รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้การพัฒนาที่
อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้ อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท และเพื่อ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อันจะ
เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งสถาบัน พัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์ การมหาชน) พ.ศ. 2543 ก าหนด
วัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) สนับสนุน และให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่
สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3) สนับสนุนให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจน
ประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.4 ผู้อานวยการ : นายพลากร วงค์กองแก้ว (ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 – ปัจจุบัน)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (26 สิงหาคม 2557 – วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
คณะกรรมการ
1. นายสมพร ใช้บางยาง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

กรรมการ

3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

กรรมการ

4. นายสมคิด สิริวัฒนากุล

กรรมการ

5. นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการ

6. นางละออ ชาญกาญจน์

กรรมการ

7. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการ

8. ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ

9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

10.ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

11.ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
- โครงสร้างสถาบัน

กรรมการและเลขานุการ
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- กรอบอัตรากาลัง 301 คน

ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

(ผู้บริหาร 9 คน เจ้าหน้าที่ 247 คน ลูกจ้าง 20 คน รวม 277 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 252 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและ
ประชาสังคม”
พันธกิจ
1) สนั บ สนุ น และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่อ งค์ ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ ายองค์ กรชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การ
ประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบทโดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่ สมาชิกมี
ส่วนร่วมเป็นแนวทางสาคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจน
ประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
2) การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือ พอช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.7162 ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ทั้ง 4 มิติ โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่
4.9435 รองลงมา ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.7860 มิติที่ 4 ด้านการกากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.7059 และ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ได้คะแนน
4.1733 ตามลาดับ
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำน

60%

4.7860

5.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

12%

4.1733

4.0000

11%

4.9433

มิติที่ 4 กำรก้ำกับดูแลกิจกำร

17%

4.7059

รวมทุกมิติ

100%

4.7161

มิติที่ 3

ประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบตั ิงำน

3.0000
2.0000
1.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรี ยบเทียบผลการประเมิน รายปีของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2558
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
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

2558

4.7860

4.1733

4.9433

4.7059

4.7161

5
คะแนนรวม
5
4
3
2
1

0
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ปี พ.ศ.
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

ผลกำรด้ำเนินงำน
4

5

ผลกำร

ค่ำคะแนน

คะแนน

ด้ำเนินงำน

ที่ได้

ถ่วงนำ้ หนัก

60

1.1 จำนวนสภำองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รบั กำรจัดตั้ง

4.7860

จำนวน

12

3,357

3,884

4,411

4,938

5,465

4,901

3.9298

0.4716

จำนวน

12

1,455

1,755

2,055

2,355

2,655

3,039

5.0000

0.6000

ระดับ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

จำนวน

12

750

1,125

1,500

2,250

3,000

3,151

5.0000

0.6000

ระดับ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

และยังคงสถำนภำพ
1.2 จำนวนสภำองค์กรชุมชนตำบลที่มีผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
1.3 ระดับควำมสำเร็จดำเนินกำรตำมโครงกำรบ้ำน
มั่นคงชนบทเพื่อ
ผู้ยำกจนและด้อยโอกำสในชนบท

1.4 จำนวนตำบลที่มีกำรยกระดับกำรดำเนินงำนของ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้มีคุณภำพ
1.5 ครัวเรือนที่มีควำมมั่นคงในกำรอยู่อำศัย ภำยใต้
กำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนมั่นคง
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร

12

2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจ

4.1733

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.17

4.1700

0.4170

ระดับ

2

1

2

3

4

5

4.19

4.1900

0.0838

และพัฒนำกำรให้บริกำร
2.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
เพื่อควำมเชื่อมั่นของผู้รบั บริกำรต่อกำร
ดำเนินงำนของ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน

11

4.9433

3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จำ่ ยเงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

98.96

4.7920

0.1438

3.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

ระบบสำรสนเทศ
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับ

17

4.7059

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.5

4.5000

0.4500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

5.0000

0.1000

ดูแลกิจกำร
4.2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน
4.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกำรบริหำร

(ร้อยละ 82.01)
ระดับ

2

นำ้ หนักรวม

100

1

3

5

5

ทรัพยำกรบุคคลระยะ 3 ปี
ค่ำคะแนนที่ได้ 4.7161
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ( น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7860
พอช. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดาเนินงานในเชิงผลผลิตเป็นส่วนมาก โดยมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งของ พอช. และมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
- ด้านส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ พบว่า มีสภาองค์กรชุมชนตาบลที่ได้รับการจัดตั้งที่ยังคงสภาพ และมีการ
บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมสภาองค์กรชุมชน จานวน 4,411 ตาบล สานักงานภาค 11 ภาค
ได้ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ตาบลใหม่ และสร้าง
ความเข้ า ใจต่อ หลั กการเจตนารมณ์ ต าม พ.ร.บ. สภาองค์ก รชุ มชน โดยสถาบั น ฯ สามารถ
ดาเนินการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในปีงบประมาณ 2558 จานวน 490 ตาบล รวมสภา
องค์กรชุมชนตาบลที่ได้รับการจัดตั้งและยังคงสถานภาพ ทั้งสิ้น 4,901 ตาบล ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 คะแนน
- นอกจากนี้ พอช.ได้มีก ารติดตาม สภาองค์ก รชุ มชนตาบล ให้ มีผ ลการดาเนิ นงานอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่งพิจารณาจาก มีการดาเนินการตาม มาตรา 19 และมาตรา 21 ที่เป็นภารกิจพื้นฐาน
ข้อที่ 10-12 และภารกิจด้านอื่น 3 ข้อตามปัญหาความต้องการและความพร้อมของสภาองค์กร
ชุมชนตาบล ซึ่งจากการติดตาม พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดจานวน 3,039 ตาบล ค่าคะแนน
ที่ได้ 5.0000 คะแนน
- สาหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
ทั้งในเมืองและชนบท พอช.แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.โครงการบ้านมั่นคง
ชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท และ 2. โครงการบ้านมั่นคง ดังนี้
- โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อ ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท พิจารณาผลจาก
พื้นที่เป้าหมายมีกิจกรรมการจัดทาข้อมูล รับรองข้อมูล/แผนที่ และจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยแผนดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานงาน
ขบวนองค์กรชุมชนภาค ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ มี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่องค์กร
ชุมชนเสนอในแต่ละภาค ซึ่งสามารถดาเนินงานได้ ทั้งสิ้น จานวน 64 ตาบล รวมทั้ง
ได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกองทุนที่ดิน จานวน 50 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 78.13 ค่า
คะแนนที่ได้ 5.0000
- สาหรับโครงการบ้านมั่นคง พอช,ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยการสร้าง
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านมั่นคง ในรูปแบบต่างๆ เช่น แก้ไขปัญหา
และการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณู ป การและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และ เกิ ด ระบบการจั ด การของชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา ทั้งจากภายในและภายนอก
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ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น จานวนทั้งสิ้น 2,189 ครัวเรือน โดยครัวเรือน
ทั้งหมดมีระบบการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคงของตนเอง ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
- ส่วนการยกระดับการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพ พอช. กาหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1) มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกไม่น้อย
กว่า 3 ประเภท 2) เกิดการขยายฐานสมาชิกที่กระจายพื้นที่ในตาบลเพิ่มขึ้นและครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 4) ได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือการดาเนินการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) มีการ
เชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนกับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งมีตาบลที่สามารถยกระดับการ
ดาเนิ นงานของกองทุน สวัส ดิการชุมชนให้มีคุณภาพได้จานวน 3,151 ตาบล ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 คะแนน
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1733
3.2.1 การสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ พอช. ได้จัดหาผู้ประเมินภายนอกคือ
สถาบันวิทยาลัยพัฒ นศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ควบคู่ กั บ การส ารวจความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ ก ารต่ อ การด าเนิ น งานของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 โดยกลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้รับบริการจากโครงการหลัก 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยชนบท
และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน รวม 820 คน โดยดาเนินการสารวจใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
(1) ความพึงพอใจต่อผลการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฯ
(2) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้การบริการ
(3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที/่ ผู้ส่งเสริมการพัฒนา
มีรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อ

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

ผลการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

85.55

มาก

กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

85.25

มาก

เจ้าหน้าที่/ผู้ส่งเสริมงานพัฒนาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

87.00

มากที่สุด

85.85

มาก

จากผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 85.85
โดยมีการวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งกาหนด
แนวทางการปรับปรุงงานตามผลสารวจ และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงการดาเนินงานตามผลการสารวจความพึงพอใจของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2557 เมื่อการประชุม
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ครั้ งที่ 2/2558 วัน ที่ 26 กุมภาพัน ธ์ 2558 โดยที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ มีมติเห็ นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงตามที่เสนอ
รวมทั้งนาเสนอวิธีการสารวจและแบบสอบถาม ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อเห็นชอบก่อน
ดาเนิน การส ารวจ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และ
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการสถาบัน
เพื่อรับทราบและให้ความเห็น เมื่อการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยผลการสารวจความพึง
พอใจ พบว่า มีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 85.85 ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.1700
3.2.2 การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานเพื่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การด าเนิ น งาน
นอกเหนื อจากการส ารวจความพึงพอใจในการให้ บริการแล้ ว พอช. ยังได้ดาเนินการส ารวจความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการของผู้รับบริการต่อการดาเนินงาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเดียวกับการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พบว่า พบว่าระดับความเชื่อมั่นภาพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่น มาก คือ ร้อยละ 85.95 ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.1900
สาหรับข้อเสนอแนะโดยรวมที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจ และการสารวจความเชื่อมั่นของผู้
บริการต่อการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน* พบว่า
- สถาบันฯควรยกระดับฐานข้อมูลผลงานของบุคลการทุกระดับและผู้แทนองค์กรชุมชน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก
- ควรยกระดั บ ฐานข้อ มูล ผลงานของสถาบัน ฯในทุ กๆประเด็ น ให้ เป็ นข้ อเสนอเชิ ง
นโยบายต่อรัฐ ยกระดับจากยุทธศาสตร์การดาเนินงานไปสู่การผลักดันเชิงนโยบาย
- ควรเพิ่มการประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโครงการ ขบวนการ
แกนนา และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
- อื่นๆ
(* ที่มา : รายงานวิจัย โครงการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ประจาปี 2558 โดย สถาบันวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 11) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9435
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น พอช. กาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานในมิติที่ 3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว้ 2 ประเด็น ได้แก่
3.3.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน พอช. มีวงเงินงบประมาณจานวน 485.38 ล้านบาท
ประกอบด้วย งบประมาณตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 252.00
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ล้านบาท และงบประมาณดาเนินการ (ไม่รวมงบสวัสดิการและงบกลาง) จานวน 233.38 ล้านบาท โดย มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเบิ กจ่ ายงบประมาณโครงการจานวน 252.00 ล้ านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการ (ไม่รวมงบสวัสดิการและงบกลาง) จานวน 228.35 ล้านบาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดเท่ากับ
480.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7920 แบ่งเป็น
1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 252.00 ล้าน
บาท คิดเป็น ร้อยละของการเบิกจ่ายได้เท่ากับ ร้อยละ 100
2) งบประมาณดาเนินการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 228.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
ของการเบิกจ่ายได้เท่ากับ ร้อยละ 97.84
3.3.2 การพัฒนาระบบข้อมูลในการบริหารจัดการ พอช. ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลในการ
บริห ารจัดการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โ ด ย ปี นี้ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ (GIS) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ระบบฐานข้ อ มู ล งานพั ฒ นา และงาน
บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม ให้ สามารถออก
รายงานข้อมูลองค์กรชุมชนเชิงพื้นที่ ทั้ง
ในระดั บ ต าบล จั ง หวั ด และภาค ซึ่ ง
เป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ขององค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนและกองทุน
สวัสดิการชุมชนในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และขบวนองค์กร
ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่และติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน นอกจากนี้การนาเสนอข้อมูลยังสามารถแสดง
พื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งในระดับตาบล จังหวัด และภาคได้ สามารถสื่อสารและใช้งานบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ติดตามและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
3.4 มิติ ที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้ อยละ 17) ค่าคะแนนที่ได้
4.7059
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ (น้าหนักร้อยละ 10)
ค่าคะแนนที่ได้ 4.5000 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ 5)
ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ 5.0000 และ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท าแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระยะ 3 ปี
(น้าหนัก ร้อยละ 2) ได้คะแนนที่ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.4.1 ด้านการพัฒนาการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสาคัญ กับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและการกากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส่ งเสริม ให้ มีก ารก ากับ ดูแลที่ดีแ ละการสนั บสนุ นให้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยสามารถจาแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อยได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำย
ไตรมำส
1.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีทกี่ ำกับดูแลองค์กำรมหำชน
1.4 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่
2.2 มีกำรจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำร
ปฏิบัตหิ น้ำทีก่ รรมกำร
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
1.0000
5.0000
5.0000

1

4.0000

10

4.5000
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
(1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 2555 – 2559 ในการประชุม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และแผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามประเด็นที่กาหนดไว้
- มีการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส โดย พอช. ได้จัดทา
แผนงานประจาปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ อาทิ เรื่อง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งได้ติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน และมี การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่าง
สม่าเสมอรายไตรมาส โดยในส่วนของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
สารสนเทศนั้น เป็นไปในลักษณะของการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในด้านที่
เกี่ยวข้อง
- พอช. มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 และ วันที่
28 กรกฎาคม 2558
- คณะกรรมการ มีบทบาทในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน โดยการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 12
ครั้ง
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- พอช. ให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน โดยมีก ารเผยแพร่ข้อ มูล และสารสนเทศที่ส าคัญ ขององค์ก าร ในรายงาน
ประจาปี และใน Website อย่างครบถ้วน
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ โดยเปิดเผยความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ต่อการประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญ
ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 2575 ชุมชนท้องถิ่น
ไทยมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สู่
การจัดการตัวเองในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560)
อย่างไรก็ตาม พอช.ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ เช่น อบรม ดูงาน สัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน เป็นต้น
3.4.2 ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการ
สารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึงข้อจากัดในการดาเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของ
ประเทศ
โดยหน่วยงาน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก (ค่าคะแนน 80-100
คะแนน) ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 82.01 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
85.48
71.50
99.05
76.60
71.46
82.01
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3.4.3 ด้านการพัฒนาองค์การ มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ของหน่วยงาน คือ การดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล โดย หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (2558 – 2560)
เสนอคณะกรรมการ เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 และมีการนาแผนสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน เช่น จัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล (HRM บริหารบุคคล) เป็นต้น และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติงาน ค่า
คะแนนที่ได้ 5.0000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) พอช. สามารถด าเนิ น การตามเป้ าหมายการดาเนินงานของโครงการส าคัญภายใต้ กรอบ
งบประมาณที่ได้รับ ในระดับดีมาก เช่น โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาส
ในชนบท การดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นต้น โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือ การบริหาร
จัดการที่เป็นระบบและชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดาเนินงาน ระบบการติดตาม และฐานข้อมูล
สนับสนุนการทางาน เป็นต้น
2) พอช.มีการจั ดทาฐานข้อมูล ที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ บริห าร
ผู้ปฎิบัติการ ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค
3) พอช.เริ่มมีการนาแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานมาเป็นเครื่องมือเพื่อติดตามและ
พัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ครอบคลุ ม หน่ ว ยงานมากขึ้ น โดยเริ่ ม มี ก รอบแนวคิ ด ส าหรั บ น าไปก าหนดตั ว ชี้ วั ด
รายบุคคลในปีต่อไป

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) พอช. ควรพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิ งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
นอกเหนื อจากการวัดจานวนผลผลิ ต โดยในการวัดผลลัพธ์ในแต่ล ะด้านนั้น อาจพิจารณาจัดทาเป็นดัช นีชี้วัด
มาตรฐานในแต่ละด้าน
2) พอช.ควรแก้ไขปัญหาเรื่อง สภาองค์กรชุมชน ที่มีผลการดาเนินที่อัตราการเพิ่มขั้นไม่มากนักใน
แต่ละปี ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใด เพื่อปรับปรุงแก้ไข และกาหนดเป้า หมายสาหรับดาเนินงาน ให้ครอบคลุม
จานวนสภาองค์กรชุมชนที่คาดว่าจะดาเนินงาน และกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบใน
การติดตาม ต่อไป
3) ถ้าหากพิจารณาถึงผลการดาเนินงานที่ พอช.สามารถดาเนินงานได้พบว่า ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดหรือโครงการประจาปีส่วนใหญ่ มีผลการดาเนินงาน ดีกว่าเป้าหมายมาก คือ ค่าคะแนนระดับ 5.0000
แต่เมื่อเปรี ยบเทีย บกับ ค่าใช้จ่ ายในงบประมาณประจาปีนี้ซึ่งสู งกว่าปีที่ผ่านมา หน่วยงานควรศึกษาถึงข้อมูล
ดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับแนวคิด การบริหาร หรือ กระบวนการ
ทางานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว
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