รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันพัฒนาองคกรชุม ชน (องคก ารมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและใหการชวยเหลือแก
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายไดการพัฒนาที่
อยูอ าศัยและสิ่งแวดลอม และการพั ฒนาชีวิตความเป นอยูของสมาชิก ในชุมชนทั้ง ในเมืองและชนบท และเพื่ อ
สนับสนุนใหความชวยเหลือทางการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น อันจะ
เปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ และมี การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ง สถาบั นพั ฒ นาองคก รชุม ชน (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2543 กํ าหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งไว ดังนี้
1) สนับ สนุนและใหการชวยเหลื อแกองคกรชุมชน และเครื อขายองคกรชุมชน เกี่ยวกั บการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
สมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองครวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่
สมาชิกชุมชนมีสวนรวมเปนแนวทางสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2) สนับสนุนและใหความชวยเหลือทางการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
3) สนับสนุนใหการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจน
ประสานงานการสนับสนุนและใหการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4) สงเสริมและสนับสนุนและสรางความรวมมือขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 ผูอํานวยการ : นายพลากร วงคกองแกว (ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2556 – ปจจุบัน)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (26 สิงหาคม 2557 – วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
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คณะกรรมการ
1. นายสมพร ใชบางยาง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว

กรรมการ

3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

กรรมการ

4. นายสมคิด สิริวัฒนากุล

กรรมการ

5. นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการ

6. นางละออ ชาญกาญจน

กรรมการ

7. ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรรมการ

8. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ

9. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการ

10.ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

11.ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง
- โครงสรางสถาบัน

4

- กรอบอัตรากําลัง300 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ผูบริหาร 8 คน เจาหนาที่ 247 คน ลูกจาง 28 คน รวม 283 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 135.4259 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรของประชาชนที่มุงสรางความเขมแข็งของสังคมจากฐานรากดวยพลังองคกรชุมชนและ
ประชาสังคม”
พันธกิจ
1) สนับ สนุน และให ก ารชวยเหลื อ แก อ งคก รชุม ชนและเครื อ ขายองคก รชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การ
ประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิก
ในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบทโดยยึดหลักการพัฒนาแบบองครวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกมี
สวนรวมเปนแนวทางสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2) สนับสนุนและใหการชวยเหลือทางการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
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3) สนับสนุนและใหการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจน
ประสานงานการสนับสนุนและใหการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
4) สงเสริมและสนับสนุนและสรางความรวมมือขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร คือ
1) การพัฒนาโดยใชพื้นทีเ่ ปนตัวตั้ง สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสูการจัดการตนเอง
2) การประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชน นําไปสูความเปลี่ยนแปลงโครงสรางและนโยบาย
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒ นาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
หรือ พอช. ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.8202 ซึ่ง อยูในระดับดีก วาเปาหมายที่
กําหนดไว โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร ของ พอช. ที่ไดคะแนน 5.0000 รองลงมา ไดแกมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการ ไดคะแนน 4.9630 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 4.5017 และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ที่ไดคะแนน 3.8000 ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.5017

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน

10%

3.8000

มิติที่ 4 การกํากับดูแ ลกิจ การ
และการพัฒนาองคการ

18%

5.0000

100%

4.8202

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติท ี่ 2

มิติท ี่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรีย บเทีย บผลการประเมิ นรายปของสถาบันพัฒนาองคกรชุ ม ชน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2557
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2548

4.6893

3.0000

5.0000

4.5400

4.5342

2549

4.6589

4.6053

4.6215

3.9748

4.5092

2550

4.0936

4.3780

3.4551

4.1025

4.0599

2551

4.1549

4.0400

4.2000

3.8117

4.0472

2552

3.9043

3.6934

4.0000

4.4587

4.0037

2553

4.0446

2.0400

4.1667

4.5520

3.9832

2554

4.4527

4.0200

5.0000

4.5905

4.4986

2555

4.9928

4.0400

4.7910

4.8400

4.8391

2556

4.9446

4.8329

4.5460

4.8583

4.8693

2557

5.0000

4.5017

3.8000

5.0000

4.8202

7
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติง านตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันพัฒนาองค กรชุมชน (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนว ยวั ด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้ วั ดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขั บเคลื่ อน
นโยบายสรางรายไดจากการท องเที่ ย ว 2.2 ล าน
ล านบาทภายในป พ.ศ. 2558
1.1 ครัวเรือนที่ มีความมั่นคงในการอยู อาศัย ภายใต
การดําเนินงานโครงการบ านมั่นคง
1.2 ตําบลที่ มีการดําเนินการตามโครงการบ านมั่นคง
ชนบทเพื่อผู ยากจนและดอยโอกาสในชนบท

น้ําหนัก
(ร อยละ)

1

2

เกณฑการให คะแนน
3
4

5

60

1.3 จํานวนตําบลที่ มีกองทุ นสวั สดิการที่ จัดตั้งและ
ดําเนินงานไดอย างมีคุณภาพ
1.4 รอยละพื้นที่ ตําบล/เมืองที่ มีการติดตามการ
ดําเนินการองคก รชุ มชน ที่ ไดมีการรับ รอง
สถานภาพองคก รชุ มชน
1.5 สภาองคกรชุ มชนตําบลที่ มีผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานอย างเป นรูปธรรม
1.6 จํานวนตําบลที่ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและทุ นชุ มชนระยะ 3 ป (Road Map)
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการให บริ ก าร
2.1 ระดับ ความสํา เร็จของการใช ผลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒ นาการให บ ริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการให บริการ
2.3 รอยละของระดับความเชื่ อ มั่นตอการดําเนินงาน
ของ พอช.
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิ กจายตามแผนการใช จายเงิน
3.2 ระดับ ความสํา เร็จของการพัฒนาระบบข อมูลใน
การบริหารจัดการ
มิติที่ 4 มิติดานการกํ ากั บดูแลกิ จการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํา กั บดูแลกิ จการ
4.2 ระดับ ความสํา เร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่ กํา หนดไว ในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับ ความสํา เร็จในการบริหารทรัพยากรบุ คคล

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ ได ถวงน้ําหนัก
5.0000

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3000

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3500

ตําบล

7

300

350

400

450

500

997

5.0000

0.3500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.5000

ระดับ

15

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.7500

ระดับ

15

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.7500

ระดับ

12
5

1

2

3

4

5

5.0000

4.5017
5.0000

0.2500

รอยละ
รอยละ

5
2

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

85.40
86.55

4.0800
4.3100

0.2040
0.0862

รอยละ
รอยละ

10
3
7

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

72.86
5.0000

3.8000
1.0000
5.0000

0.0300
0.3500

ระดับ
ระดับ

18
10
2

1
1

2
-

3
3

4
-

5
5

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.1000

1

2

3

4

5

5.0000

ระดับ

น้ําหนักรวม

6
100

5.0000
0.3000
คาคะแนนที่ ได 4.8202

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ( น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
พอช. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานในเชิงผลผลิตเปนสวนมาก โดยมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการจัดตั้งของ พอช. และมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
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3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
ดานการสนับสนุนและให การชวยเหลือแกองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เกี่ยวกั บการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
สมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท พอช. ไดดําเนินการ ดังนี้
- โครงการบานมั่นคง โดยมีการกําหนดกรอบและหลักเกณฑแนวทางการสนับสนุน รวมถึงมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการโดยในป 2557 มีครัวเรือนที่มีความมั่นคงในการอยูอาศัยภายใต
การดําเนินงานโครงการบานมั่นคงจํานวน 2,164 ครัวเรือน และจากการติดตามการดําเนินงานในระดับโครงการ
เปนระยะ พบวาชุมชนมีระบบการบริหารจัดการโครงการบานมั่นคงของตนเอง รอยละ 100
- การแก ป ญหาที่อ ยูอาศัยและที่ ดินทํากิ นพอช. สามารถดําเนินโครงการแกไขปญ หาความ
เดือดรอนจํ านวน 71 ตําบลรวม 57 กองทุน โดยเนนการจัดการรวมกันของคนในตําบล ทั้งหนวยงานราชการ
ทองถิ่น ทองที่ และองคกรชุมชนตางๆ ในพื้นที่
- ในดานการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจ ทุ นชุม ชน และการพัฒ นาอาชีพ พอช.จัดเวทีห ารือ การ
ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง รวมกับผูนําขบวนเศรษฐกิจฯ และเจาหนาที่ภาค เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนินงาน และติดตามความกาวหนาการทํางานในพื้นที่ โดยมีตําบลรูปธรรมที่มีการวิเคราะห และ
จัดทําแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและทุ นชุม ชน จํ านวน 136 ตําบลและมีตําบั ล รูป ธรรมที่ สามารถดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และทุนชุมชน จํานวน 49 ตําบล
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
1) ดานการสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางการเงินแกองคก รชุมชนและเครือขายองคก ร
ชุมชนพอช. ไดดําเนินการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน และสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ที่ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 997 กองทุน
2) ดานการสนับสนุนใหการชวยเหลือเพื่อการพั ฒนาองคกรชุม ชนและเครือขายองคกรชุมชน
ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและใหการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
พอช. โดยสํานักงานปฏิบัติการภาคทั้ง 11 ภาคดําเนินการสรางความเขาใจกระบวนการติดตามรับรองสถานภาพ
องคกรชุมชนและหนุนเสริมเครื่องมือในการติดตาม โดยใชกลไกสภาองคกรชุมชนในการจัดกระบวนการติดตาม
สถานะกลุมองคกรผานเวทีประชุมสภาองคกรชุมชน มีกระบวนการวิเคราะหศักยภาพดานการบริหารจัดการ และ
จัดทําแผนพัฒนากลุมองคกรในตําบล จํานวน 451 ตําบล และมีตําบลที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรชุมชน
จํานวน 121 ตําบล
3) ดานสงเสริมและสนับสนุนและสรางความรวมมือขององคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศนั้น พอช.มีการติดตามสถานะสภาองคกรชุมชนที่ไดรับการจด
แจงจัดตั้ง จํานวน 2,918 ตําบล โดยใชกระบวนการทบทวนสภาองคกรชุมชนในระดับตําบล และระดับจังหวัด
โดยการจัดเวทีเพื่อทบทวนรวมกับผูเกี่ยวของ ทั้งจากตัวแทนสภาองคกรชุมชน ภาคประชาสังคม ทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพสภาองคกรชุมชน และเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางาน มีการ
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นํารายงานผลสั ง เคราะห ก ารติดตามทบทวนสถานะสภาองค ก รชุ ม ชนที่ ไดรั บ การจดแจ ง จั ด ตั้ง เป นข อ มู ล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสภาองคกรชุมชนระยะ 5 ป (Road Map) รวมทั้งมีการจัดทําแผนสนับสนุนการ
พัฒนาระดับตําบล จังหวัด ภาคและระดับชาติ เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพความเขมแข็งของสภาองคกร
ชุมชนตําบล เพื่อการพัฒนายกระดับและขยายผลขบวนสภาองคกรชุมชน โดยในป 2557 มีพื้นที่รูปธรรม จํานวน
174 ตําบล ดําเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบลโดยสภาองคกรชุมชน
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 4.5017
3.2.1 พอช. ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปงบประมาณพ.ศ. 2556 ที่ผาน
มาประกอบการพิจารณาเพื่อใชประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูรับบริการ
ในการปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1) พอช. ดําเนินการวิเคราะหผลการสํ ารวจความพึ งพอใจประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่ อ
วิเ คราะห จุ ดออ น จุ ดแข็ง และขอ เสนอแนะจากผูใชบริ การในแตล ะประเด็นที่ไดรับ คาคะแนนเฉลี่ ยนอ ยกวา
ประเด็นอื่นๆ ในแตละดาน
2) จัดทํากรอบแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ โดยใชขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอคณะกรรมการบริหาร พอช.เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557
3) ดําเนินการตามกรอบแนวทางการพั ฒ นา/ปรั บปรุ ง งานบริ การ เพื่อ เพิ่ มประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ ในแตละดาน
4) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปรั บ ลดขั้ นตอนการให ก ารสนั บ สนุนงานพั ฒ นาของ พอช. ให มี ค วามยืด หยุ น
คลองตัว ไมยุงยากซับซอน รวมถึงปรับระบบการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการทํางานของชุมชน ใหมีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ผลการพัฒนา/ปรับปรุง
1.1ปรับระบบการเบิกจายและโอนงบประมาณ 1.1 สามารถปรับระบบการอนุมัติโครงการและการเบิกจาย/
สนับสนุนชุมชน โดยให ดําเนินการเบ็ ดเสร็จ ที่ โอนงบประมาณสนับสนุนชุมชนไปที่สํานักงานภาค โดยมีการ
สํานักงานภาคเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน เตรียมความพร อมกอนถายโอนระบบ เพื่อสร างความรูความ
การดําเนินการเบิกจายใหสั้นลง
เขาใจ และสรางขอตกลงรวมกับสํานักงานภาคในการบริหาร
โครงการและงบประมาณสนับ สนุนชุมชนดานตาง ๆ ใหเ กิ ด
ความคลองตัวและรวดเร็วมากขึ้น
1.2 จั ด ให มี ค ณะทํ า งานพั ฒ นาระบบการ 1.2 มีคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการของสํานักงานภาค
เบิกจายงบประมาณสนับสนุนชุมชน ทําหนาที่ เพื่ อทํ าหนาที่ ศึก ษาวิเคราะห ป ระเมิ นศัก ยภาพระบบบริห าร
ติดตามความคืบหนาในการเบิกจายงบประมาณ จั ดการสํ านั ก งานภาคในด านงบประมาณและการเงิ น การ
และกําหนดแนวทางในแกไขปญหาขอติดขัดใน บริหารจัดการโครงการ การบริหารสํานักงานและการบริหาร
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แนวทางการพัฒนา
ดานตางๆ

1.3 กํ าหนดให สํ านั ก งานภาคจั ดทํ าแผนการ
เบิ ก จ ายงบประมาณสนั บ สนุ นชุ ม ชนของทุ ก
โครงการเปนรายไตรมาส และใหมีการรายงานผล
ความคืบหนาในการเบิกจายเปรียบเทียบกับแผน
รายไตรมาสตอกลไกที่เกี่ยวของอยางตอเนือ่ ง

ผลการพัฒนา/ปรับปรุง
บุคลากร กําหนดเปาหมาย ผลลัพธ แผนปฏิบัติการประจําป
และรายไตรมาส พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานภาคให
เชื่อมโยงระบบงานกับสํานักงานสวนกลางเพื่อสรางมาตรฐาน
รวมในการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหเกิดกลไกรวมระหวางสวนกลาง
และสํานักงานภาคในการพัฒนาระบบการเบิกจายงบประมาณ
สนับสนุนชุมชน ที่สามารถดําเนินการไดรวดเร็วมากขึ้น
1.3 สํ า นั ก งานภาคมี เ ป า หมายการเบิ ก จ า ยงบประมาณ
สนับสนุนชุมชนของทุกโครงการ มีการจัดทําระบบรายงานผล
ความคืบหนาเพื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณเปน
รายไตรมาส พร อ มจั ดทํ าระบบนําเสนอผลความคืบหนาตอ
กลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ 2 ปรับปรุงจํานวนเอกสารประกอบการเสนอโครงการ และเบิกจายงบประมาณใหมี
ความพอเหมาะ พอดี ไมมากจนเกินไป
แนวทางการพัฒนา
ผลการพัฒนา/ปรับปรุง
2.1 ปรับลดเอกสาร ดวยการใชระบบดิจิตอล 2.1 สามารถปรั บ ลดจํ านวนเอกสารประกอบในการเสนอ
(Digital)ส ง ผ า นเอกสารในรู ป แบบของไฟล โครงการและเบิ ก จ ายงบประมาณดวยการใช ร ะบบดิจิ ตอล
(File) เขาสูระบบโปรแกรมโดยไมจําเปนตอ ง (Digital)ส ง ผ า นเอกสารในรู ป แบบการแนบไฟล เ อกสาร
นํ า ส ง เอกสารทางไปรษณี ย ซึ่ ง ผู เ กี่ ย วข อ ง (Attach File) ในระบบฐานขอมูลโปรแกรมได ตั้งแตในขั้นตอน
สามารถเปดเขาดูและตรวจสอบเอกสารไดโดย ของการเสนอโครงการที่สามารถบันทึกขอมูลโครงการ/องคกร
ไมตองพิมพเอกสาร (Print) ยกเวนเอกสารที่มี งบประมาณ และมติ ก ารอนุ มั ติ พ ร อ มแนบไฟล เ อกสารใน
ลายเซ็น ซึ่งปจจุบันฐานขอมูลทุกฐานสามารถ ฐานขอ มูลโปรแกรม การจัดทํ าจดหมายแจงผลการพิ จารณา
แนบไฟลเอกสาร (Attach File) ได
และแบบแสดงผลการอนุมตั ิโครงการสามารถพิมพ (Print) จาก
ระบบเพื่อเสนอรองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ/ผูจัดการ
สํานักงานภาคลงนามไดซึ่งเอกสารและแบบแสดงผลตาง ๆ ที่
ออกจากระบบโปรแกรมสําหรับ จัดส งให กับ องคก รชุม ชน มี
ความถู ก ต อ งมากขึ้ น ในส ว นของขั้ น ตอนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณโครงการสามารถสแกนและแนบไฟล เ อกสาร
เบิก จายไวในฐานขอมู ล เชนจดหมายขอเบิ กเงิน สําเนาสมุ ด
บัญ ชีธนาคาร บั นทึก ความร วมมือ (MOU) เป นตน เพื่ อ เป น
เอกสารประกอบการเบิกจายเงินงวดตอไปโดยไมจําเปนตองสง
เอกสารฉบับจริง (สงเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณ
โครงการฉบับจริงเฉพาะการเบิกงบประมาณโครงการงวดแรก
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แนวทางการพัฒนา

2.2 กํ าหนดใหจั ดเก็ บ เอกสารที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ
การรายงานผลการดําเนินงานซึ่ งเปนเอกสาร
ประกอบการเบิก จ ายไวที่ พื้ นที่ หลั งจากผ าน
การพิจารณาจากกรรมการตรวจรับแลวโดยสง
เฉพาะเอกสารมติกรรมการตรวจรับที่มีการลง
นามเรียบรอยแลวเพื่อลดจํานวนเอกสาร

ผลการพัฒนา/ปรับปรุง
เทานั้น) สามารถตรวจสอบขอมูลการเบิกจายงบประมาณไดใน
ทุ ก ระดั บ และระบบฐานข อ มู ล โปรแกรมยั ง ใช ใ นการ
ประมวลผล และรายงานผลเพื่ อ เป น ฐานในการสนับ สนุ น
งบประมาณในปตอๆ ไป รวมถึง ใชเป นฐานในการติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได
2.2 สามารถลดจํานวนเอกสารประกอบการเบิ กจ ายที่ นําส ง
ส วนกลาง ชว ยให ก ารเบิ ก จ ายมี ความคล อ งตัวและทั นตาม
ระยะเวลาที่กํ าหนด ซึ่ งรายงานผลการดําเนินงานที่ผ านการ
พิจารณาจากกรรมการตรวจรับที่จัดเก็บไวที่พื้นที่สามารถใชใน
การติ ด ตามหรื อ สอบทานผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคตามแผนงานโครงการ

ประเด็นที่ 3 ปรับปรุงระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ผลการพัฒนา/ปรับปรุง
3.1 พัฒนามาตรฐาน/ระบบงานในการหนุนเสริม 3.1 มีการกําหนดวาระเรื่องสืบเนื่องในการติดตามผลการ
การทํางานของกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของ ปฏิบัติตามมติ/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น และมีการรายงาน
สถาบั นอยางตอเนื่อง เพื่อ เอื้ออํ านวยการทํ างาน ผลความคืบ หนาในการดําเนินการใหก ลไกไดรับ ทราบใน
ของกลไกตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก การประชุมทุก ครั้ง รวมถึง กําหนดระยะเวลาในการนําส ง
ขึ้น ทั้งการนํามาตรฐานดานระยะเวลาในการนําสง เอกสารการประชุ ม และรายงานการประชุ ม เช น ฝ า ย
เอกสารการประชุม/รายงานการประชุมมาใชเปน เลขานุ ก าร คณะทํ า งานสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนมี
แนวทางในการปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง มากขึ้ น การ กําหนดใหกองเลขานุการแตละภาคจัดสงขอมูลระกอบการ
กําหนดวาระเรื่ องสื บ เนื่อ งในการติดตามผลการ ประชุมมายังฝายเลขาสวนกลางอยางนอ ย 5 วัน กอ นวัน
ปฏิบั ติตามมติ/ขอ เสนอแนะ/ขอ คิดเห็ น รวมถึง ประชุม เพื่อรวบรวมจัดทําเอกสารประชุม และสงเอกสาร
การรายงานผล/ความคืบหนาในการดําเนินการให การประชุมใหกับคณะทํางานเพื่อพิจารณาเนื้อหาลวงหนา
กลไกไดรับทราบในการประชุมทุกครั้ง
อยางนอย 3 วันกอนวันประชุม นอกจากนี้ไดมีการเสนอ
วาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาเพื่อรายงาน
ใหที่ประชุมไดรับทราบความคืบหนา หรือผลการปฏิบัติตาม
มติของที่ประชุมในครั้งที่ผา นมา รวมถึงการสรุปรายงานการ
ประชุมสงอีเมลใหคณะทํางาน ภายใน 5 –7 วันหลังจาก
วันที่ประชุม เปนตน
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พอช. ได ร ายงานผลการปรั บ ปรุ ง งานตามผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจดั ง กล า วข า งต น
ตอคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พอช. ไดจัดหาผูประเมินภายนอก
คือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนผูดําเนินการ โดยกลุมตัวอยางในการ
สํารวจครั้งนี้ ประกอบดวยผูรับบริการจากโครงการเสริมสรางขีดความสามารถชุมชน โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน และโครงการสนับสนุนแกไขปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยชนบทรวม 832 คน นอกจากนี้ ยังมี
กลุมตัวอยางที่เปนกลุมเครือขาย ภาคี องคก รปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่ทํางานรวมกับสถาบันในฐานะ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ จํานวน 100 คน โดยดําเนินการสํารวจใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
(1) ความพึงพอใจตอผลที่เกิดจากการสนับสนุนหรือผลที่เกิดจากการทํางานของพอช.
(2) ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหการสนับสนุนจาก พอช.
(3) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่/ผูสงเสริมการพัฒนา
ซึ่งจากผลการสํารวจนั้น พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 85.40 คาคะแนนที่ได 4.0800 โดยมีรายละเอียดโครงการและประเด็นการสํารวจ ดังนี้

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวาผูรับบริการทั้ง 3 กลุมโครงการมีระดับความพึงพอใจ
เป นไปในทิ ศทางเดียวกั น โดยมี ความพึ งพอใจตอ เจ าหนาที่ ม ากที่ สุด รองลงมาเป นความพึ ง พอใจตอ ผลการ
สนับสนุน และสุดทายเปนดานกระบวนการใหบริการ ทั้งนี้ พอช. ควรศึกษาและใชประโยชนจากผลการสํารวจ
ความพึ งพอใจดังกล าว โดยเฉพาะความเห็ นที่ เ ปนขอเสนอแนะของกลุม ตัวอยางในการปรับ ปรุง คุณภาพการ
ใหบริการของ พอช. ตอไป
3.2.3 ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นอกเหนือจาก
การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแลว พอช. ยังไดดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ซึ่งดําเนินการโดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีกลุม
ตัวอยางเดียวกับการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการ ซึ่งผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของพอช.
มีระดับความเชื่อมั่นภาพรวมอยูในระดับเชื่อมั่นมากที่สุดที่รอยละ 86.55 หรือคะแนนเฉลี่ย 4.3100
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8000
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น พอช. กําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบั ติงานในมิติที่ 3
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว 2 ประเด็น ไดแก
3.3.1 การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน พอช. มีวงเงินงบประมาณจํานวน 417,725,900
บาท ประกอบดวย งบประมาณตามแผนเบิกจายงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
135,425,900 ลานบาท และงบประมาณดําเนินการ (ไมรวมงบสวัสดิการและงบกลาง) จํานวน 282,300,000 ลาน
บาทมีการเบิกจายงบประมาณแลวและมีคาใชจายที่เกิดขึ้น จํานวน 304,334,482.64 บาท คิดเปนรอยละ 72.85
คาคะแนนที่ได 1.0000 แบงเปน
1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล สามารถเบิกจายงบประมาณได 135,425,900
บาท คิดเปน รอยละของการเบิกจายไดเทากับ รอยละ 100
2) งบประมาณดําเนินการ สามารถเบิกจายงบประมาณได 168,908,582.64 บาท คิดเปน
รอยละของการเบิกจายไดเทากับ รอยละ 59.83
3.3.2 การพัฒนาระบบขอมูลในการบริ หารจัดการ พอช. พัฒนาปรับปรุงระบบรายงานเชิง
บริหารและการตัดสินใจ (EIS) โดยศึกษาระบบ ฟงกชั่น ความสัมพันธ ความเชื่อมโยงของขอมูล การรับสงขอมูลที่
ใชอยูในปจจุบันจากเอกสารและระบบงานจริง จาก คณะผูบริหารและ ทีมงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหรูปแบบ
การนําเขาขอมูล การนําเสนอขอ มูล/รายงาน/สถิติตางๆ การเชื่อ มโยงฐานขอมูล และการออกแบบโครงสราง
ระบบงาน และมีก ารตรวจสอบความถูก ตองของการคํานวณและความนาเชื่อ ถือของขอมู ล จากหนวยงานที่
รับผิดชอบขอมูลแตละเรื่องอยางตอเนื่องทุกเดือน เพื่อใหขอมูลถูกตองและเพิ่มรูปแบบการรายงานเชิงบริหาร
ไดแก รายงานการเบิกจายงบประมาณโครงการ ทั้งรูปแบบสะสม และเฉพาะปงบประมาณ 2557 การรายงานดาน
สินเชื่อ รายงานโครงการตามเกณฑ ปปช. รายงานโครงการบานมั่นคง และคํานิยามความหมายตามเงื่อนไขการ
สรางรายงานจากฐานขอมูลซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรอง
การปฏิบัติงานคาคะแนนที่ได 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ(น้ําหนักรอยละ 18) คาคะแนนที่ได 5.0000
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ตัว ไดแก ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10)
คาคะแนนที่ได 5.0000 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
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(น้ําหนักรอยละ 2) คาคะแนนที่ได 5.0000 และระดับความสําเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร (น้ําหนัก
รอยละ6) ไดคะแนนที่ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.4.1 ดานการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรั บการวางรากฐานให มีศัก ยภาพในการพัฒ นาอยางตอ เนื่อ งภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่ นี้ใหความสําคัญ กับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและการกํ ากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการสง เสริ ม ใหมี ก ารกํ ากับ ดูแลที่ ดีและการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล โดยสามารถจําแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นการประเมินผลยอยไดดังนี้

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
(1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 2555 – 2559 โดย ยึดกรอบ
ยุทธศาสตรเดิม ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และแผนปฏิบัติงานประจําป งบประมาณพ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีเนื้อหาครบถวนตามประเด็นที่กําหนดไว
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- มีการติดตามผลการดําเนินงานขององคก ารมหาชนรายไตรมาส โดย พอช. ไดจั ดทํ า
แผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ อาทิ เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริห ารความเสี่ ยง การบริ ห ารสารสนเทศ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล เป นตน รวมทั้ งไดติดตามผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารอยาง
สม่ําเสมอรายไตรมาส โดยในส วนของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารสารสนเทศนั้น เป นไปใน
ลักษณะของการติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในดานที่เกี่ยวของ
- พอช. มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย) จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- คณะกรรมการบริหารมีสวนร วมในการเขาประชุมในระดับสูง ซึ่งในการประชุมจํานวน
ทั้งหมด 12 ครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี 10 ครั้งของการประชุมที่มีจํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
- พอช. ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งการเงินและไมใช
การเงินโดยมีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญขององคการ ในรายงานประจําป และใน Website อยาง
ครบถวน
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ โดยเปดเผยความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ตอการประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
- พอช. จัด ใหม ีกิ จ กรรมเพื ่อ การสง เสริม ความรู ค วามสามารถของคณะกรรมการ
เชน การสัมมนา ระหวางวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ณ หองเบญจกิตติ โรงแรมไอบิส กรุง เทพ ริเ วอรไซด
ถนนเจริญ นคร กรุง เทพมหานครเปนตนโดยแบง เปนกลุ ม ยอ ย เพื่อ แลกเปลี่ย นเรียนรู จํานวน 3 ประเด็น
ไดแ ก วิธีก ารทํา งานและวิธีก ารบริห ารเพื ่อ ใหบ รรลุเ ปาหมายชุม ชนทอ งถิ่นจัดการตนเองเปน อยางไรและ
วิธีก ารขับ เคลื ่อ นชุม ชนทอ งถิ่นจัด การตนเองสูเ ปาหมายไดอ ยา งไรรวมทั้ ง ไดส รุป การนําประสบการณจ าก
กิจกรรมมาประยุกตใชในการกําหนดนโยบายดานตาง ๆ ขององคการ
3.4.2 ดานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง คะแนนที่ได 5.0000
พอช. คัดเลือกสถาบันวิชาการจากภายนอก คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันฯ และเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประเด็นการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร ในการประชุม เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลตามที่เสนอ
พอช.ดําเนินการประเมินตามกรอบประเด็น และระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งไดรายงานผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากการประเมินผล รวมทั้งนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันฯ ในดานตางๆ และเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให
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ความเห็นชอบ ในการประชุม เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่ง คณะกรรมการสถาบันฯ มีม ติเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่เสนอ
ทั้งนี้ พอช.ไดนําขอ เสนอแนะที่ไดจากการประเมิ นกําหนดเปนแผนงานใน 4 ดานคือ (1) การ
เชื่อมโยงการทํางาน/การบูรณาการการทํางานพัฒนาเชิงประเด็น เพื่อหนุนเสริมการสรางความเข็มแข็งขององคกร
ชุมชนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ (2) การสงเสริมการดําเนินงานขององคกรชุม (3) การจัดทําแผนการพัฒนาระดับ
บุคคลและสวนงานตามภาระงาน หนาที่และการเติบโตในสายงาน และ (4) การหนุนเสริมใหเกิดนวัตกรรมการ
พัฒนา ทั้งในระดับการปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ซึ่งผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000
3.4.3 ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ไดคะแนนที่ 5.0000
พอช.ทําความรวมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โดยศึกษาบทบาทภารกิจ โครงสราง
องคก ร โครงสรางบุ คลากร อั ตรากํ าลั ง ระบบบริห ารงาน ทรั พ ยากรบุ คคล เพื่ อ กําหนดนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันใหเหมาะสมกับลักษณะภารกิจของสถาบันซึ่งผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูง
กวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) พอช. สามารถดําเนินการตามเปาหมายการดําเนินงานของโครงการบานมั่นคงในระดับดีมาก
มีคาคะแนนที่ 5.0000 อยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 ทั้งนี้ ภายใตกรอบงบประมาณที่ไดรับ
โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ การบริหารจัดการที่เปนระบบและชัดเจน เชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กระบวนการ
ดําเนินงาน ระบบการติดตาม และฐานขอมูลสนับสนุนการทํางาน เปนตน
2) พอช.มีการจัดทําฐานขอมูลตามภารกิจไดคอนขางครอบคลุม และมีการนําขอมูลเชิงพื้นที่มาใช
ในเชิงบูรณาการไดอยางเหมาะสมสงผลใหสามารถกําหนดกลยุทธในการทํางานไดตรงประเด็น และสามารถแกไข
ปญหาไดรวดเร็ว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวควรพัฒนาฐานขอมูลใหเปนไปตามพื้นที่และมีความเปนปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) พอช. ควรให เ ร ง รั ด ให เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การกองทุ น พอช. ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะการเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณที่มีการผูกพันสัญญาไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็วในปถัดไป
2) พอช. ควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในเชิงผลลัพธตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
นอกเหนือ จากการวัดจํ านวนผลผลิ ต โดยในการวัดผลลัพ ธในแตล ะดานนั้น อาจพิ จารณาจั ดทํ าเป นดัชนีชี้วัด
มาตรฐานในแตละดาน
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3) การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และทุ นชุม ชนระยะ 3 ป (Roadmap) พอช. ควร
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนในลักษณะของภาพรวมของประเทศ มากกวาการจัดทํา
แผนการดําเนินงานของ พอช. เทานั้น โดยตองกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จที่เปนผลลัพธที่ชัดเจน เพื่ อประเมิ น
ขอมูลผลลัพธทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง พอช. อาจจัดทําเปนดัชนีชี้วัด
ในดานตางๆ ที่สามารถนําไปใชคัดกรองและ/หรือประเมินความเขมแข็ง และระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ของกลุมองคกรชุมชน ซึ่งอาจแบงประเภทตามแผนพัฒนาในแตละดาน เชน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาอาชีพ
การจัดการภัยพิบัติชุมชนการจัดทําฐานขอมูลชุมชน และการจัดตั้งกองทุน เปนตน เพื่อเปนมาตรฐานและสะดวก
ตอการติดตาม รวมทั้งสามารถนําไปใชประโยชนตอเนื่องในการจัดทํา/ปรับปรุง/พัฒนาแผนของแตละพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสม
........................................

