในทุกระดับใช้ประโยชน์ข้อมูล ส่งรายงานให้
กรมการพัฒนาชุมชน
4. มีกิจกรรม/โครงการ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูล
1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกรม
และปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ถูกต้อง
ตามระยะเวลา
3. ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

เข้าใจระเบียบและ
ดำเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบในห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเป็นที่รู้จักและมี
การใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

100

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
ผลผลิต

การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผน ถูกต้องตาม
ระเบียบ

มีโครงการกิจกรรมที่
หน่วยงานนำข้อมูล
จปฐ.ไปใช้ประโยชน์
(เอกสารกลุ่มข้อมูล
พื้นฐานการพัฒนา
ชนบท ศูนย์สารสนเทศ)

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

99

ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM
ส่งเสริมกระบวนการ - กิจกรรมที่ 2 พัฒนา 1. จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ OTOP โดย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
(Knowledge เครือข่ายองค์ความรู้
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
Based OTOP :
KBO จังหวัด มี
3. จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการ
KBO)
กระบวนการการ
ตามกำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานหลายขั้นตอน ตามแนวทางที่กรมกกำหนด
ทำให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการ
ดำเนินงาน

- การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
สำนักส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาและวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาคุณภาพ
- กระบวนการการ
1. จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานหลายขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
OTOP กลุ่มปรับตัว ทำให้ต้องใช้ระยะ
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
สู่การพัฒนา
เวลานานในการ
3. จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการ
(กลุ่ม D)
ดำเนินงาน
ตามกำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางที่กรมกำหนด
- การรายงานผลการ
1. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานให้
ดำเนินงาน (แผน และ ชัดเจน
ผลการดำเนินงาน) ไม่ 2. กำหนดระยะเวลาในการส่งแผน ผลการ
เป็นไปตามกำหนด
ดำเนินงาน
3. หนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดส่งรายงาน
แผนผลการดำเนินงาน
4. แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำสั่งในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

1.การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามที่กำหนด
2.การรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ
10 กลุ่มฯ และมีความ
พร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม

1.ดำเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการดำเนินงาน
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับการพัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่
กำหนด
จังหวัดจัดส่งรายงาน
แผน ผล ตามระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

จัดซื้อจัดจ้าง EBidding อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายเป็นงวดงาน
มีแผนการ/แนว
ทางการดำเนินงาน
ของโครงการฯ

80

ดำเนินการรายงานรอบ
ที่ 1 (รายงานผลก่อน
การดำเนินงาน ในด้าน
ชื่อ ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ที่
จะดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 6 ข้อ
รายได้ก่อนการ
ดำเนินงานและช่องทาง
การตลาดถาวร

60

50

อยู่ระหว่างดำเนินงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตาม
TOR ที่กำหนด

ผลผลิต

จังหวัดสามารถ
ดำเนินการตามแผนงาน
การดำเนินงานของ
โครงการฯ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

40

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

100

ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP สู่ตลาดใน
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP เป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่
ยังไม่มีความพร้อมใน
การจัดทำแผนธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ
นำเข้าข้อมูลการรายงาน
ไม่ครบถ้วน
- คณะกรรมการบริหาร
ตลาดไม่สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการได้
ทั้งหมด
- การจัดสรร
ผู้ประกอบการ
ลงจำหน่ายไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบทุกราย

- การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

1. ดำเนินการคลินิกคัดกรองผู้ประกอบการ

1. ปรับแผนปฏิบตั ิการรายไตรมาส

1. สร้างความเข้าใจโปรแกรม
2. ติดตามผลรายเดือน

1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
3. แจ้งกำชับให้จังหวัดรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM
1. หลังจากประชุมเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ทาง
จังหวัด ติดตามให้ความรู้การจัดทำแผน
ธุรกิจ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

จัดสรรผู้ประกอบการ
100% จำนวนทั้งหมด
22,250 ราย

นำเข้าข้อมูล
ให้ครบถ้วน 100%
76 จังหวัด
ดำเนินการกิจกรรม
ให้ครบถ้วน 100%
76 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมายจำนวน
3,200 ราย สามารถ
เขียนแผนธุรกิจได้

1. การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามที่กำหนด
2. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

34

51

71

32

(คิดเป็นร้อยละ)
0

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

7,661 ราย

39 จังหวัด

54 จังหวัด

1,200 ราย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

101

ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ศูนย์จัดการกองทุน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการ
ชุมชนบริหารจัดการ งานศูนย์จัดการกองทุน ดำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน ดังนี้
หนี้ “สำนึกดี แผนดี ชุมชน ไม่เข้าใจแนว
1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการประกอบด้วย
บริหารหนีไ้ ด้”
ทางการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ สทอ. 6 คน ผอ.ศพช.และ
ศูนย์จัดการกองทุน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯละ 2 คน รวม 22 คน
ชุมชนในการบริหาร
จนท.สพจ/อำเภอ 6 คน แลคณะกรรมการศูนย์
จัดการหนี้ “สำนึกดี
จัดการองทุนชุมชนดีเด่น 8 คน รวม 42
แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
คน พร้อมจัดทำคู่มือการประเมินผลการจัด
ระดับเพื่อการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุน
ชุมชนให้แก่ สพจ.จำนวน 3,000 เล่ม
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่จนท.สพจ.
จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
2. จัดส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการฯ ปี 2562 ให้ จนท.จังหวัด/อำเภอ
ทำความเข้าใจ
3. จนท.ส่วนกลางติดตามสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ อย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการศูนย์
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการจัดการกองทุน
จัดการหนี้ จำนวน 7,027 คน
ชุมชน ไม่เข้าใจ แนว
ประกอบด้วย
ทางการดำเนินงานศูนย์ 1) จนท. สพอ.อำเภอ 878 คน
จัดการกองทุนชุมชน
2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
878 อำเภอๆละ 3 คน รวม 2,634 คน
“สำนึกดี แผนดี บริหาร 3) คณะทำงานกองทุนชุมชน 878 อำเภอ
หนี้ได้”
ๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน
4) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 878 อำเภอๆละ 1 คน รวม 878 คน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

100

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการฯ
สามารถขับเคลื่อนงาน
ศูนย์จดั การฯ ในการ
จัดการหนีไ้ ปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญาได้

(คิดเป็นร้อยละ)
1. มีคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ
ปี 2562 เพื่อเป็นเข็ม
ทิศแก่ เจ้าหน้าที่ พช.
จังหวัด/อำเภอ รวมถึง
คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ ในการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ในระดับพื้นที่
2. กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการฯ สามารถ
ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการ
ฯ ในการจัดการหนีไ้ ปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญาได้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ 6,149 คน
และ จนท.พช 878
คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จนท.ส่วนกลาง /
จังหวัด/อำเภอ
จำนวน 118 คนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ มีความเข้าใจ
และสามารถดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ตามแนวทางที่
กรมฯกำหนด

จนท.ส่วนกลาง/จังหวัด
มีความเข้าใจและ
สามารถดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ตามแนวทางที่
กรมฯกำหนด

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
(รายละเอียดการดำเนินการ)

5) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 878 อำเภอ ๆละ 1
คน รวม 878 คน
2. จนท.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ ติดตาม
สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง สร้างคาวมเข้าใจการ
ดำเนินงานแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ
- กลุ่มเป้าหมายไม่มี
1. คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ทำความ
ความพร้อมในการเข้า
เข้าใจถึงแนวทาง และประโยชน์ของการเข้า
ร่วมบริหารจัดการหนี้
ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการ
“สำนึกดี แผนดี บริหาร หนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา กับสมาชิก
หนี้ได้”
ศูนย์จัดการฯ
2. ดำเนินการอบรมกิจกรรมศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดีบริหารหนีไ้ ด้” ให้แก่ครัวเรือน
เป้าหมายทีเ่ ป็นหนี้ได้รับการคัดเลือกและ
ลงทะเบียนพร้อมอบรมให้ความรู้ การสร้าง
วินัยทางการเงินให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่
เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียน
ครัวเรือนกับคณะกรรมการศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวม
27,720 คน โดยแยกเป็น
๑) ศูนย์จัดการองทุนชุมชนที่จัดตัง้ ขึ้น ในปี
พ.ศ. 2551-2556 จำนวน 479 แห่ง
๒) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ.2560 จำนวน 445 แห่ง
- ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. จนท.จังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุน
ศูนย์จัดการฯ ทำความเข้าใจในแนวทางการ
ชุมชน ยุ่งยาก ไม่
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ แก่กองทุนชุมชน
สามารถบูรณาการกับ
ต่าง ๆ ในชุมชน
กองทุนต่าง ๆ ได้
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

50

100

คณะกรรมการกองทุน
ชุมชน มีความเข้าใจใน
แนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการฯ และเห็น
ประโยชน์ของการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการฯ พร้อมเข้า

(คิดเป็นร้อยละ)

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ด้วยความ
สมัครใจ และเล็งเห็น
ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ และมี
วินัยทางการเงินนำไปสู่
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้ได้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

กองทุนชุมชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯอย่างน้อย
ศูนย์จัดการฯ ละ 2
กลุ่ม/กองทุน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
27,720 คน มี
ความรู้มีวินัยทาง
การเงินและสามารถ
บริหารจัดการหนี้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด

ผลผลิต

กองทุนชุมชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯ และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการหนี้

ครัวเรือนเป้าหมายทีเ่ ข้า
รับการอบรมศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดีบริหารหนีไ้ ด้”
สามารถบริหารจัดการ
หนี้ได้ไม่น้อยกว่า
12,000 ครัวเรือนและ
ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้า
สู่กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560, 2561
,2562 สามารถลดหนี้/
ปลดหนีไ้ ด้ จำนวน
14,000 ครัวเรือน

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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พัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ ไม่เข้าใจแนว
ทางการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯ เพื่อเป็นแหล่ง
ทุนในการบริหารจัดการ
หนี้
คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ สามารถ
ดำเนินการตามแนว
ทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
"สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้" ในห้วงเวลาที่
กำหนด
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 1. ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
อาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทบทวน
การขับเคลื่อนกองทุน
แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
เสริมอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ลดความเหลื่อมล้ำตาม
จนท.สพจ. 12 คน/ อำเภอ 166 คน /
แนวทางที่กรมการ
ส่วนกลาง 7 คน รวม 185 คน
พัฒนาชุมชนกำหนด
2. จัดทำคูม่ ือแนวทางการดำเนินงาน
2. มีแนวทางการ
กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มรี ายได้น้อย ดำเนินงานกองทุนชุมชน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 4,500 เล่ม ให้แก่ หนุนเสริมอาชีพผู้มี
จนท. พช และคณะทำงานจัดการกองทุน
รายได้น้อยเพื่อลดความ
ชุมชนใน หมู่บ้าน
เหลื่อมล้ำ จำนวน
4,500 เล่ม

(รายละเอียดการดำเนินการ)

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่จนท. สพจ.
จังหวัดๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
3. จัดทำแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ปี 2562
- กำหนดระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ดำเนินการบริหาร
บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดีบริหารหนี้
จัดการหนี้ “สำนึกดี
ได้” กิจกรรมย่อยสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
แผนดี บริหารหนีไ้ ด้” ไม่ จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
มีความยืดหยุ่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กรมฯ /จังหวัด ติดตาม
สนับสนุน การดำเนินงาน สร้างความรู้
ความเข้าใจและกำกับดูแลให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

80

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

- จนท.พช
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการฯ
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 2.96 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 59.2
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน
ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.6
- จัดส่งเล่มคู่มือ
จำนวน 4,500 เล่ม
ตามบัญชีจดั สรร
เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่กรมฯได้
ติดตามสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ในพื้นที่
18 เขตตรวจราชการ
28 จังหวัด และอยู่
ระหว่างการสรุปผล

ผลผลิต

- จนท.พช ระดับ
จังหวัด/อำเภอ ร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมพร้อมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
ตามขั้นตอนที่กำหนด
- จนท.พช ทุกระดับ นำ
คู่มือไปเป็นแนวทางใน
การถ่ายทอดหลักสูตร
และอธิบายรายละ
กิจกรรมได้ง่ายและ
ชัดเจนขึ้น

คณะกรรมการฯ มีความ
เข้าใจและสามารถ
ดำเนินการตามแนวทาง
ที่กรมฯกำหนด

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ
คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการ
ดำเนินงานกองทุนหนุนเสริมอาชีพ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงาน
จัดการกองทุนชุมชน 4,218 หมูบ่ ้าน ๆ ละ
2 คน รวม 8,436 คน และเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนอำเภอจาก 12 จังหวัด 166
อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 166 คน รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 8,602 คน

(รายละเอียดการดำเนินการ)

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. ร้อยละ 80 ของ
คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพผู้มี
รายได้น้อยตามที่
กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนด
2. ร้อยละ 80 ของ
คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมี
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพผู้มี
รายได้น้อย
- ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มี 1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน น้อยได้รับการส่งเสริม
กำหนดและไม่มีความ
4,218 หมู่บ้าน
อาชีพ จำนวน 63,270
ต่อเนื่อง
หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน รวมจำนวน
คน
63,270 ครัวเรือน
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
2. สนับสนุนค่าวัสดุฝึกอาชีพให้แก่ครัวเรือน รายได้น้อยเข้าถึงแหล่ง
เป้าหมาย จำนวน 4,218 หมู่บ้าน ๆ ละ
ทุนในการประกอบ
15 ครัวเรือน รวมจำนวน 63,270
อาชีพ
ครัวเรือน
3. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
มีทักษะในการประกอบ
อาชีพและมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ
4. ครัวเรือนผู้มรี ายได้

- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชน ไม่เข้าใจ
แนวทางการดำเนินงาน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

89.42

92.39

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน
53,635 คน
2. ผู้มรี ายได้น้อย
เข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 84.77
3. ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เก็บไว้ที่จังหวัด
4. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการฝึก
อาชีพ 3,531

- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมี
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
ผู้มีรายได้น้อย
จำนวน 4,218
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 100
- ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เก็บไว้ที่จังหวัด

ผลผลิต

- ครัวเรือนเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ตามความต้องการ โดย
ปราชญ์ชุมชน ทำให้
ครัวเรือนเป้าหมายมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น
- ครัวเรือนเป้าหมาย
รวมกลุม่ จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเพื่อการสร้าง
เครือข่ายการทำงานที่
เข้มแข็ง

- จัดประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ
100 จำนวน 12
จังหวัด 54 รุ่น 8,602
คน จำนวน 1 วัน
- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

105

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- ครัวเรือนเป้าหมายที่
ผ่านการอบรมกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
แล้วประกอบอาชีพ
ไม่ต่อเนื่องและล้มเลิก
อาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ จำนวน 4,218 หมู่บ้าน ๆ ละ
15 ครัวเรือน รวมจำนวน 63,270
ครัวเรือน
2. สรุปผลการดำเนินงานและการจัดการ
ความรู้การดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน 63,270
คน
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงแหล่ง
ทุนในการประกอบ
อาชีพ
3. มีสรุปผลการ
สนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพ
ครัวเรือน

น้อยมีการรวมกลุ่มและ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นใหม่
จำนวน 211 กลุม่

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

20

92.39

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
หมู่บ้าน จำนวน
51,557 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.49
(ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม
ใหม่อยู่ระหว่าง
รวบรวมการรายงาน
จาก 12 จังหวัด)
1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน
53,635 คน
2. ผู้มรี ายได้น้อย
เข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 84.77
3. สรุปผลการ
ดำเนินงานและการ
จัดการความรู้ฯ อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการใน
2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมย่อยที่ 1
ติดตามการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 29
เม.ย. – 1 มิ.ย.
2562) และ กิจกรรม
ย่อยที่ 2 เวทีการ
จัดการความรู้ จะ
ดำเนินการในเดือน
มิ.ย. 2562

ผลผลิต

- จัดประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ
100 จำนวน 12
จังหวัด 54 รุ่น 8,602
คน จำนวน 1 วัน
- ผู้มีรายได้น้อยหรือ
กลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ได้รับเงินกู้ยืมจาก
กองทุนต่าง ๆ ใน
หมู่บ้านเพื่อเป็นทุน
ประกอบอาชีพ จำนวน
4,427 คน เป็นจำนวน
เงิน 30,933,950 บาท
- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ไม่เป็นไป
ตามไตรมาสที่กำหนด

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมเชิง
การบรรลุตามตัวชี้วัด
ปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุน
มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาบทบาทสตรี บริหารจัดการและ
ตำบล/เทศบาล/
พัฒนาคุณภาพ
เทศบาลเมืองพัทยา ชีวิตของสมาชิก
ด้านการพัฒนา
กองทุนพัฒนาบทบาท
ศักยภาพ
สตรี
การบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
ระยะเวลากับเนื้อหา
ตามโครงการ

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. จัดประชุม Video
Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ และการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายการ
เบิกจ่ายตาม
แผนในไตรมาส 2

70

100

1. คณะทำงาน
ขับเคลื่อนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบล/
เทศบาล
เมืองพัทยา รับทราบถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
2. สมาชิกกองทุนฯ
ได้รับเงินอุดหนุน

1. จังหวัดควรให้มีคณะทำงานติดตามและ
ให้การช่วยเหลือคณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ ต่อเนื่อง หลังจากการ
ประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
คณะทำงานฯ มีศักยภาพสามารถบริหาร
เชิงคุณภาพ
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ระหว่างวันที่ 17
– 19 ธันวาคม
2561 และโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ระหว่างวันที่ 10 -15
มกราคม 2562
กำชับ ชี้แจงและทำ
ความเข้าใจ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน พนักงาน
กองทุนที่เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน วันที่
14–15 ม.ค. 2562
จัดประชุมเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ผลผลิต

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

วิทยากรขาดความรู้
ทักษะ และ
ประสบการณ์ใน
เนื้อหาวิชาตาม
โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง

1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน
2. จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชีและพัสดุ
3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในปี 2562 ทุกเดือน

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ผู้ที่เข้ารับการฝึก
อบรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับ
คณะทำงานๆ ต่างๆ ใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ
Video Conference
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
วันที่ 30 ม.ค. 2562
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2562 ครั้งที่
3 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.
2562 ณ ห้อง War
Room
ได้ถ่ายทอดให้กับ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน และพนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเข้ารับการอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ระหว่างวันที่
14 – 15 ม.ค. 2562
- สนับสนุนวิทยากรจาก
ส่วนกลางแก่จังหวัด
จำนวน 36 ครั้ง

ผลผลิต

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ระบบ SARA
เพิ่มขึ้นในการบันทึก
ข้อมูลเข้าไปแก้ไขให้
คำแนะนำกับอำเภอใน
การดูรายงานในระบบ
SARA และสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ในการ
ติดตามหนี้ ทวงถามหนี้
ได้

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

กองการเจ้าหน้าที่
ระดับความผาสุก
- การรักษาบุคลากรใน
และความผูกพันของ องค์การ (มีอัตราการ
บุคลากร
ลาออก การขอโอนย้าย
สูง)

1. การประเมินความผาสุกและความผูกพัน
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมหลักสูตร 1. วิทยากรหลักของ
- จัดทำทะเบียนวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่
นักบริหารงาน
โครงการที่ประสานไว้มี สำคัญและสำรองไว้
พัฒนาชุมชน
เหตุจำเป็นไม่สามารถมา
ระดับสูง (นพส.)
บรรยายตามที่ประสาน
ไว้ได้
2. การฝึกอบรมมีเหตุ
- จัดทำสังเขปวิชาส่งให้วิทยากรล่วงหน้า
สุดวิสยั ส่งผลให้
กระบวนการและ
รูปแบบการฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ (วิทยากร
เอกชน)
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำแบบสำรวจข้อมูลองค์ความรู้
บางส่วนขาดทักษะ องค์ ประสบการณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
ความรู้ ด้านการจัดทำ อบรม
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

- ทราบข้อมูลพื้นฐานผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

30

100

- วิทยากรมีการบรรยาย
เนื้อหา/รูปแบบการ
บรรยายตรงตามสังเขป
วิชา

1. เพื่อค้นหา และ
จัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร
2. เพื่อกำหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

100

(คิดเป็นร้อยละ)
- มีวิทยากรที่มีคุณภาพ
มาบรรยายในหลักสูตร

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

ร้อยละของระดับ
ความผาสุกและความ
ผูกพัน

ทราบข้อมูลพื้นฐาน/
ประวัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในด้าน
ความรู้เรื่องการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด

มีทะเบียนข้อมูล
สังเขปวิชาหลัก
จำนวน 14 วิชา

มีไฟส์ทะเบียนและ
ประวัติวิทยากร

ผลผลิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน
ในภาพรวมและจำแนก
ตามรายหน่วยงานหรือ
รายตำแหน่ง

ผู้เข้าอบรมความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการ
เป็น“นักบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชน”

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้และการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการเรียนรูเ้ ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในแต่
ละรายวิชา

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

109

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
2. การวิเคราะห์ภาระงานของพัฒนากร
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงานของภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

2. การวิเคราะห์ภาระงานของพัฒนากร
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงานของภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ

- ความรู้ ความสามารถ 1. การสร้างภาพลักษณ์พัฒนากรสู่
ทักษะ และสมรรถนะ
สถาบันการศึกษา
รวมถึงทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กรที่จะมี
ผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของกรมการ
พัฒนาชุมขน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง
1. เพื่อออกแบบ
กระบวนงานภายในของ
ภารกิจตามยุทธศาสตร์
กรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับอัตรากำลัง
ในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
2. สร้างสมดุลเวลางาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของพัฒนากร
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกรมการ
พํฒนาชุมชนกับ
สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในการ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ต่อการทำงานของพัฒนา
กร และสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักศึกษาในการเป็น
พัฒนากร
เพื่อระบุองค์ความรู้
สำคัญทีส่ ่งผลต่อ
ความสำเร็จของภารกิจ
นำไปสู่การกำหนด
แผนพัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรที่
สอดคล้องกับภารกิจ
และบริบทการทำงาน

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

30

30

(คิดเป็นร้อยละ)
30

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

มีกรอบความร่วมมือ
และมีการจัดกิจกรรม
ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างกรมการพัฒนา
ชุมชนส่วนของระบบ
การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กับสถาบันการศึกษา

ผลประเมินความพึง
พอใจของพัฒนากรต่อ
แนวทางสนับสนุนการ
ทำงาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสมดุล
เวลาการทำงานของ
พัฒนากร

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

มีการทบทวนความรู้ มีแนวทางการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่ สมรรถนะที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับภารกิจ กับยุทธศาสตร์องค์กร

มีการจัดกิจกรรม

แนวทางสนับสนุนการ
ทำงาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
สมดุลเวลาการทำงาน
ของพัฒนากร

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

110

การดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนด

กองประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์
กรมการพัฒนา
ชุมชนด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์
1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริษทั โฆษณา
ต่างๆร่วมยื่นเสนองานตามระบบ
2. จัดทำ TOR ให้ถูกต้อง รัดกุม
ตามมาตรฐานกลาง

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

การปิดต้นฉบับเกิดความ 1.กำหนดให้บริษัทผูร้ ับจ้าง จัดให้มี
ล่าช้า
ผู้ประสานงานข้อมูลปฏิบัติงานที่
กรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย
3 วัน/สัปดาห์
2.จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบตรวจต้นฉบับ
ร่วมกับบริษัท ตรวจทานข้อมูลก่อน
เผยแพร่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ
กำหนด
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามงวดงาน

ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

100

การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
กำหนด

55

(คิดเป็นร้อยละ)

การปิดต้นฉบับทันตาม
กำหนด

การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เป็น
ไปตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
สร้างการรับรูไ้ ด้ทั่ว
ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ส่งงานก่อนกำหนด

เบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย

มีผู้ประสานงานมา
ปิดต้นฉบับทันตาม
ปฏิบัติงานที่กรมฯ
กำหนด และได้ข้อมูล
จำนวน 2 คน/สัปดาห์ ทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน

มีข่าวประชาสัมพันธ์
ตามภารกิจของกรม
การพัฒนาชุมชน
ออกทุกสัปดาห์

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

111

- การเบิกจ่ายของจังหวัดค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากอัตรากำลังคนในพื้นที่ไม่เพียงพอ กิจกรรมในพื้นที่มีจำนวนมาก รวมถึงปริมาณหมู่บ้านที่ต้องดำเนินการในพื้นที่มีจำนวนมาก
เช่นกัน ในเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้น สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ คนละ 2 จังหวัด ในการเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้จังหวัด
ทำตามขั้นตอน รวมถึงช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะที่จะช่วยลดความเสี่ยงการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดงบประมาณและแผนงาน

- การติดตามการให้ความรู้การจัดทำแผนธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมาย อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการ ซึ่งมีระยะเวลาจนถึงไตรมาส 4

- การจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ในบางจังหวัดมีอุทธรณ์ จึงต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงานออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน

- ผลการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการบันทึกรับรองคุณภาพของข้อมูล ผลการจัดเก็บในปีนี้นำไปใช้ประโยชน์ในปีหน้า ผลของการใช้ประโยชน์ยังเป็นข้อมูล
ของปี 61

- ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) ไม่สามารถเข้าบันทึกและรายงานผลได้ แก้ไขโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- เจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลในระบบ BPM แก้ไขโดยให้เจ้าหน้าที่กรมฯ ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์และทางโทรศัพท์เพื่อ
ความรวดเร็วในการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข

112

113

แบบรายงานความกาวหนาการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

จังหวัด/อำเภอคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพ
เป็นไปตามแนวทาง
และส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามเป้าหมาย
จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการตามประเด็น
เน้นย้ำ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

3. จัดทำเอกสารการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและ
มีสื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
วิดีทัศน์การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มี
กลุม่ อาชีพและวีดิทัศน์
เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการรวมกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ การเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ และตัวอย่าง
ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สร้างสัมมาชีพชุมชน - การประกอบอาชีพ
1. มีหนังสือเตรียมความพร้อมโครงการ
ในระดับหมูบ่ ้าน
ตามแนวทางสัมมาชีพ สร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ
ไม่ต่อเนื่องหรือล้มเลิก พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัดคัดเลือก
ครัวเรือนเป้าหมายจากหมู่บ้านทีม่ คี วาม
พร้อมและครัวเรือนที่ผู้มรี ายได้น้อยและมี
ความต้องการอาชีพ
2. มีหนังสือประเด็นเน้นย้ำโครงการ
สัมมาชีพชุมชนฯ โดยฉพาะเรื่องการติดตาม
และสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนให้
ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และช่องทาง
การตลาด

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องประเด็นเน้นย้ำ
โครงการฯ จำนวน 8
ประเด็น เมื่อวันที่ 8
พ.ย. 61

100

การคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมาย รวมถึง
ครัวเรือนเป้าหมาย
สอดคล้องกับแนวทาง
ของโครงการฯ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

กระตุ้นให้เกิดการ
ติดตามสนับสนุน
ครัวเรือนเป้าหมายให้
สามารถดำเนินการได้
ต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
เพื่อให้เกิดรายได้ และมี
ความยั่งยืน
หนังสือการจัดตั้งและ มีแนวทางการพัฒนา
พัฒนากลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพที่ช่วยสร้าง
พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน ความเข้าใจอย่างง่าย
2,500 ชุด
เป็นการ์ตูนอนิเมชั่น
ที่จะช่วยให้กลุ่มอาชีพ
เข้มแข็ง และร่วมกัน
สร้างสัมมาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องการเตรียมความ
พร้อมโครงการฯ
จำนวน 5 ประเด็น
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม
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พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่กำหนด
เนื่องด้วยปัจจัยทางด้าน
ระยะเวลาที่จำกัด การเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณ และ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
- การบันทึกข้อมูลการ
ประเมินความ “อยู่เย็น
เป็นสุข” หรือ ความสุข
มวลรวมของหมู่บา้ น/
ชุมชน (GVH) และการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในระบบ BPM

- การบริหารโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนไม่
เป็นไปตามแนวทางที่
กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

100

8,780 หมู่บ้าน

1. จัดทำเอกสารและสื่อสารสร้างความ
เข้าใจถึงวิธีการบันทึกข้อมูลฃ
2. แจ้งสั่งการพร้อมกำหนดระยะเวลาการ
เข้าบันทึกข้อมูล และกำหนดให้มกี ารจัดทำ
ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงาน
3. เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวบรวมข้อมูล
ปัญหา และผลการดำเนินงานผ่าน Line
Group

100

(คิดเป็นร้อยละ)
100

100

จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการตามประเด็น
เน้นย้ำ

มีช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง
ผลสำเร็จของสัมมาชีพ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. จัดทำเอกสารและสื่อสารสร้างความ
8,780 หมู่บ้าน
เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่
กำหนด
2. แจ้งแนวทางการเตรียมทีมและสร้าง
เครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(บ้านพี่) ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

1. มีหนังสือประเด็นเน้นย้ำโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนฯ และในส่วนกลางได้นำ
ข้อมูลจากการติดตาม และผลการประเมิน
มาปรับกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป

4. นำเสนอตัวอย่างผลสำเร็จของการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน เผยแพร่ทางจุลสารส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

8,780 หมู่บ้าน

8,780 หมู่บ้าน

ถอดบทเรียน
ความสำเร็จกลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ
จำนวน 3 แห่ง ตีพิมพ์
ทางจุลสารฯ ฉบับที่ 2
มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เรื่องการเตรียมความ
พร้อมโครงการฯ
จำนวน 5 ประเด็น
เมื่อ 8 พ.ย. 61

ผลผลิต

- สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัด เข้าใจ
วิธีการบันทึกข้อมูลและ
สามารถบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
- สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัดทราบ
ช่วงเวลาการบันทึก
ข้อมูลและสามารถ
บันทึกข้อมุลได้ทันตาม
กำหนด

กระตุ้นการติดตาม
สนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมายให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามห้วง
เวลา และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ
สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัด เข้าใจ
วิธีการดำเนินงานในแต่
ละกิจกรรม และ
สามารถดำเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
ที่กำหนด

มีบทเรียนความสำเร็จ
ของกลุ่มอาชีพเพื่อเป็น
แนวทางและแบบอย่าง
ในการสร้างสัมมาชีพ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

115

ปัจจัยเสี่ยง

- ด้านความปลอดภัย

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดเก็บ - ด้านบุคลากร/
และใช้ประโยชน์
อาสาสมัคร
ข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
2. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและ
ประเด็นเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
3. จัดทำคูม่ ือการติดตั้งโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูล
4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน
www.rdic.cdd.go.th และจัดตั้งไลน์กลุ่ม
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด
1. เน้นย้ำเรื่องการเก็บรักษาแบบสอบถามไว้
ในที่ปลอดภัย
2. บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูล
เชิงลึกของครัวเรือนให้ทำเป็นหนังสือเพื่อ
ขอรับบริการข้อมูล

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

- มีหนังสือขอรับบริการ
ข้อมูล
- มีระบบลงทะเบียนเข้า
ใช้งาน

มีจำนวน 12,935,000
ครัวเรือน มีข้อมูล จปฐ.
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

100

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

- มีระบบลงทะเบียน
ใช้งานโดยใช้รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่าน

มีข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
น่าเชื่อถือ

ผลผลิต

- มีการเก็บรักษา
แบบสอบถามไว้ในที่
เหมาะสม ปลอดภัย
- ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ
ความคุ้มครอง

อยู่ระหว่างรับรองข้อมูล
ระดับจังหวัด

- มีผู้ตรวจสอบ ติดตาม
และประสานการบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องและทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีช่องทางที่ใช้ในการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และช่วยการบริหาร
จัดการดำเนินงานกับ
เจ้าหน้าที่จังหวัดได้อย่าง
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
- เกิดเครือข่าย
คนทำงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- ด้านการบริหาร
งบประมาณในการ
บริหารจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลฯ

- ด้านความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดทำเกณฑ์ที่ใช้วัดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของข้อมูลโดยให้ค่าน้ำหนักแต่ละ
ประเด็นและเฉลีย่ ผลคะแนนตั้งแต่ระดับ
ตำบล อำเภอ จังหวัด และกรมฯ
2. ในการรับรองคุณภาพของข้อมูลให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดย
จัดเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการ
อำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) ให้หน่วยงานเจ้าภาพแต่
ละตัวชี้วัดจัดทำแผนงาน/โครงการ จาก
ข้อมูล จปฐ.และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด
ในทุกระดับใช้ประโยชน์ข้อมูล ส่งรายงานให้
กรมการพัฒนาชุมชน
4. มีกิจกรรม/โครงการ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูล
1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกรม
และปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ถูกต้อง
ตามระยะเวลา
3. ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

เข้าใจระเบียบและ
ดำเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบในห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเป็นที่รู้จักและมี
การใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

100

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
ผลผลิต

การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผน ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ความถูกต้อง
- ป้องกันความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และวิธีการ
ประมวลผล ต้องมีการ
ควบคุมความผิดพลาด
ไม่ให้ผไู้ ม่มีสิทธิมา
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
- ได้รับข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูลโดยตรง

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM
ส่งเสริมกระบวนการ - กิจกรรมที่ 2 พัฒนา 1. จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ OTOP โดย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
(Knowledge เครือข่ายองค์ความรู้
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
Based OTOP :
KBO จังหวัด มี
3. จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการ
KBO)
กระบวนการการ
ตามกำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานหลายขั้นตอน ตามแนวทางที่กรมกกำหนด
ทำให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการ
ดำเนินงาน

- การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
สำนักส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาและวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาคุณภาพ
- กระบวนการการ
1. จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานหลายขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
OTOP กลุ่มปรับตัว ทำให้ต้องใช้ระยะ
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
สู่การพัฒนา
เวลานานในการ
3. จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการ
(กลุ่ม D)
ดำเนินงาน
ตามกำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางที่กรมกำหนด
- การรายงานผลการ
1. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานให้
ดำเนินงาน (แผน และ ชัดเจน
ผลการดำเนินงาน) ไม่ 2. กำหนดระยะเวลาในการส่งแผน ผลการ
เป็นไปตามกำหนด
ดำเนินงาน
3. หนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดส่งรายงาน
แผนผลการดำเนินงาน
4. แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำสั่งในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

1.การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามที่กำหนด
2.การรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ
10 กลุ่มฯ และมีความ
พร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม

1.ดำเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการดำเนินงาน
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับการพัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่
กำหนด
จังหวัดจัดส่งรายงาน
แผน ผล ตามระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

จัดซื้อจัดจ้าง EBidding อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายเป็นงวดงาน
มีแผนการ/แนว
ทางการดำเนินงาน
ของโครงการฯ

73.06

81.97

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

จังหวัดสามารถ
ดำเนินการตามแผนงาน
การดำเนินงานของ
โครงการฯ

ดำเนินการรายงานรอบ ที่ 1 (รายงานผลก่อน
การดำเนินงาน ในด้าน
ชื่อ ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ที่
จะดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 6 ข้อ
รายได้ก่อนการ
ดำเนินงานและช่องทาง
การตลาดถาวร

60

-

-

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

82

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
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ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP สู่ตลาดใน
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP เป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่
ยังไม่มีความพร้อมใน
การจัดทำแผนธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ
นำเข้าข้อมูลการรายงาน
ไม่ครบถ้วน
- คณะกรรมการบริหาร
ตลาดไม่สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการได้
ทั้งหมด
- การจัดสรร
ผู้ประกอบการ
ลงจำหน่ายไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบทุกราย

- การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

1. ดำเนินการคลินิกคัดกรองผู้ประกอบการ

1. ปรับแผนปฏิบตั ิการรายไตรมาส

1. สร้างความเข้าใจโปรแกรม
2. ติดตามผลรายเดือน

1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
3. แจ้งกำชับให้จังหวัดรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM
1. หลังจากประชุมเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ทาง
จังหวัด ติดตามให้ความรู้การจัดทำแผน
ธุรกิจ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

จัดสรรผู้ประกอบการ
100% จำนวนทั้งหมด
22,250 ราย

นำเข้าข้อมูล
ให้ครบถ้วน 100%
76 จังหวัด
ดำเนินการกิจกรรม
ให้ครบถ้วน 100%
76 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมายจำนวน
3,800 ราย สามารถ
เขียนแผนธุรกิจได้

1. การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามที่กำหนด
2. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายในระบบ BPM

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

54

100

84

100

(คิดเป็นร้อยละ)
79.17

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

22,250

-

64 จังหวัด

3,800 ราย

-

ผลผลิต

11,810

-

-

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เขียนแผนธุรกิจได้

สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมฯ

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ศูนย์จัดการกองทุน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการ
ชุมชนบริหารจัดการ งานศูนย์จัดการกองทุน ดำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน ดังนี้
หนี้ “สำนึกดี แผนดี ชุมชน ไม่เข้าใจแนว
1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการประกอบด้วย
บริหารหนีไ้ ด้”
ทางการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ สทอ. 6 คน ผอ.ศพช.และ
ศูนย์จัดการกองทุน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯละ 2 คน รวม 22 คน
ชุมชนในการบริหาร
จนท.สพจ/อำเภอ 6 คน แลคณะกรรมการศูนย์
จัดการหนี้ “สำนึกดี
จัดการองทุนชุมชนดีเด่น 8 คน รวม 42
แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
คน พร้อมจัดทำคู่มือการประเมินผลการจัด
ระดับเพื่อการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุน
ชุมชนให้แก่ สพจ.จำนวน 3,000 เล่ม
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่จนท.สพจ.
จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
2. จัดส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการฯ ปี 2562 ให้ จนท.จังหวัด/อำเภอ
ทำความเข้าใจ
3. จนท.ส่วนกลางติดตามสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ อย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการศูนย์
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการจัดการกองทุน
จัดการหนี้ จำนวน 7,027 คน
ชุมชน ไม่เข้าใจ แนว
ประกอบด้วย
ทางการดำเนินงานศูนย์ 1) จนท. สพอ.อำเภอ 878 คน
จัดการกองทุนชุมชน
2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
878 อำเภอๆละ 3 คน รวม 2,634 คน
“สำนึกดี แผนดี บริหาร 3) คณะทำงานกองทุนชุมชน 878 อำเภอ
หนี้ได้”
ๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน
4) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 878 อำเภอๆละ 1 คน รวม 878 คน

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

100

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการฯ
สามารถขับเคลื่อนงาน
ศูนย์จดั การฯ ในการ
จัดการหนีไ้ ปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญาได้

(คิดเป็นร้อยละ)
1. มีคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ
ปี 2562 เพื่อเป็นเข็ม
ทิศแก่ เจ้าหน้าที่ พช.
จังหวัด/อำเภอ รวมถึง
คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ ในการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ในระดับพื้นที่
2. กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการฯ สามารถ
ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการ
ฯ ในการจัดการหนีไ้ ปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญาได้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ 6,149 คน
และ จนท.พช 878
คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จนท.ส่วนกลาง /
จังหวัด/อำเภอ
จำนวน 118 คนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต

คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ มีความเข้าใจ
และสามารถดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ตามแนวทางที่
กรมฯกำหนด

จนท.ส่วนกลาง/จังหวัด
มีความเข้าใจและ
สามารถดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์
จัดการฯ ตามแนวทางที่
กรมฯกำหนด

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
(รายละเอียดการดำเนินการ)

5) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 878 อำเภอ ๆละ 1
คน รวม 878 คน
2. จนท.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ ติดตาม
สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง สร้างคาวมเข้าใจการ
ดำเนินงานแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ
- กลุ่มเป้าหมายไม่มี
1. คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ทำความ
ความพร้อมในการเข้า
เข้าใจถึงแนวทาง และประโยชน์ของการเข้า
ร่วมบริหารจัดการหนี้
ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการ
“สำนึกดี แผนดี บริหาร หนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา กับสมาชิก
หนี้ได้”
ศูนย์จัดการฯ
2. ดำเนินการอบรมกิจกรรมศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดีบริหารหนีไ้ ด้” ให้แก่ครัวเรือน
เป้าหมายทีเ่ ป็นหนี้ได้รับการคัดเลือกและ
ลงทะเบียนพร้อมอบรมให้ความรู้ การสร้าง
วินัยทางการเงินให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่
เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียน
ครัวเรือนกับคณะกรรมการศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวม
27,720 คน โดยแยกเป็น
๑) ศูนย์จัดการองทุนชุมชนที่จัดตัง้ ขึ้น ในปี
พ.ศ. 2551-2556 จำนวน 479 แห่ง
๒) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ.2560 จำนวน 445 แห่ง
- ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. จนท.จังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุน
ศูนย์จัดการฯ ทำความเข้าใจในแนวทางการ
ชุมชน ยุ่งยาก ไม่
ดำเนินงานศูนย์จดั การฯ แก่กองทุนชุมชน
สามารถบูรณาการกับ
ต่าง ๆ ในชุมชน
กองทุนต่าง ๆ ได้
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

คณะกรรมการกองทุน
ชุมชน มีความเข้าใจใน
แนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการฯ และเห็น
ประโยชน์ของการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการฯ พร้อมเข้า

(คิดเป็นร้อยละ)

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ด้วยความ
สมัครใจ และเล็งเห็น
ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ และมี
วินัยทางการเงินนำไปสู่
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้ได้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

กองทุนชุมชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯอย่างน้อย
ศูนย์จัดการฯ ละ 2
กลุ่ม/กองทุน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
27,720 คน มี
ความรู้มีวินัยทาง
การเงินและสามารถ
บริหารจัดการหนี้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด

ผลผลิต

กองทุนชุมชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯ และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการหนี้

ครัวเรือนเป้าหมายทีเ่ ข้า
รับการอบรมศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดีบริหารหนีไ้ ด้”
สามารถบริหารจัดการ
หนี้ได้ไม่น้อยกว่า
12,000 ครัวเรือนและ
ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้า
สู่กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560, 2561
,2562 สามารถลดหนี้/
ปลดหนีไ้ ด้ จำนวน
20,760 ครัวเรือน

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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พัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ ไม่เข้าใจแนว
ทางการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการฯ เพื่อเป็นแหล่ง
ทุนในการบริหารจัดการ
หนี้
คณะกรรมการศูนย์
จัดการฯ สามารถ
ดำเนินการตามแนว
ทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
"สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้" ในห้วงเวลาที่
กำหนด
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 1. ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
อาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทบทวน
การขับเคลื่อนกองทุน
แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
เสริมอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ลดความเหลื่อมล้ำตาม
จนท.สพจ. 12 คน/ อำเภอ 166 คน /
แนวทางที่กรมการ
ส่วนกลาง 7 คน รวม 185 คน
พัฒนาชุมชนกำหนด
2. จัดทำคูม่ ือแนวทางการดำเนินงาน
2. มีแนวทางการ
กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มรี ายได้น้อย ดำเนินงานกองทุนชุมชน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 4,500 เล่ม ให้แก่ หนุนเสริมอาชีพผู้มี
จนท. พช และคณะทำงานจัดการกองทุน
รายได้น้อยเพื่อลดความ
ชุมชนใน หมู่บ้าน
เหลื่อมล้ำ จำนวน
4,500 เล่ม

(รายละเอียดการดำเนินการ)

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่จนท. สพจ.
จังหวัดๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
3. จัดทำแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ปี 2562
- กำหนดระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ดำเนินการบริหาร
บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดีบริหารหนี้
จัดการหนี้ “สำนึกดี
ได้” กิจกรรมย่อยสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
แผนดี บริหารหนีไ้ ด้” ไม่ จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
มีความยืดหยุ่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมฯ /จังหวัด ติดตาม
สนับสนุนการดำเนินงาน สร้างความรู้ความ
เข้าใจและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กรมฯ กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

- จนท.พช
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการฯ
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 2.96 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 59.2
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน
ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.6
- จัดส่งเล่มคู่มือ
จำนวน 4,500 เล่ม
ตามบัญชีจดั สรร
เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่กรมฯได้
ติดตามสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ในพื้นที่
18 เขตตรวจราชการ
28 จังหวัด และอยู่
ระหว่างการสรุปผล

ผลผลิต

- จนท.พช ระดับ
จังหวัด/อำเภอ ร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมพร้อมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
ตามขั้นตอนที่กำหนด
- จนท.พช ทุกระดับ นำ
คู่มือไปเป็นแนวทางใน
การถ่ายทอดหลักสูตร
และอธิบายรายละ
กิจกรรมได้ง่ายและ
ชัดเจนขึ้น

คณะกรรมการฯ มีความ
เข้าใจและสามารถ
ดำเนินการตามแนวทาง
ที่กรมฯกำหนด

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ
คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการ
ดำเนินงานกองทุนหนุนเสริมอาชีพ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงาน
จัดการกองทุนชุมชน 4,218 หมูบ่ ้าน ๆ ละ
2 คน รวม 8,436 คน และเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนอำเภอจาก 12 จังหวัด 166
อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 166 คน รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 8,602 คน

(รายละเอียดการดำเนินการ)

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. ร้อยละ 80 ของ
คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพผู้มี
รายได้น้อยตามที่
กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนด
2. ร้อยละ 80 ของ
คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมี
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพผู้มี
รายได้น้อย
- ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มี 1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน น้อยได้รบั การส่งเสริม
กำหนดและไม่มีความ
4,218 หมู่บ้าน
อาชีพ จำนวน 63,270
ต่อเนื่อง
หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน รวมจำนวน
คน
63,270 ครัวเรือน
2. ร้อยละ 80 ของผูม้ ี
2. สนับสนุนค่าวัสดุฝึกอาชีพให้แก่ครัวเรือน รายได้น้อยเข้าถึงแหล่ง
เป้าหมาย จำนวน 4,218 หมู่บ้าน ๆ ละ
ทุนในการประกอบอาชีพ
15 ครัวเรือน รวมจำนวน 63,270
3. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน
ครัวเรือนผูม้ ีรายได้น้อยมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพและมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ
4. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยมีการรวมกลุ่มและ

- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชน ไม่เข้าใจ
แนวทางการดำเนินงาน
กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน
53,635 คน
2. ผู้มรี ายได้น้อย
เข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 84.77
3. ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เก็บไว้ที่จังหวัด
4. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการฝึก
อาชีพ 3,531

- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมี
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
ผู้มีรายได้น้อย
จำนวน 4,218
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 100
- ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เก็บไว้ที่จังหวัด

ผลผลิต

- ครัวเรือนเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ตามความต้องการ โดย
ปราชญ์ชุมชน ทำให้
ครัวเรือนเป้าหมายมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น
- ครัวเรือนเป้าหมาย
รวมกลุม่ จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเพื่อการสร้าง
เครือข่ายการทำงานที่
เข้มแข็ง

- จัดประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ
100 จำนวน 12
จังหวัด 54 รุ่น 8,602
คน จำนวน 1 วัน
- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

- ครัวเรือนเป้าหมายที่
ผ่านการอบรมกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
แล้วประกอบอาชีพ
ไม่ต่อเนื่องและล้มเลิก
อาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ จำนวน 4,218 หมู่บ้าน ๆ ละ
15 ครัวเรือน รวมจำนวน 63,270
ครัวเรือน
2. สรุปผลการดำเนินงานและการจัดการ
ความรู้การดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน 63,270
คน
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงแหล่ง
ทุนในการประกอบ
อาชีพ
3. มีสรุปผลการ
สนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกองทุนชุมชน
หนุนเสริมอาชีพ
ครัวเรือน

จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นใหม่
จำนวน 211 กลุม่

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

60

92.39

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
หมู่บ้าน จำนวน
51,557 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.49
(ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม
ใหม่อยู่ระหว่าง
รวบรวมการรายงาน
จาก 12 จังหวัด)
1. ครัวเรือนผู้มรี ายได้
น้อยได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จำนวน
53,635 คน
2. ผู้มรี ายได้น้อย
เข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 84.77
3. สรุปผลการ
ดำเนินงานและการ
จัดการความรู้ฯ อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการใน
2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมย่อยที่ 1
ติดตามการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 29
เม.ย. – 1 มิ.ย.
2562) และ กิจกรรม
ย่อยที่ 2 เวทีการ
จัดการความรู้ จะ
ดำเนินการในเดือน
มิ.ย. 2562

ผลผลิต

- จัดประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ
100 จำนวน 12
จังหวัด 54 รุ่น 8,602
คน จำนวน 1 วัน
- ผู้มีรายได้น้อยหรือ
กลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ได้รับเงินกู้ยืมจาก
กองทุนต่าง ๆ ใน
หมู่บ้านเพื่อเป็นทุน
ประกอบอาชีพ จำนวน
4,427 คน เป็นจำนวน
เงิน 30,933,950 บาท
- คณะทำงานจัดการ
กองทุนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง

ระยะเวลากับเนื้อหา
ตามโครงการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมเชิง
การบรรลุตามตัวชี้วัด
ปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุน
มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาบทบาทสตรี บริหารจัดการและ
ตำบล/เทศบาล/
พัฒนาคุณภาพ
เทศบาลเมืองพัทยา ชีวิตของสมาชิก
ด้านการพัฒนา
กองทุนพัฒนาบทบาท
ศักยภาพ
สตรี
การบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

1. จังหวัดควรให้มีคณะทำงานติดตามและ
ให้การช่วยเหลือคณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ ต่อเนื่อง หลังจากการ
ประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. คณะทำงาน
ขับเคลื่อนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบล/
เทศบาล
เมืองพัทยา รับทราบถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
2. สมาชิกกองทุนฯ
ได้รับเงินอุดหนุน

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
คณะทำงานฯ มีศักยภาพสามารถบริหาร
เชิงคุณภาพ
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

(คิดเป็นร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. คณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ตำบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา
มีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
กำชับ ชี้แจงและทำ
ความเข้าใจ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน พนักงาน
กองทุนที่เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน วันที่
14–15 ม.ค. 2562

ผลผลิต

คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตำบลฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

วิทยากรขาดความรู้
ทักษะ และ
ประสบการณ์ใน
เนื้อหาวิชาตาม
โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ไม่เป็นไป
ตามไตรมาสที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. จัดประชุม Video
Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ และการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในปี 2562 ทุกเดือน
1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน
2. จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชีและพัสดุ
3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

ผู้ที่เข้ารับการฝึก
อบรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับ
คณะทำงานๆ ต่างๆ ใน
พืน้ ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การเบิกจ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายการ
เบิกจ่ายตาม
แผนในไตรมาส 2

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

100

(คิดเป็นร้อยละ)
100

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

- ได้ถ่ายทอดให้กับ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน และพนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเข้ารับการอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ระหว่างวันที่
14 – 15 ม.ค. 2562
- สนับสนุนวิทยากรจาก
ส่วนกลางแก่จังหวัด
จำนวน 36 ครั้ง

- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ระบบ SARA
เพิ่มขึ้นในการบันทึก
ข้อมูลเข้าไปแก้ไขให้
คำแนะนำกับอำเภอใน
การดูรายงานในระบบ
SARA และสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ในการ
ติดตามหนี้ ทวงถามหนี้
ได้

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ งบประมาณโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายตามแผนใน
ไตรมาส 2

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ปัจจัยเสี่ยง
(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

กองการเจ้าหน้าที่
ระดับความผาสุก
- การรักษาบุคลากรใน
และความผูกพันของ องค์การ (มีอัตราการ
บุคลากร
ลาออก การขอโอนย้าย
สูง)

1. การประเมินความผาสุกและความผูกพัน
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมหลักสูตร 1. วิทยากรหลักของ
- จัดทำทะเบียนวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่
นักบริหารงาน
โครงการที่ประสานไว้มี สำคัญและสำรองไว้
พัฒนาชุมชน
เหตุจำเป็นไม่สามารถมา
ระดับสูง (นพส.)
บรรยายตามที่ประสาน
ไว้ได้
2. การฝึกอบรมมีเหตุ
- จัดทำสังเขปวิชาส่งให้วิทยากรล่วงหน้า
สุดวิสยั ส่งผลให้
กระบวนการและ
รูปแบบการฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ (วิทยากร
เอกชน)
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำแบบสำรวจข้อมูลองค์ความรู้
บางส่วนขาดทักษะ องค์ ประสบการณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
ความรู้ ด้านการจัดทำ อบรม
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

100

- ทราบข้อมูลพื้นฐานผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

85

100

- วิทยากรมีการบรรยาย
เนื้อหา/รูปแบบการ
บรรยายตรงตามสังเขป
วิชา

1. เพื่อค้นหา และ
จัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร
2. เพื่อกำหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

100

(คิดเป็นร้อยละ)
- มีวิทยากรที่มีคุณภาพ
มาบรรยายในหลักสูตร

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

ร้อยละของระดับ
ความผาสุกและความ
ผูกพัน

ทราบข้อมูลพื้นฐาน/
ประวัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในด้าน
ความรู้เรื่องการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด

มีทะเบียนข้อมูล
สังเขปวิชาหลัก
จำนวน 14 วิชา

มีไฟส์ทะเบียนและ
ประวัติวิทยากร

ผลผลิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน
ในภาพรวมและจำแนก
ตามรายหน่วยงานหรือ
รายตำแหน่ง

ผู้เข้าอบรมความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการ
เป็น“นักบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชน”

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้และการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการเรียนรูเ้ ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในแต่
ละรายวิชา

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ
2. การวิเคราะห์ภาระงานของพัฒนากร
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงานของภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ

(รายละเอียดการดำเนินการ)

2. การวิเคราะห์ภาระงานของพัฒนากร
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงานของภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ

- ความรู้ ความสามารถ 1. การสร้างภาพลักษณ์พัฒนากรสู่
ทักษะ และสมรรถนะ
สถาบันการศึกษา
รวมถึงทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กรที่จะมี
ผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของกรมการ
พัฒนาชุมขน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม/แนวทาง
1. เพื่อออกแบบ
กระบวนงานภายในของ
ภารกิจตามยุทธศาสตร์
กรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับอัตรากำลัง
ในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
2. สร้างสมดุลเวลางาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของพัฒนากร
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกรมการ
พํฒนาชุมชนกับ
สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในการ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ต่อการทำงานของพัฒนา
กร และสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักศึกษาในการเป็น
พัฒนากร
เพื่อระบุองค์ความรู้
สำคัญทีส่ ่งผลต่อ
ความสำเร็จของภารกิจ
นำไปสู่การกำหนด
แผนพัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรที่
สอดคล้องกับภารกิจ
และบริบทการทำงาน

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

85

85

(คิดเป็นร้อยละ)
85

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง

มีกรอบความร่วมมือ
และมีการจัดกิจกรรม
ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างกรมการพัฒนา
ชุมชนส่วนของระบบ
การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กับสถาบันการศึกษา

ผลประเมินความพึง
พอใจของพัฒนากรต่อ
แนวทางสนับสนุนการ
ทำงาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสมดุล
เวลาการทำงานของ
พัฒนากร

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

มีการทบทวนความรู้ มีแนวทางการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่ สมรรถนะที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับภารกิจ กับยุทธศาสตร์องค์กร

มีการจัดกิจกรรม

แนวทางสนับสนุนการ
ทำงาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
สมดุลเวลาการทำงาน
ของพัฒนากร

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)
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การดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนด

กองประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์
กรมการพัฒนา
ชุมชนด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์
1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริษทั โฆษณา
ต่างๆร่วมยื่นเสนองานตามระบบ
2. จัดทำ TOR ให้ถูกต้อง รัดกุม
ตามมาตรฐานกลาง

(รายละเอียดการดำเนินการ)

กิจกรรม/แนวทาง

100

100

การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
กำหนด

95

(คิดเป็นร้อยละ)

การปิดต้นฉบับทันตาม
กำหนด

การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เป็น
ไปตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน

ความก้าวหน้า
ดำเนินกิจกรรม/
แนวทาง
สร้างการรับรูไ้ ด้ทั่ว
ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ

ส่งงานก่อนกำหนด

เบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย

มีผู้ประสานงานมา
ปิดต้นฉบับทันตาม
ปฏิบัติงานที่กรมฯ
กำหนด และได้ข้อมูล
จำนวน 2 คน/สัปดาห์ ทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน

มีข่าวประชาสัมพันธ์
ตามภารกิจของกรม
การพัฒนาชุมชน
ออกทุกสัปดาห์

ผลผลิต

ผลการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียด)

- การบันทึ กข้อมูล ในระบบออนไลน์ (eBMN) ไม่สามารถอัพ โหลดข้อมูล จำนวนมากพร้อมๆ กันได้ จะทำให้ ระบบล่ ม จึงได้จัดกลุ่มการอัพโหลดแบ่งเป็น 2 กลุ่ มสี
คือ สีน้ำเงิน และสีเทา กำหนดช่วงระยะการอัพโหลดเรียกปฏิทินการอัพโหลด สีละ 1 สัปดาห์สลับกันจนครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข

การปิดต้นฉบับเกิดความ 1.กำหนดให้บริษัทผูร้ ับจ้าง จัดให้มี
ล่าช้า
ผู้ประสานงานข้อมูลปฏิบัติงานที่
กรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย
3 วัน/สัปดาห์
2.จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบตรวจต้นฉบับ
ร่วมกับบริษัท ตรวจทานข้อมูลก่อน
เผยแพร่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ
กำหนด
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามงวดงาน

ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด/
โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ

129

130

สรุปผลความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสูก่ ารพัฒนา (กลุม่ D)
ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)
ระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
รวมเฉลี่ยนในภาพรวมโครงการ

2

3
4
5
6
7
8
9

11
12
13

10

สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ่ ้าน

โครงการ

1

ที่

100
30
85
73

93

100
50
40
32
52
86
87

100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1
งวด ณ วันที่ 29 เม.ย. 62
(ร้อยละ)*
93

100
85
98
93

100

100
72
80
100
79
100
94

100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 2
งวด ณ วันที่ 9 ส.ค. 62
(ร้อยละ)
100

สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวมโครงการ)
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พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
OTOP กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา (กลุม่ D)

2

3

4

6

5

สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ่ ้าน

1

60
73
81
79
100

0
32

100
100
100
82
60
50
80

100
100
100
40

2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. ด้านการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ
1. กระบวนการการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงาน

100

100

100
100

100
100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 2
งวด ณ วันที่ 9 ส.ค. 62
(ร้อยละ)
100

100
100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1
งวด ณ วันที่ 29 เม.ย. 62
(ร้อยละ)*
85

2. การบริหารโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านระยะเวลาที่จำกัด
การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
2. การบันทึกข้อมูลการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน (GVH) และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ BPM
1. ด้านบุคลากร/อาสาสมัคร

1. การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ ไม่ต่อเนื่องหรือล้มเลิก

ปัจจัยเสี่ยง

2. การรายงานผลการดำเนินงาน (แผน และผลการดำเนินงาน) ไม่เป็นไปตามกำหนด
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด
ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ 1. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีกระบวนการ
(Knowledge - Based OTOP : KBO) การดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ
OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายใหม่ ยังไม่มีความพร้อมในการจัดทำแผนธุรกิจ

โครงการ

ที่

สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายปัจจัยเสี่ยง)
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9

8

7

ที่

4. ครัวเรือนเป้าหมายทีผ่ ่านการอบรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพแล้วประกอบอาชีพไม่
ต่อเนื่องและล้มเลิกอาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

56

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1
งวด ณ วันที่ 29 เม.ย. 62
(ร้อยละ)*
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำเข้าข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วน
71
2. คณะกรรมการบริหารตลาดไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ทั้งหมด
51
3. การจัดสรรผู้ประกอบการลงจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกราย
34
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการ 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของศูนย์
100
หนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
2. คณะกรรมการศูนย์จัดการจัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจ แนวทางการดำเนินงานศูนย์จดั การ
100
กองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
3. กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
50
4. ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ยุ่งยาก ไม่สามารถบูรณาการกับกองทุนต่าง ๆ ได้
100
5. กำหนดระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้” ไม่มีความ
80
ยืดหยุ่น
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้ 1. เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ไม่เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุน
100
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2. คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริม
100
อาชีพ
3. ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและไม่มีความต่อเนื่อง
91

โครงการ

76

100

100

100

100
100
100

100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 2
งวด ณ วันที่ 9 ส.ค. 62
(ร้อยละ)
84
100
54
100

133

โครงการ

13 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิง่ พิมพ์

12 ระดับความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร

11 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนา
ชุมชนระดับสูง (นพส.)

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่

100
70
100
100
100
100
30
30
55
100
100

2. การฝึกอบรมมีเหตุสดุ วิสัยส่งผลให้กระบวนการและรูปแบบการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดไว้ (วิทยากรเอกชน)
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนขาดทักษะ องค์ความรู้ ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์
1. การรักษาบุคลากรในองค์การ (มีอัตราการลาออก การขอโอนย้ายสูง)
2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงทัศนคติของบุคลากรในองค์กรที่จะมีผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมขน
1. การดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. การปิดต้นฉบับเกิดความล่าช้า
3. เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1
งวด ณ วันที่ 29 เม.ย. 62
(ร้อยละ)*
100

2. ระยะเวลากับเนื้อหาตามโครงการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด
4. วิทยากรขาดความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาตามโครงการ
1. วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไว้มีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาบรรยายตามที่ประสานไว้ได้

1. การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคณะทำงานมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ปัจจัยเสี่ยง

100
100

95

85

100
85

100

100
100
100
100

ความก้าวหน้าครั้งที่ 2
งวด ณ วันที่ 9 ส.ค. 62
(ร้อยละ)
100
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สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
OTOP กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา
(กลุม่ D)

2

3

4

โครงการ

1

ที่

3
4

2
3

2. การรายงานผลการดำเนินงาน (แผน และผลการดำเนินงาน) ไม่เป็นไปตาม
กำหนด
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด

1
2
3
3

1
1
1
3

2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. ด้านการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ
1. กระบวนการการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การดำเนินงาน

2

4

2

2

3
4

1
2

2. การบริหารโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เนื่องด้วยปัจจัยทางด้าน
ระยะเวลาที่จำกัด การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
2. การบันทึกข้อมูลการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในระบบ BPM
1. ด้านบุคลากร/อาสาสมัคร

3

L

2

I

ก่อน

1. การประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ ไม่ต่อเนื่องหรือล้มเลิก

ปัจจัยเสี่ยง

(ผลกระทบจากความเสี่ยง - I = Impact, โอการที่จะเกิดความเสี่ยง - L = Likelihood)

12

6

2
2
3
9

4

8

3
8

6

IxL

3

2

1
1
1
3

2

2

2
2

3

I

3

3

1
3
3
3

2

3

3
3

3

L

หลัง

9

6

1
3
3
9

4

6

6
6

9

IxL



-



-

-
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โครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge - Based
OTOP : KBO)

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้”

ที่

5

6

7

8

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำเข้าข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วน
2. คณะกรรมการบริหารตลาดไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้
ทั้งหมด
3. การจัดสรรผู้ประกอบการลงจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกราย
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
2. คณะกรรมการศูนย์จัดการจัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจ แนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี
บริหารหนีไ้ ด้”
3. กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได้”
4. ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ยุ่งยาก ไม่สามารถบูรณาการ
กับกองทุนต่าง ๆ ได้
5. กำหนดระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้” ไม่มีความยืดหยุ่น

1. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
จังหวัด มีกระบวนการการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการดำเนินงาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็น
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ยังไม่มีความพร้อมในการจัดทำแผนธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง

2
3
3
5

4

3
3
3

4
4

4

4
3
2

2
3

3
3

3
3

2

L

2

I

ก่อน

6

9

12

16

12
20

6
9

6
9

4

IxL

2

3

3

4

3
4

2
3

2
4

3

I

3

3

4

3

3
5

2
3

2
4

2

L

หลัง

6

9

12

12

9
20

4
9

4
16

6

IxL

-

-

-



-



-
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พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

9

5
4
4

5
4
3

3

4

5

4

4

5

3

3

2. คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุน
ชุมชนหนุนเสริมอาชีพ
3. ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและไม่มีความ
ต่อเนื่อง
4. ครัวเรือนเป้าหมายทีผ่ ่านการอบรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพแล้ว
ประกอบอาชีพไม่ต่อเนื่องและล้มเลิกอาชีพ

5

L

4

I

ก่อน

1. เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ไม่เข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน 1. การบรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคณะทำงานมีศักยภาพสามารถบริหาร
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
จัดการและพัฒนาคุณภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี*
2. ระยะเวลากับเนื้อหาตามโครงการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไม่เป็นไปตาม
ไตรมาสที่กำหนด
4. วิทยากรขาดความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาตามโครงการ

โครงการ

ที่

12

25
16

25

12

16

9

20

IxL

2

4
3

4

3

3

2

4

I

3

4
4

4

4

3

3

4

L

หลัง

6

16
12

16

12

9

6

16

IxL









-
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โครงการ

13 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนา
ชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์

12 ระดับความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

11 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ที่

3

1
2
3.08

2. การปิดต้นฉบับเกิดความล่าช้า
3. เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด
ภาพรวมเฉลี่ย

5

5

1
3
3.16

3

4

5

3

1

5
4

2

L

ก่อน
5

I

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงทัศนคติของบุคลากร
ในองค์กรที่จะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมขน
1. การดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนขาดทักษะ องค์ความรู้ ด้านการจัดทำ
ยุทธศาสตร์
1. การรักษาบุคลากรในองค์การ (มีอัตราการลาออก การขอโอนย้ายสูง)

1. วิทยากรหลักของโครงการที่ประสานไว้มีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาบรรยาย
ตามที่ประสานไว้ได้
2. การฝึกอบรมมีเหตุสดุ วิสัยส่งผลให้กระบวนการและรูปแบบการฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (วิทยากรเอกชน)

ปัจจัยเสี่ยง

1
6
9.72

9

20

25

12

5

10

IxL

1
2
2.76

3

4

5

2

4

4

I

1
3
2.99

3

4

4

4

1

1

L

หลัง

1
6
8.66

9

16

20

8

4

4

IxL

-

-
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ปัจจัยเสี่ยของโครงการ

2. ความปลอดภัย

ศสท.
1. บุคลากร
การจัดเก็บข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
(2561)
การบริหารจัดเก็บและ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
(2562)

สสช.
ข้อมูลการบันทึกครัวเรือน
สร้างสัมมาชีพชุมชนใน สัมมาชีพชุมชนเสร็จไม่ทันตาม
ระดับหมู่บ้าน ห้วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลขาด
ความครบถ้วน และถูกต้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ /
โครงการ

1

1

1

2

1

2

1

2

ผลการประเมินความเสี่ยง
(ภาพรวม)
2560
2561
2562
3 3 3 3
1. จัดทำคู่มือวิธีการบันทึกข้อมูล
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานฯ เฝ้าระวัง ติดตาม และให้
ข้อมูลจังหวัด
3. ประสานกับศูนย์สารสนเทศฯ ใน
การแก้ไขและพัฒนาข้อมูล
4. เปิดช่องทางการสร้างเครือข่ายประสาน
ข้อมูลช่องทาง Line กลุ่มสัมมาชีพ

2560

ชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561

กำหนดแนวทางการดำเนินงานและ
ประเด็นเน้นย้ำ

1. ทำเอกสารและสือ่ VDO แนะนำ
รวมฐานข้อมูล
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานฯ เฝ้าระวังติดตาม และให้
ข้อมูลจังหวัด
3. เปิดช่องทางการสร้างเครือข่าย
ประสานข้อมูลช่องทาง Line กลุ่ม
สัมมาชีพช่องทาง Line กลุ่มสัมมาชีพ

2561

2562

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
2. กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
และประเด็นเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร
3. จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรมการ
บันทึกข้อมูล
4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน
www.rdic.cdd.go.th และจัดตั้งไลน์
กลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด
1. เน้นย้ำเรื่องการเก็บรักษา
แบบสอบถามไว้ในที่ปลอดภัย
2. บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการ
ข้อมูล เชิงลึกของครัวเรือนให้ทำเป็น
หนังสือเพื่อขอรับบริการข้อมูล

แนวทางการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของโครงการสำคัญที่มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
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4. งบประมาณ

3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยของโครงการ

สภว.
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพ โครงการเป็นกลุ่ม D ในบางกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับตัว ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

หน่วยงานรับผิดชอบ /
โครงการ

1

1

1

1

1

1

1

3

ผลการประเมินความเสี่ยง
(ภาพรวม)
2560
2561
2562
1 2 1 2

1. จัดทำแนวทางในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

2560

1. จัดทำแนวทางในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

ไม่มี

ชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561

2561

2562
1. จัดทำเกณฑ์ที่ใช้วัดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของข้อมูลโดยให้ค่าน้ำหนักแต่
ละประเด็นและเฉลี่ยผลคะแนนตั้งแต่
ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และกรมฯ
2. ในการรับรองคุณภาพของข้อมูลให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
โดยจัดเป็นวาระในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ให้
หน่วยงานเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดจัดทำ
แผนงาน/โครงการ จากข้อมูล จปฐ.และ
สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดในทุกระดับ
ใช้ประโยชน์ข้อมูล ส่งรายงานให้
กรมการพัฒนาชุมชน
4. มีกิจกรรม/โครงการ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูล
1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ
กรมและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน
ถูกต้องตามระยะเวลา
3. ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด
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หน่วยงานรับผิดชอบ /
โครงการ

3
2

3

4. การรายงานผลการ
ดำเนินงาน (แผนและผลการ
ดำเนินงาน) ไม่เป็นไปตาม
กำหนด

5. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามกำหนด

4

3

3

3

2

3

4

3

3

3

2

4

3

ผลการประเมินความเสี่ยง
(ภาพรวม)
2560
2561
2562
4 4 4 4 3 3

3. กระบวนการขั้นตอนการจ้าง
ที่ปรึกษา

2. ระยะเวลาในการดำเนินงานที่
จำกัด

ปัจจัยเสี่ยของโครงการ

จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
และข้อกฎหมาย/ระเบียบให้กับจังหวัด
หน่วยดำเนินการ
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้
ชัดเจน
2. กำหนดระยะเวลาในการส่งแผน ผล
การดำเนินงาน
3. หนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดส่ง
รายงานแผน ผลการดำเนินงาน
4. แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำสั่งในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน

2560

1. จัดทำแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน
2. กำหนดระยะเวลาในการส่งแผน ผล
การดำเนินงาน
3. หนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดส่ง
รายงานแผนผลการดำเนินงาน
4. แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำสั่งในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM

จัดทำแนวทางกระบวนการดำเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน

2561

2562

1. จัดทำแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน
2. กำหนดระยะเวลาในการส่งแผน ผล
การดำเนินงาน
3. หนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดส่ง
รายงานแผนผลการดำเนินงาน
4. แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำสั่งในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน
2. หนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินงาน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM

1. จัดทำแนวทางกระบวนการ
ดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
3. จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้
ดำเนินการตามกำหนด และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กรม
กำหนด
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1. การชี้แจง และการสื่อสาร
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
เตรียมความพร้อมการ
ดำเนินงานสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
"สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
ไม่ชัดเจน ทำให้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสถาบันฯ

สทอ.
โครงการสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
“สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้” (2560)
ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สำนึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้” (2561-2562)

2. คณะกรรมการศูนย์จัดการ
จัดการกองทุนชุมชน ไม่เข้าใจ
แนวทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน บริหาร
จัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี
บริหารหนีไ้ ด้”

ปัจจัยเสี่ยของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ /
โครงการ

3

3

4

4

4

4

ผลการประเมินความเสี่ยง
(ภาพรวม)
2560
2561
2562
4 5 4 5 4 5

เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่
คณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุม
สมาชิก เพื่อจัดทำรายละเอียด
โครงการเพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

1. การประชุมสร้างความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปี
2560 ผ่านระบบ VDO Conference
2. จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมการ
ดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน (ฉบับปรับปรุง) และแผ่นพลิก
และสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบ
Infographic เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงาน
สถาบันฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการทุนชุมชน
4 ภาค
4. จัดทำแนวทางประกอบกิจกรรม
"สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

2560

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนจำนวน 924 ศูนย์ฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี
2561 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทั้ง 11 แห่ง
2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี 2561
3. จัดทำแนวทางประกอบกิจกรรม"
สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทกุ
อำเภอในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2561
โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง
11 แห่ง

2561

2562

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
บริหารจัดการหนี้ จำนวน 7,027 คน
ประกอบด้วย จนท. สพอ.
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน คณะทำงานกองทุนชุมชน 878
อำเภอ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 878 อำเภอ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 878 อำเภอ
2. จนท.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ
ติดตามสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง สร้าง
คาวมเข้าใจการดำเนินงานแก่
คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ สทอ. ผอ.ศพช. และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จนท.สพจ/อำเภอ และ
คณะกรรมการศูนย์จัดการองทุนชุมชน
ดีเด่น รวม 42 คน พร้อมจัดทำคู่มือการ
ประเมินผลการจัดระดับให้แก่ สพจ.
จำนวน 3,000 เล่ม
2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารประเมินผลการจัด
ระดับการพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
2. จัดส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการฯ ปี 2562 ให้
จนท.จังหวัด/อำเภอ ทำความเข้าใจ
3. จนท.ส่วนกลางติดตามสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์จัดการฯ อย่างสม่ำเสมอ
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ผลกระทบจากความเสี่ยง
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6

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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y = 0.6404x + 1.427
R² = 0.2039

ผลกระทบจากความเสี่ยง
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

0
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1

y = 0.8219x + 0.5335
R² = 0.5738

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลกระทบจากความเสี่ยง
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2

y = 0.4036x + 1.9151
R² = 0.2197

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

การกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงเปรียบเทียบตามการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับโครงการ ปี 2560-2562

6

143

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2565”

