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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรข ององคก ารมหาชนที่ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองคก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากการตรวจประเมิ นตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง
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ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

60%

4.0936

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ
มิติที่ 3

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

10%

4.3780

10%

3.4551

2.0000

20%

4.1025

1.0000

100%

4.0599

3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) อยูที่ระดับ
4.0599
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : ผลคะแนนเมื่อพิจารณารายมิติ ปรากฎวา พอช. สามารถทําคะแนนไดอยูในชวง
3.5000-4.4999 ในมิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกรและมิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนมิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนอยูในชวง 2.5000-3.4999
2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ
 สถานภาพ : พอช. เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในแนวทางการทํางานพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมที่มีประชาชนเปน
แกนหลัก โดยมีแนวทางการทํางานที่ประสานกับภาคีพัฒนาหลายฝาย ไดแก องคกรชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาภาคเอกชน และตางประเทศ เปนตน ทําใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมี
เงินกองทุนเปนของหนวยงานเอง และสามารถการบริหารจัดการการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจหลักในดานตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองคกรไดเปนอยางดี
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สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารของ พอช. มีทัศนคติที่ดี กับระบบ
การประเมินผล จึงใหความสําคัญกับทุกตัวชี้วัดที่ตองปฏิบัติตามคํารับรอง โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อทําความเขาใจ และ
พิจารณาถึงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน และความเปนไปไดของแตละตัวชี้วัดอยางละเอียด เพื่อให พอช. สามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 : พอช.สามารถดําเนินการผลักดันใหเกิดองคกรชุมชนที่ไดรับการ
รับรองสถานภาพและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 35,317 องคกร พรอมทั้งไดสํารวจ และจัดทํา
ฐานขอมูลองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและยังคงสถานภาพได จํานวน
16,476 องคกร ตําบล เมือง เขต สามารถจัดทําขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานการวางแผน การพัฒนา และการติดตามผลการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได จํานวน 1,750 ตําบล/เมือง/เขต ครัวเรือนที่มีสิทธิการอยูอาศัยที่มั่นคง ภายใตการดําเนินงาน
โครงการบานมั่นคงเพิ่มขึ้น จํานวน 8,848 แหง และจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด มีกลไกการบริหารจัดการรวมกันระหวาง
ชุมชนและภาคีพัฒนา สําหรับผลการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเปาหมายในปนี้ ไดแก การติดตามและสรุปสถานะของ
องคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2550 การดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปน
ระบบ และมีผลสําเร็จตามเปาหมาย การปรับปรุงแผนบริหารหนี้มีปญหา (NPL) ใหมีความสอดคลองกับปญหาหรือ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินงานใหสัดสวนของรายไดสูงกวาคาใชจายการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว
และการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เนื่องจาก พอช. มีการวางเปาหมายของการดําเนินงานไวคอนขางสูง เชน
การดําเนินการติดตามและสรุปสถานะขององคกรชุมชน จํานวน 27,510 องคกร ใหแลวเสร็จครบถวนตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไว เปนตน การดําเนินงานมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเมืองทองถิ่น การโยกยายเจาหนาที่ดําเนินงาน
เปนตน การดําเนินงานที่มีขั้นตอนของการวิเคราะหที่ตองใชเวลาคอนขางมากสงผลใหไมสามารถดําเนินการในขั้นตอน
ตอไปได
3. ฐานขอมูล
 พอช. ไดประชุมผูดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารทําความเขาใจในการใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (รายตั ว ชี้ วั ด ) สํ า หรั บ ฐานข อ มู ล ที่ มี ป ริ ม าณมาก มี ก ารจั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ฟล
ซึ่งสามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผลขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ ขอมูลมีความนาเชื่อถือและรูปแบบการจัดเลมรายงาน
มีความเรียบรอย งายตอการคนหาขอมูลเพื่อประเมินผล
4. อื่น ๆ
 พอช. ใหความสําคัญตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เปนอยางยิ่ง มีการจัดทําระบบการถายทอดเปาหมายจาก
ระดับองคกรสูระดับบุคคล และระบบประเมินผลภายในองคกร โดยจัดใหมีการประชุมบุคลากรเพื่อถายทอดเปาหมายการ
ดําเนินงานและรายละเอียดของตัวชี้วัดตาง ๆ ตามคํารับรองฯ รวมทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของ
สถาบันไดเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
4.6893
4.6589
4.0936

มิติที่ 2
3.0000
4.6053
4.3780

มิติที่ 3
5.0000
4.6215
3.4551

มิติที่ 4
4.5400
3.9748
4.1025

รวม
4.5342
4.5092
4.0599

ประเภท
จํานวนตัวชี้วัด

Input
0

Process
4

Output
10

Outcome
5

รวม
19

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

2.

1.
2.

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
พอช. เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในแนวทางการทํางานพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมที่มีประชาชนเปนแกนหลัก
โดยมีแนวทางการทํางานที่ประสานกับภาคีพัฒนาหลายฝาย ไดแก องคกรชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรพัฒนาภาคเอกชน และตางประเทศ เปนตน ทําใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมี
เงินกองทุนเปนของหนวยงานเอง และสามารถการบริหารจัดการการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักในดานตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองคกรไดเปนอยางดี
พอช. เริ่มมีการติดตามองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพใหยังคงสถานภาพและดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งขององคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพไปแลวทั้งหมด แม
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะต่ํากวาเปาหมาย แตไดแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาในการหา
แนวทางในการตรวจสอบ และรับรองสถานภาพขององคกรชุมชนเพื่อใหทราบสถานะความเขมแข็งขององคกร
ชุมชนตาง ๆ และสามารถสังเคราะห/วิเคราะหขอมูลที่ได เพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชนไดตรงกับสภาพ
ปญหา และความตองการมากขึ้น
ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
องคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพควรมีการพัฒนาคุณภาพ และแนวทางการดําเนินงานในการเปนองคกร
ชุมชนที่มีความเขมแข็งใหไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
พอช. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีอยูใหไดรับผลตอบแทนในสัดสวนที่เพียงพอตอคาใชจายการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นในแตละป

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

3-3

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

3.

4.

1.

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
พอช. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของชุมชนเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยฐานขอมูลที่
สําคัญ ไดแก ขอมูลชุมชน แผนชุมชน กลไกที่แสดงความเชื่อมโยงของการดําเนินงานของชุมชน และการดําเนินงาน
ของชุมชนและผลสําเร็จที่เกิดขึ้น เปนตน
พอช. มีเปาหมายที่จะพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภายในใหมีความสอดคลองกับงานแตละงาน ซึ่งเปนเปาหมาย
การดําเนินงานที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอองคกรอยางมาก ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดมีการจัด
แผนการพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติ แตจากการประเมินผลพบวา เนื้อหาของแผนพัฒนาบุคลากรเปนการนําแผนงาน
ที่มุงเนนการฝกอบรมที่มีอยูมาประกอบเปนแผนงานในภาพรวมดานการพัฒนาบุคลากรขององคกร ยังไมไดมีการ
วิเคราะหและประเมินขีดสมรรถนะของบุคคลากรเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งผูบริหาร
ขององคกรไดเล็งเห็นถึงปญหา อุปสรรคดังกลาว ดังนั้น พอช. จึงไดจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักของบุคลากรมากขึ้น
คาดวาจะสามารถวัดผลการดําเนินงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
อื่นๆ
พอช. มีการนําระบบประเมินผลไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี เจาหนาที่ของ พอช. เห็น
ความสําคัญของการมีระบบประเมินผล รับรู และมีสวนรวม ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ พอช. รวมกัน
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
1 จํานวนองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพ และมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
2 ระดับความสําเร็จของการติดตามและสรุปสถานะของ
องคกรชุมชนที่มีการดําเนินงานเปนรูปธรรม และยังคง
3 จํานวนตําบล เมือง เขต ที่มีการจัดการขอมูลโดยชุมชน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

องคกร

60
6

ระดับ

8

ตําบล/
เมือง/เขต

4 จํานวนตําบลที่มีการฟนฟูชุมชนทองถิ่นเกิดผลสําเร็จจาก
การฟนฟู
4.1 ตําบลเปาหมายเดิม อยางนอย 3 ดาน
ตําบล
4.2 ตําบลเปาหมายใหม อยางนอย 2 ดาน
ตําบล
5 จํานวนครัวเรือนที่มีสิทธิการอยูอาศัยที่มั่นคง ภายใตการ
ครัวเรือน
ดําเนินงานโครงการบานมั่นคง
6 จํานวนเมือง/เขต ที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปน
เมือง/เขต
ระบบ ทั้งเมือง
7 รอยละของเมือง/เขต ที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
รอยละ
อยางเปนระบบ และมีผลสําเร็จตามเปาหมาย
8 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ที่มีปญหา ระดับ
(NPL)
9 รอยละขององคกรชุมชนที่เปนหนี้มีปญหา และไดรับการ
รอยละ
แกไขใหสามารถชําระหนี้ได
10 รอยละของสินเชื่อที่มีปญหาตอสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด
รอยละ
11 รอยละของสินเชื่อที่ไดรับชําระคืนตอสินเชื่อที่พึงไดรับใน
รอยละ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
12 จํานวนจังหวัดที่มีกลไกการบริหารจัดการรวมกันระหวาง
จังหวัด
ชุมชนและภาคีพัฒนา
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
13 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
14 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
รอยละ
15 สัดสวนรายไดตอคาใชจายดําเนินงาน
รอยละ
16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระดับ
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
17 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
18 รอยละของความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู
รอยละ
การปฏิบัติ
น้ําหนักรวม

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

4.0936
30,000 32,500 35,000 37,500 40,000 35,317.00 3.1268
2.0000

0.1600

6

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,750.00 5.0000

0.3000

6
6
3

300 350 400 450 500 530.00 5.0000
600 700 800 900 1,000 1,015.00 5.0000
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 8,848.00 5.0000

0.3000
0.3000
0.1500

4

160

190.00

4.0000

0.1600

4

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 86.32

2.2632

0.0905

2.90

2.9000

0.0580

2

1

1

2

170

2

3

180

3

4

190

4

5

200

5

2.00

0.1876

5

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

30.28

5.0000

0.2500

5
3

32.00 30.00 28.00 26.00 24.00
68.00 69.00 70.00 71.00 72.00

17.52
86.28

5.0000
5.0000

0.2500
0.1500

76.00

5.0000

0.1000

2
10
10
10
4
3
3
20
10
10
100

55

60

65

70

75

65.00 70.00 75.00 80.00 85.00

81.89

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
40.90 43.40 45.90 48.40 50.90
1
2
3
4
5

4.73
45.33
2.80

1
2
3
4
5
4.46
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 93.75

4.3780
4.3780
3.4551
4.4600
2.7705
2.8000
4.1025
4.4550
3.7500

0.4378
0.1784
0.0831
0.0840
0.4455
0.3750

คาคะแนนที่ได 4.0599

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 พอช. เริ่มมีการติดตามองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพใหยังคงสถานภาพและดําเนินกิจกรรมการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งขององคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพไปแลวทั้งหมด แมผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะต่ํากวาเปาหมาย แตไดแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาในการหาแนวทางในการ
ตรวจสอบ และรับรองสถานภาพขององคกรชุมชนเพื่อใหทราบสถานะความเขมแข็งขององคกรชุมชนตาง ๆ และสามารถ
สังเคราะห/วิเคราะหขอมูลที่ได เพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชนไดตรงกับสภาพปญหา และความตองการมากขึ้น
 พอช. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของชุมชนเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยฐานขอมูลที่สําคัญ ไดแก
ขอมูลชุมชน แผนชุมชน กลไกที่แสดงความเชื่อมโยงของการดําเนินงานของชุมชน และการดําเนินงานของชุมชนและ
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น เปนตน
 พอช. มีหลายปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แตเปนอุปสรรคของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงานอยูเสมอ ไดแก
การเมืองทองถิ่น หรือการโยกยายเจาหนาที่ดําเนินงาน เปนตน ดังนั้น พอช. ควรหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อปองกันหรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืนใหกับผูที่เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยแนวทางดังกลาวตองสามารถ
นําไปปรับ เปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินงานหรือขยายผลใหส อดคล องกับสถานการณที่เกิดขึ้นได เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

3-6

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

1. จํานวนองคกรชุมชนที่  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.1268 โดยมีองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพ และ
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม จํานวน 35,317 องคกร ซึ่งมีรายละเอียดที่สรุปไดดังนี้
ไดรับการรับรอง
สถานภาพ และมีการ
ภาค
จํานวนองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพ
ดําเนินงานอยางเปน
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
รูปธรรม
กทม.และปริมณฑล
604
เหนือ
4,132
กลางตอนบน
2,424
กลางตะวันตก
2,543
ตะวันออก
2,042
ตะวันออกเฉียงเหนือ
16,185
ใต
7,387
รวม
35,317
 พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการรับรองสถานภาพการ
เปนองคกรชุมชน ซึ่งไดสนับสนุนการจัดกระบวนการรับรองสถานภาพองคกรชุมชนระดับตําบล
เมือง และจังหวัด การจัดเก็บขอมูลองคกรชุมชนที่เสนอโครงการ และองคกรที่ใชสินเชื่อ ซึ่งศูนย
ขอมูลมีการจัดทําฐานขอมูลองคกรชุมชนที่เขารวมกระบวนการพัฒนาและมีการดําเนินกิจกรรม
อยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการพัฒนาโครงการจากสํานักงานปฏิบัติการภาค สวน หนวยตาง ๆ
มีการจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานกอนที่จะมีการอนุมัติโครงการ
 คุณลักษณะขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ผานการรับรองสถานภาพ ไดแก การ
เปนองคกรที่มีการกอตั้งโดยการมีสวนรวมของสมาชิกชัดเจน มีวัตถุประสงค เปาหมายการรวมตัว
กันเพื่อการพัฒนา เปนองคกรที่มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองคกรที่เปดเผย โปรงใส
มีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกของสมาชิกเพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกร และมีแผนงาน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา และการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานองคกรอยางตอเนื่อง
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
2. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 2.0000 โดยดําเนินการติดตามและสรุปสถานะขององคกร
ชุมชนที่มีการดําเนินงานเปนรูปธรรม และยังคงสถานภาพตามขั้นตอนที่กําหนดไวได 2 ขั้นตอน
การติดตามและสรุป
จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน
สถานะขององคกร
ชุมชนที่มีการ
 พอช. ไดมีการสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพ และมีการ
ดําเนินงานเปน
ดํา เนิ น งานอย า งเป นรู ป ธรรม และยัง คงสถานภาพ โดยการใชแ บบฟอร ม การจัด ระดับ ความ
รูปธรรม และยังคง
เขม แข็งองค ก รชุ มชน และแบบติดตามความกาวหนาองค ก รชุมชนปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการจั ด ระดั บ ความเข ม แข็ ง 6 ข อ ได แ ก จํ า นวนสมาชิ ก
สถานภาพ
เงินกองทุน/เงินออม กิจกรรมการพัฒนาของกลุม จํานวนแกนนํา/ผูนําชุมชนที่รวมกันทํางานจริง
การประสานความรวมมือกับชุมชนอื่น และการประสานการทํางานรวมกับหนวยงาน และเกณฑ
คะแนนที่ใชในการจัดระดับความเขมแข็ง ไดแก ระดับที่เขมแข็ง ระดับปานกลาง และระดับ
ปรับปรุงพัฒนา
 พอช. ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 ชวง
ไดแก ชวงที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 เปนการดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน และชวงที่ 2 ขั้นตอน
ที่ 3-5 เปนการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งกําหนดไวที่ รอยละ 80, 90
และ100 ตามลํ า ดั บ แต พอช. ดํ า เนิ น การติ ด ตามและสรุ ป สถานะขององค ก รชุ ม ชนที่ มี ก าร
ดําเนินงานเปนรูปธรรม และยังคงสถานภาพได จํานวน 16,476 องคกร จากเปาหมาย 27,510
องค ก ร คิ ด เป น ร อ ยละ 59.89 ดั ง นั้ น พอช. ควรรวบรวมป ญ หา อุ ป สรรคที่ ส ง ผลให ผ ลการ
ดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานที่เหมะสมและ
บรรลุเปาหมายไดตอไป
3. จํานวนตําบล เมือง  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีตําบล เมือง เขต ที่มีการจัดการขอมูลโดยชุมชน
จํานวน 1,750 ตําบล/เมือง/เขต
เขต ที่มีการจัดการ
 พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนการจัดทําขอมูลโดยชุมชนตาม
ขอมูลโดยชุมชน
โครงการตาง ๆ ไดแก แผนชุมชน บานมั่นคง ศูนยขอมูลทองถิ่น เปนตน ประกอบกับการสราง
เงื่อ นไขสํา หรับ โครงการที่ เ สนอของบประมาณสนั บ สนุ นทุ ก ประเภทต องมี การจั ด ทําข อ มู ล
โดยชุมชนกอน ทั้งนี้ ลักษณะของขอมูลที่จัดทําขึ้นอยูกับความตองการการใชขอมูลของพื้นที่ เชน
พื้นที่การจัดทําแผนชุมชน ไดแก ขอมูลครัวเรือน ขอมูลพื้นฐานพื้นที่ ขอมูลศักยภาพพื้นที่/ชุมชน
ปญ หาของชุ มชน พื้ นที่ป ฏิบัติก ารฟน ฟูชุม ชนทอ งถิ่น ไดแ ก ขอ มูล พื้น ฐานประเด็นที่ ใช เป น
เครื่องมือในการฟนฟู เชน สวัสดิการ ทรัพยากร และเกษตรยั่งยืน เปนตน
 ชุมชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ และนําฐานขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ วิเคราะห
สภาพของชุมชนกอนและหลังดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งขอมูลของแตละชุมชนควรไดรับการ
รวบรวมและจัดเก็บไวที่ศูนยขอมูลชุมชนทองถิ่นเพื่อใชประโยชนรวมกัน
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
4. จํานวนตําบลที่มีการ
ฟนฟูชุมชนทองถิ่น
เกิดผลสําเร็จจากการ
ฟนฟู
4.1 ตําบลเปาหมาย  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีตําบลเปาหมายเดิมที่มีการฟนฟูชุมชนทองถิ่น
เดิม อยางนอย 3 ดาน
เกิดผลสําเร็จจากการฟนฟู อยางนอย 3 ดาน จํานวน 530 ตําบล
4.2 ตําบลเปาหมาย  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีตําบลเปาหมายใหมที่มีการฟนฟูชุมชนทองถิ่น
ใหม อยางนอย 2 ดาน เกิดผลสําเร็จจากการฟนฟู อยางนอย 2 ดาน จํานวน 1,015 ตําบล
 พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดมีการจัดเวทีสรางความเขาใจรวมกับตําบลตาง ๆ
เพื่อกําหนดเปาหมายของการฟนฟูชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ กรณีที่เปนตําบลเปาหมายใหมจะมีการ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาวิเคราะหปญหา วางเปาหมายการฟนฟู และจัดทําแผนกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ สวนกรณีที่เปนตําบลเปาหมายเดิมจะมีการสรุปบทเรียนการทํางาน และปรับแผนการ
ฟนฟู โดย พอช. ทําหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณการทํากิจกรรม
 ผลสําเร็จ จากการฟนฟูชุมชนทอ งถิ่นมีรู ปธรรมชัดเจน เชน การถอดบทเรียนและองค ค วามรู
เพื่อการขยายผล ไดแก วัฒนธรรมภูมิปญญา เกษตรอินทรีย เปนตน ทําใหมีความมั่นใจในผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้น
5. จํานวนครัวเรือนที่มี  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีครัวเรือนที่มีสิทธิการอยูอาศัยที่มั่นคง ภายใต
การดําเนินงานโครงการบานมั่นคง จํานวน 8,848 ครัวเรือน
สิทธิการอยูอาศัยที่
 พอช. ดําเนินการไดดีกวาเปาหมาย เนื่องจากเปนการดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัยตามสภาพ
มั่นคง ภายใตการ
ปญหาของชุมชน โดยมีขั้นตอนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยไวอยางชัดเจน ไดแก การทําความเขาใจ
ดําเนินงานโครงการ
กับชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการบานมั่นคง การสงเสริมใหเกิดการออมทรัพย กอนมีบาน
บานมั่นคง
มั่นคง การตั้งคณะกรรมการฯ การสํารวจขอมูลชุมชน การจัดระบบสิทธิที่อยู การรวมวางผังเพื่อ
ปลูกบาน รวมถึงการสรางระบบการดูแลกันและกันในชุมชน
 โครงการบานมั่นคงเนนใหผูมีรายไดนอยมีสวนในการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนของตนเองให
ตรงกับความตองการ และสอดคลองกับวิถีชีวิต โดยมีหนวยงาน องคกรทองถิ่นเปนผูสนับสนุน
ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ ว างไว อย า งไรก็ ต าม พอช. ควร
ปรับเปลี่ย นวิธีการวัดผลการดําเนินงานจากเชิงปริมาณที่กําหนดเปาหมายการดําเนินงานจาก
งบประมาณที่ไดรับเปนเชิงคุณภาพมากขึ้น เชน การวัดเปนตนทุนตอหนวย (คาใชจายที่ใชในการ
ดําเนินงานตอ 1 ครัวเรือน) เปนตน
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6. จํานวนเมือง/เขต ที่มี  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยมีเมือง/เขต ที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยาง
เปนระบบ ทั้งเมือง จํานวน 190 เมือง/เขต
การแกไขปญหาที่อยู
อาศัยอยางเปนระบบ  พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดมีการสํารวจ วิเคราะห และวางแผนการแกไขปญหา
อยางบูรณาการโดยใหชุมชนและทองถิ่นเขามีสวนรวม ซึ่งการแกไขปญหาเมืองอยางเปนระบบ
ทั้งเมือง
ไดแก การพัฒนาระบบฐานขอมูลของเมือง การสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน การแกไข
ปญหาที่อยูอาศัย ที่ดิน สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ
 เมือง/เขตที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปนระบบทั้งเมือง จะมีกลไกเมืองที่มีองคประกอบ
จากหลายฝายในการดําเนินงาน มีกระบวนการสํารวจขอมูลชุมชนรวมกัน มีการวางแผนรวมกัน
และมีการจัดทําโครงการแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชน
7. รอยละของเมือง/เขตที่  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 2.2632 โดยมีเมือง/เขตที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยาง
มีการแกไขปญหาที่อยู เปนระบบ และมีผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 164 เมือง/เขต จากกลุมเปาหมายทั้งหมด จํานวน
อาศัยอยางเปนระบบ
190 เมือง/เขต คิดเปนรอยละ 86.32
และมีผลสําเร็จตาม  เมือง/เขตที่มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งเมือง และสามารถดําเนินการใหมีผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
เปาหมาย จะมีกระบวนการดําเนินงานที่ตอเนื่องทั้งในสวนของเครือขายชุมชน และคณะกรรมการ
เมือง เมื่อมีปญหาผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแกไข เชน การแกไขปญหาที่ดิน ผังชุมชน เปนตน
มีการสงเสริม การพัฒนาที่จะทําใหแกไขปญหาไดดีขึ้น เชน การสนับสนุนสาธารณูปโภค ถนน
ไฟฟา ประปา เชื่อมตอกับชุมชนที่มีการแกไขปญหาที่อยูอาศัย และมีการดําเนินการตามแผนการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัยที่ตอเนื่อง
 พอช. ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชน
แออัดใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวสูงนั้น ในทางปฏิบัติมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
เชน การเมืองทองถิ่น การโยกยายเจาหนาที่ดําเนินงาน เปนตน อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวเปน
อุปสรรคของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับงานที่ พอช. ดําเนินการอยูเสมอ ดังนั้น พอช. ควรหาแนว
ทางการดําเนินงานที่ใชในการปองกันหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูที่เกี่ยวของหรือเจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน โดยแนวทางสามารถนํ า ไปปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น งานหรื อ ขยายผลให
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นของแตละเมือง/เขตได เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว
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8. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 2.9000 โดยดําเนินการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ที่มีปญหา
(NPL) ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไดแลวเสร็จ 2 ขั้นตอน จากทั้งหมด 3 ขั้นตอน
การปรับปรุงแผน
บริหารหนี้ที่มีปญหา  พอช. ไดมีการสรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และจัดทําแผน
บริหารหนี้ที่มีปญหา (NPL) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
(NPL)
ตามแผนงานที่วางไว และมีการติดตาม และวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของ NPL เพื่อรายงานให
ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน
 การดําเนินการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ที่มีปญหา (NPL) ขาดความครบถวนในบางขั้นตอน ไดแก
ไมไดนําเสนอแผนบริหารหนี้ที่มีปญหา (NPL) ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จใหผูบังคับบัญชาเห็นชอบ
และการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมไดระบุขอมูลที่สําคัญ
เชน ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา จึงทําใหถูกปรับลดคะแนนในเชิงคุณภาพ
ดังนั้น พอช. ควรดําเนินการในขั้นตอนดังกลาวใหแลวเสร็จเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว และสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินงานตอไป
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีองคกรชุมชนที่เปนหนี้มีปญหา และไดรับการ
9. รอยละขององคกร
แกไขใหสามารถชําระหนี้ได จํานวน 33 แหง จากกลุมเปาหมายทั้งหมด จํานวน 109 แหง คิดเปน
ชุมชนที่เปนหนี้มี
รอยละ 30.28
ปญหา และไดรับการ
แกไขใหสามารถชําระ
หนี้ได
10. รอยละของสินเชื่อที่มี  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีสินเชื่อที่มีปญหา จํานวน 342,132,386.93 บาท
จากสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด จํานวน 1,952,886,293.65 บาท คิดเปนรอยละ 17.52
ปญหาตอสินเชื่อ
คงเหลือทั้งหมด
 พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารหนี้มีปญหา การปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกับสํานักงานภาคและขบวนองคกร
ชุมชน การจัดทําขอมูลสินเชื่อหนี้มีปญหาพรอมทั้งวิเคราะหสาเหตุของการผิดนัดและแกไขปญหา
โดยใหขบวนชุมชนและภาคีพัฒนาตาง ๆ มีสวนรวมดวย การปรับปรุงแผนทางการเงิน แผนการ
ชําระคืนสินเชื่อตามกระแสการเงินที่เปนจริงขององคกรชุมชน การปรับโครงสรางหนี้ที่มีแผนการ
ติดตามและพัฒนาควบคูกัน เปนตน
 พอช. สามารถดําเนินการแกไขปญหาการชําระคืนสินเชื่อไดเปนอยางดี โดยสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการใหสินเชื่อของ พอช.และความเขมแข็งของชุมชนไดอยางชัดเจน
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11. รอยละของสินเชื่อที่  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีสินเชื่อที่ไดรับชําระคืน จํานวน 173,413,136.02
บาท จากสินเชื่อที่พึงไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 200,998,575.65 บาท คิดเปน
ไดรับชําระคืนตอ
รอยละ 86.28
สินเชื่อที่พึงไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีกลยุทธในการพัฒนาระบบทุน การเงิน สินเชื่อ และ
2550
เศรษฐกิจ ชุม ชน โดยใชสินเชื่อ เปน เครื่องมือในการพัฒนาองคกรชุมชน และปจ จัย ที่มี ผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสินเชื่อเพื่อการพัฒนาและการชําระคืนสินเชื่อ ไดแก
1. การเชื่อมโยงเครือขายองคกรชุมชนเพื่อกระตุนใหกลุมออมทรัพยเปนฐานในการจัดการสินเชื่อ
2. การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบการออมที่สอดคลองกับการทํามาหากิน วิถีชีวิต เชน การ
ออมรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน เปนตน
3. การพัฒนากองทุ นภายในชุม ชนเพื่อลดการใชเงินกูจากภายนอก และการใช สวัส ดิการเปน
เครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงบูรณาการกองทุน
4. การใชกลุมออมทรัพยเปนแกนกลางในการสํารวจปญหาหนี้สินของชุมชนและวางแผนการ
แกไขปญหาหนี้สิน เชน การทําบัญชีครัวเรือน การตั้งเปาหมายการพัฒนาครอบครัว เปนตน
5. การปรับเงื่อนไขการชําระคืนใหเปนไปตามวิถีการผลิต วิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
 พอช. ไดวางแนวทางการปรับกระบวนการบริหาร และรูปแบบสินเชื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
โดยมีทิศทางที่สําคัญ ไดแก การสนับสนุนสินเชื่อที่มีความสัมพันธและสนับสนุนยุทธศาสตร
ทองถิ่น การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน และกระบวนการบริหาร
สินเชื่อ ที่เนนกลไกการพัฒนาทุกระดับและภาคีพัฒนาในทองถิ่นเขามีสวนรวมในการพัฒนา
โครงการ การพิจารณากลั่นกรอง การอนุมัติ และการสรางระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
รวมกันของขบวนองคกรชุมชน
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจังหวัดที่มีกลไกการบริหารจัดการรวมกัน
12. จํานวนจังหวัดที่มี
ระหวางชุมชนและภาคีพัฒนา จํานวน 76 จังหวัด
กลไกการบริหาร
จัดการรวมกันระหวาง  พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากชุมชนกับภาคีพัฒนามีกลไกการทํางานรวมกันใน
รูปแบบตาง ๆ ไดแก ศูนยประสานงานพัฒนาระดับจังหวัด สภาองคกรพัฒนาระดับจังหวัด สภา
ชุมชนและภาคีพัฒนา
ฟนฟูชุมชนทองถิ่นจังหวัด เปนตน และรายงานผลการดําเนินงานระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม
และสม่ําเสมอ ไดแก การมีขอมูลศักยภาพการพัฒนาโดยชุมชน แผนงาน/กิจกรรมการพัฒนาตาม
ประเด็นตาง ๆ แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชนที่ไดรับการบรรจุในแผนยุทธศาสตรจังหวัดหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการของหนวยงานรัฐระดับจังหวัด เปนตน
 ชองทางการดําเนินงานที่มีสวนชวยใหการดําเนินงานของ พอช. ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี
ไดแก โครงการอยูดีมีสุข และตัวชี้วัดภาคบังคับ “ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ”
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ

สรุปผลการประเมิน

4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

13. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.3780 จากการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา
ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการของ พอช. อยูที่รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 81.89 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการที่เลือกมาประเมินผล ดังนี้
งานบริการ

น้ําหนัก

1. โครงการบานมั่นคง
0.40
2. โครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรฟนฟูชุมชนทองถิ่นเพื่อ
0.60
การพึ่งพาตนเอง ไดแก
2.1 ประเด็นสวัสดิการชุมชน
2.2 ประเด็นการแกไขปญหาทีด่ ินและทีอ่ ยูอาศัยชนบท
2.3 ประเด็นทรัพยากรและเกษตรยั่งยืน
2.4 โครงการสนับสนุนภาคีพัฒนา/ประชาสังคม
ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของ พอช.

จํานวน
ตัวอยาง
50
100

รอยละ
82.81
81.27

81.89

 ขอเสนอแนะที่ผูรับบริการตองการให พอช. ปรับปรุง/แกไข มีดังนี้
1. โครงการบานมั่นคง ไดแก การอนุมัติเงินควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน การจัดให
มีเจาหนาที่โครงการที่เพียงพอตอการดําเนินงาน และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการ
2. โครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรฟนฟูชุมชนทองถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเอง ไดแก การเบิก
งบประมาณควรใหเบิกจายภายใน 2 งวด และการปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมัติเงินใหแก
ชุมชนที่มีความพรอมใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พอช. ควรนําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุง/แกไขวิธีการดําเนินงานใหสอดรับกับความ
ตองการของผูรับบริการตอไป
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.5000-5.0000

3.5000-4.4999 ; 2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

14. อัตราผลตอบแทนจาก  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.4600 โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเปนรอยละ
4.73
การลงทุน
 พอช. ดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมาย โดย พอช. มี เ งิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 2,806,827,500.00
บาท
ประกอบดวยเงินลงทุนระยะสั้น 2,506,827,500.00 บาท และเงินลงทุนระยะยาว 300,000,000.00
บาท โดยผลตอบแทนจากการลงทุ น คิ ด เป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 132,774,447.97 บาท
ซึ่งเปนผลตอบแทนไดมาจาก ดอกเบี้ยเงินฝากมากที่สุด รองลงมาคือ ดอกเบี้ยพันธบัตร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด


15. สัดสวนรายไดตอ
คาใชจายดําเนินงาน






16. ระดับความสําเร็จของ 
การจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต



สรุปผลการประเมิน
ในชวง 6 เดือนแรกของการดําเนินงาน พอช. ตองสํารองเงินไวบางสวนเพื่อสนับสนุนองคกร
ชุมชนทําใหไมสามารถลงทุนระยะยาวได สงผลใหไดรับอัตราผลตอบแทนนอยกวาเปาหมายที่
วางไว
ผลการดํ า เนิ น งานอยู ที่ ร ะดั บ คะแนน 2.7705 โดย พอช. มี สั ด ส ว นรายได ต อ ค า ใช จ า ยการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 45.33
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พอช. มีคาใชจายจากการดําเนินงาน ยกเวน คาใชจายจากเงินอุดหนุน
คา เสื่อ มราคา และคา ใช จา ยในการพั ฒ นา จํ า นวน 127,742,374.37 บาท และรายได จ ากการ
ดําเนินงาน ยกเวน รายไดจากเงินอุดหนุน จํานวน 185,645,785.56 บาท
พอช. ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากคาใชจายที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมากกวารายได
ที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนั้น พอช. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู
ใหไดรับผลตอบแทนในสัดสวนที่เพียงพอตอคาใชจายการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นในแตละป
ผลการดําเนินอยูที่ระดับคะแนน 2.8000 โดยดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตตามขั้นตอน
ที่กําหนดไดแลวเสร็จ 3 ขั้นตอน จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน
พอช. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวย พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจาย
ทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย รวมถึงจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิ ต อย า งน อ ย 6 เดื อ น ของป ง บประมาณ พ.ศ.2549 และป ง บประมาณ พ.ศ.2550 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ
การดําเนินการจัดทําตนทุนตอ หนวยผลผลิต ขาดความครบถ วนในบางขั้ น ตอน ไดแ ก ไมได
ดํ า เนิ น การจั ด ส ง /นํ า เสนอการจั ด ทํ า บั ญ ชี ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต อย า งน อ ย 6 เดื อ น ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ การเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ป ง บประมาณ พ.ศ.2549 และป ง บประมาณ พ.ศ.2550 ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในขั้ น ตอนที่ 3 ว า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
และจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ นํ า ผลการ
ดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ
พ.ศ.2551 จึงทําใหมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้น พอช. ควรปรับปรุงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนดังกลาวเพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว และสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินงานในปตอไป
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

17. ระดับการพัฒนา
ดานการกํากับดูแล
กิจการ

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.4550 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ โดย
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหาร พอช. มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
องคกร โดยมีการใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดาน
การเงิน และที่ไมใชการเงินทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการฯ จะไดรับ
เอกสาร และขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย 2.75 วัน ในการ
ประชุ ม แต ล ะครั้ ง มี ค ณะกรรมการเข า ร ว มประชุ ม โดยเฉลี่ ย ร อ ยละ 85.35 ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด 11 ทาน จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
2. รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริหารของ พอช. สามารถกํากับดูแลใหปดบัญชีประจําป และสงใหผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุญาตเมี่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 72 วัน
ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวคือ ภายใน 90 วัน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
- มี ก ารเป ด เผยข อ มู ลที่ เ กี่ย วข อ งกั บ รายงานประจํ าป พ.ศ. 2549 คํ ารั บ รองการปฏิ บัติ ง าน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประวัติของคณะกรรมการฯ และรายงานการจัดซื้อจัดจาง
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในเว็บไซตของ พอช.
4. การดําเนินงานอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการมีการติดตามทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ ไดแก ระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด และกําหนดผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยง
 การประเมินผลการดําเนินงานในปนี้ พบสิ่งที่ควรปรับปรุง ไดแก ระยะเวลาในการจัดสงเอกสาร
และขอมูลประกอบการการประชุมใหคณะกรรมการฯ การเปดเผยขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเพิ่มเติมประวัติของคณะกรรมการฯ 2 รายการ
ไดแก วุฒิการศึกษาและประวัติการทํางาน การติดตามทบทวนความเพียงพอของระบบงานใน
สวนของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน ซึ่งเปนประเด็นที่ถูกปรับลด
คะแนนเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ พอช. ควรเรงดําเนินการปรับปรุง แกไข ใหแลวเสร็จ เพื่อประโยชนใน
การกํากับดูแลกิจการตอไป
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
18. รอยละของความสําเร็จ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.7500 โดยมีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติได
ของการนําแผนพัฒนา รอยละ 93.75 เมื่อเทียบกับแผนฯ ที่วางไว
 พอช. ดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีคณะทํางานรับผิดชอบแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
บุคลากรไปสูการ
ติดตามดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว ซึ่งประกอบดวย โครงการ/หลักสูตรการ
ปฏิบัติ
พัฒนา จํานวน 16 โครงการ/หลักสูตร สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 14 โครงการ/หลักสูตร
สวนอีก 2 โครงการ/หลักสูตรยังไมไดการดําเนินการ ไดแ ก ประชุม เชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
ปฏิบัติการชุมชนที่รับ ผิดชอบประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดลอ ม และการบริหารจัดการดาน
สวัสดิการ
 พอช. มีเปาหมายที่จะพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภายในใหมีความสอดคลองกับงานแตละ
งาน ซึ่งเปนเปาหมายการดําเนินงานที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอองคกรอยางมาก ดังนั้น
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2550 จึ ง ได มี ก ารนํ า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู ก ารปฏิ บั ติ แต จ ากการ
ประเมินผลพบวา เนื้อหาของแผนพัฒนาบุคลากรเปนการนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุงเนน
การฝกอบรมที่มีอยูมาประกอบกันเปนแผนงานในภาพรวมดานการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ซึ่งยังไมไดมีการวิเคราะหและประเมินขีดสมรรถนะของบุคคลากรเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ และความจําเปน ซึ่งผูบริหารขององคกร
ไดเล็งเห็นถึงปญหา อุปสรรคดังกลาว ดังนั้น พอช. จึงไดจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินการจัดทํา
แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ ความต อ งการในการพั ฒ นาขี ด
สมรรถนะหลักของบุคลากรมากขึ้น คาดวาจะสามารถนําไปปฏิบัติและวัดผลการดําเนินงานไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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