รายงานการประชุม
พัฒนาการอาเภอ ผู้อานวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 5/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องกถาพัฒน์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
--------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ - สกุล
นางศุภมาส เหล็นเรือง
นายเจนต์วิทย์ นาคแท้
น.ส.นวภัทร หอมหวล
นายวีระ เพ็ญจารัส
นางหทัยทิพย์ อิสายะ
นายวิจิตร ร่มมณี
นางณัธธ์ณรี สารบัญ
น.ส.พรทิพย์ สุดจันทร์
นางอนัญญา หลังสตา
น.ส.อนงค์ ตุ้นรัตน์
นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์
น.ส.ฟาตีมา บิลยีหมาน
น.ส.ญาณินท์ หงส์วรานนท์
นายปริญญา ฤทธิ์เดช
นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง
นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด
น.ส.รูกาย๊ะ แสงเขียว
นางชมัยภรณ์ ดารงกูล
นางดารุณี โพธามิกเกษม

ตาแหน่ง
พัฒนาการจังหวัดสตูล
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
ผอ.กง.สารสนเทศฯ
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯ
พอ.เมืองสตูล
พอ.ควนโดน
พอ.ท่าแพ
พอ.ควนกาหลง
พอ.ทุ่งหว้า
พอ.มะนัง
นว.พช.ชานาญการ
นว.พช.ชานาญการ
นว.พช.ชานาญการ
นว.พช.ชานาญการ
นว.พช.ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นว.พช.ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลายมือชื่อ
ศุภมาส เหล็นเรือง
เจนต์วิทย์ นาคแท้
นวภัทร หอมหวล
วีระ เพ็ญจารัส
หทัยทิพย์ อิสายะ
วิจิตร ร่มมณี
ณัธธ์ณรี สารบัญ
พรทิพย์ สุดจันทร์
อนัญญา หลังสตา
อนงค์ ตุ้นรัตน์
วิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์
ฟาตีมา บิลยีหมาน
ญาณินท์ หงส์วรานนท์
ปริญญา ฤทธิ์เดช
อรุณรัตน์ ช่วยส่ง
ณัฐกิตต์ สตันน๊อด
รูกาย๊ะ แสงเขียว
ชมัยภรณ์ ดารงกูล
ดารุณี โพธามิกเกษม

หมายเหตุ
ประธาน

แทน พอ.

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. น.ส.อัสลีณ่า

นว.พช.ชานาญการ

กง.ยุทธศาสตร์ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส
2. น.ส.เบญจวรรณ หมื่นระย้า
3. น.ส.ภัทรพร หลังยาหน่าย

จพง.ธุรการชานาญงาน
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
จพง.ธุรการปฎิบัติงาน

กง.ประสานฯ
กง.ประสานฯ
กง.ส่งเสริมฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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1. เพลงชาติ
2. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
3. เพลงสรรเสริญพระบารมี
4. เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
5. วีดิทัศน์ นาเสนอผลการดาเนินงานของ สพอ.ท่าแพ
6. วีดิทัศน์ นาเสนอผลการดาเนินงานของ สพอ.ละงู

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย / กรมการพัฒนาชุมชน / กรมการจังหวัด /
ข้อราชการที่สาคัญในรอบเดือน
1.1 แนะนาตัวข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นางอนุ รีย์ ปาติป าเลท มาดารงตาแหน่งนั กวิช าการพั ฒ นาชุมชนช านาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอควนกาหลง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ย้ายมา
จากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
1.2 การประชาสัมพันธ์หนังสือของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน
ราชกัญญา ชื่อว่า แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของท่าน ในเรื่องของเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนจึงให้นาไปตั้งไว้ที่กลุ่มทอผ้าและผลิตผ้าทุกกลุ่ม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้
จัดทา E-Book
1.3 การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1) ขอแสดงความยินดีกับอาเภอมะนัง ในเรื่องของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ชนะเลิศ
ในระดับเขตตรวจ ขอขอบคุณทุกคน ทุกกลุ่มงาน และท่านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้าในเรื่องงานนโยบาย เช่น ผัก ผ้า นา หนี้
เป็นต้น ขอให้เร่งดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามกาหนด
3) หน่วยงานไหนที่ สตง. ปปช. ปปท. เข้าตรวจสอบ ขอให้ถอดองค์ความรู้ออกมา
เพื่อจะได้ทราบว่ามีการทักท้วงเรื่องใดบ้าง ก็จะได้ระวังและดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
1.4 การประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
1) รณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
2) ให้ส่วนราชการเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์และธงชาติ หรือธงสัญลักษณ์
ที่ซีด เก่า ฉีกขาด ให้ใหม่อยู่เสมอ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕64 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประสานฯ)

........................................................................................................

รับรอง

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การด าเนิ นงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี งบประมาณ 2564 (กง.

1. เรื่องเดิม
คุณชมัยภรณ์
รัฐ บาลมีน โยบายจัด ตั้งกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เมื่ อ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2555 ภายใต้ส านั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี และคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) มีมติเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

-3ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ปัจจุบันกรมการ
พัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.
2559
2. ข้อเท็จจริง
การดาเนินงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
2.1 การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ประเภทบุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น 86,097 คน
ตารางที่ 1
ตารางสมาชิกบุคคลธรรมดา

ข้อมูลในตารางอัพเดต ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แบ่งเป็น 3 งบ ได้แก่
1. งบบริหาร
เบิกจ่ายแล้ว 1,175,644.- บาท ร้อยละ 59.72 ของงบบริหาร
2. งบเงินอุดหนุน
เบิกจ่ายแล้ว 947,665.- บาท ร้อยละ 47.38 ของงบเงินอุดหนุน
3. งบเงินทุนหมุนเวียน เบิกจ่ายแล้ว 8,900,000.- บาท ร้อยละ 74.17ของงบเงินทุนหมุนเวียน
รวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมด

เบิกจ่ายแล้ว 11,023,309.- บาท ร้อยละ 69.03 ของงบที่กรมฯ จัดสรร

-4ตารางที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ อาเภอท่าแพ ยกเลิ กโครงการที่ ผ่ านการพิจารณาอนุมัติ จากการประชุมครั้งที่ 5/2564
ประเภทเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินอุดหนุน จานวน 4 โครงการ
- เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถด าเนิ น การภายใน 30 วั น ได้ เนื่ อ งจากติ ด สถานการณ์
โควิด-19 ทั้งนี้ ทั้ง 4 กลุ่ม ได้โอนเงินคืนกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว จานวนทั้งสิ้น 80,800.- บาท รายละเอียดดังนี้

-52.3 ฐานลูกหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หนี้เกินกาหนดชาระ (ปี 2556 - 2564)
ตารางที่ 3

ข้อมูลจากระบบ SARA ณ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)
รายงานการลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แ ละอั ต ราดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)

-6ตารางที่ 4
2.5 ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เรื่ อ งมาตรการชั่ ว คราว :
พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
รายงานมาตรการชั่วคราว : พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
ตารางที่ 5

2.6 การติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรณีทุจริต)
2.6.1 สรุปผลการติดตามและการดาเนินการทางกฎหมายต่อ นางวีณา ขุนแสง
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กรณี นางวีณา ขุนแสง อดีตคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลทุ่งหว้าได้
ปลอมแปลงเอกสาร ยักยอก เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน (นางสาวสมพร บุญจันทร์) เป็นเงิน 53,000.-บาท
2. โครงการทาขนมพื้นบ้าน (นางดรุณี แก้วดา) เป็นเงิน 31,800.-บาท
3. โครงการเลี้ยงปลาดุก (นางสาววิมล ทองเอม) เป็นเงิน 31,800.-บาท
4. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า (นางละมุน เทียนยี่) เป็นเงิน 30,475.-บาท
5. โครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง (นางจวน เรนเรือง) เป็นเงิน 31,800.-บาท
6. โครงการรับซื้อน้ายางสด (นางจารุณี เต้งหลี) เป็นเงิน 29,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,875.-บาท สนง.เลขานุการ อกส.จ ได้ดาเนินการแจ้งความร้อง
ทุกข์กับสถานีตารวจภูธรทุ่งหว้าแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ในฐานความผิดผู้ใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง และ
ยักยอกทรัพย์ และแจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีกับ นางสาวจารุณี สังข์ทอง นางอรุณพร นิตย์พราน นางดาราวรรณ
เจ๊ะบ่าว และนางอุษา หลังเถาะ ความผิดฐานรับของโจร อยู่ระหว่างรอแจ้งผลฯ จากสถานีตารวจภูธรทุ่งหว้า และ
จังหวัดได้ทาหนังสือเพื่อขอทราบความคืบหน้าในการดาเนินคดี จานวน 3 ฉบับ ดังนี้

-7ฉบับที่ 1 หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0019(อกส.จ.)/6971 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ฉบับที่ 2 หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0019(อกส.จ.)/11515 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 3 หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0019(อกส.จ.)/2797 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
ซึ่งสถานีตารวจภูธรทุ่งหว้า ได้มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้
กระทาความผิดหลายกรรมต่างวาระ ได้มีการสอบปากคาพยานในเหตุดังกล่าวไปแล้วบางคน โดยจะรีบเร่ง
สอบพยานปากคาให้แล้วเสร็จและจะได้ ดาเนิน การออกหมายเรียกผู้ต้องหา ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่ อ
รับทราบข้อกล่าวหาและดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2.6.2 สรุ ป ผลการติ ด ตามและการด าเนิ น การทางกฎหมายต่ อ นางสะหนา
โต๊ะปลัด อดีตประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลสาคร อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
กรณี นางสาวสะหนา โต๊ะปลัด อดีตประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบลสาคร ได้ยักยอกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 19 โครงการ เป็นเงิน 408,506 บาท สนง.
เลขานุการ อกส.จ. ได้แจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีกับ นางสะหนา โต๊ะปลัด แล้ว เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 และ
สภ.ท่าแพแจ้งความคืบหน้ าได้ส่ง สานวนการสอบสวนโดยมีความเห็นควร สั่งฟ้อง ผู้ต้องหาให้ พนักงานอัยการ
จังหวัดสตูลแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
ศาลเลื่อนนัดฟังคาพิพากษา จากเดิมวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 22
มิถุนายน 2564 เนื่องจากทนายจาเลยยื่นคาแถลงว่า จาเลยได้ติดต่อขายที่ดินให้กับบุ คคลภายนอก แต่ยังไม่
สามารถขายที่ดินได้และจะไปขอยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารต่อไป
2.6.3 สรุ ป ผลการติ ด ตามและการด าเนิ น การทางกฎหมายต่ อ นางเพ็ ญ นภา
พุทธรอด ประธานสตรีหมู่ที่ 2 ตาบลตามะลัง และนางทัศนีย์ เหะหมัด ประธานสตรีหมู่ที่ 3 อดีตคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาบลตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กรณี นางเพ็ญนภา พุทธรอด ประธานสตรีหมู่ที่ 2 ตาบลตามะลังได้รับชาระเงินคืน
จากสมาชิ ก จ านวน 24 โครงการ เป็ น เงิ น 397,050.-บาท และนางทั ศ นี ย์ เหะหมั ด ประธานสตรี
หมู่ ที่ 3 อดี ต คณ ะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบลต ามะลั ง ได้ รั บ ช าระเงิ น จากสมาชิ ก
จานวน 30 โครงการ เป็นเงิน 452,9000.-บาท โดย สนง.อกส.จ. ได้หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณี
ดังกล่าว ไปยังอธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชน ว่าต้องดาเนินการอย่างไร ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุ มชนได้แจ้งตอบว่า
กรณีดังกล่าวการที่สมาชิกตาบลตามะลังทั้ง 54 โครงการ ได้นาเงินมาชาระหนี้ กับนางเพ็ญนภา พุทธรอด และ
นางทัศนีย์ เหะหมัด เพื่อนาเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น ซึ่งสมาชิกเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลตามะลัง จึงเป็นตัวแทนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
สตูล ประกอบกับพื้นที่เกาะไม่มีจุดบริการของธนาคาร แต่บุคคลดังกล่าวไม่นาเงินโอนเข้าบัญชีกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี จั ง หวั ด สตู ล ท าให้ ก องทุ น ฯ เกิ ด ความเสี ย หายเข้ า ข่ า ยการกระท าผิ ด อาญาฐานยั ก ยอก
ตามมาตรา 352 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา โดยสั่ ง การให้ จั ง หวั ด สตู ล ด าเนิ น การแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์
ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดได้ทา
หนังสือเพื่อขอทราบความคืบหน้าในการดาเนินคดี จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0019(อกส.จ.)/11516 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 2 หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0019(อกส.จ.)/2796 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
ซึ่งสถานีตารวจภูธรเมืองสตูล ได้มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้ทราบว่าคดีดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการสอบสวน
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-83.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1.4
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “โคก หนอง นา” (กง.สารสนเทศฯ)
ผอ.กง.สารสนเทศฯ

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

3.3 การสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” (กง.สารสนเทศฯ)
ผอ.กง.สารสนเทศฯ
1. เรื่องเดิม
กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จ ริง จึ งน้ อมน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลั กทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่การปฏิบัติ
รูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน และได้บูรณาการกับกรมป่าไม้
ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ
2. ข้อเท็จจริง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้สารวจความต้องการกล้าไม้จากครัวเรือน
เป้าหมาย จะจัดส่งแบบแสดงความจานงให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
3. ข้อเสนอ
ขอให้อาเภอ เตรียมความพร้อมในการรับมอบ การขนย้ายและการเตรียมพื้นที่
ในการจัดวางต้นไม้เพื่อการแจกจ่ายแก่ครัวเรือนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-9ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 (กง.ส่งเสริมฯ)
คุณณัฐกิตต์

1. เรื่องเดิม
ด้วยจังหวัดสตูล ได้แจ้งแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี
2564 และได้ให้อาเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ระดับ อาเภอ (ผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุมชน, กลุ่ ม/องค์กรแกนนาหลั กส าคัญ ในการพั ฒ นาหมู่ บ้าน, ศูน ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน) ส่งเข้าคัดสรรระดับจังหวัด นั้น
2. ข้อเท็จจริง
เพื่อให้ให้การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒ นาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้กาหนดแผนการตรวจเยี่ยม/ประเมิน ดังนี้
2.1 แผนการตรวจเยี่ยมระดับอาเภอ (ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564)
หมาย
อาเภอ
สถานที่
วันตรวจเยี่ยม
เวลา
เหตุ
อาเภอละงู
บ้านนาข่าเหนือ ม.4 ต.เขาขาว
15 มิถุนายน 2564
09.00 น.
อาเภอทุ่งหว้า
บ้านท่าศิลา ม.5 ต.นาทอน
15 มิถุนายน 2564
13.00 น.
อาเภอท่าแพ
บ้านนาโต๊ะขุน ม.6 ต.แป-ระ
16 มิถุนายน 2564
09.00 น.
อาเภอควนโดน
บ้านนาปริก ม.9 ต.ควนโดน
16 มิถุนายน 2564
13.00 น.
อาเภอมะนัง
บ้านผังปาล์ม 7 ม.7 ต.ปาล์มพัฒนา 17 มิถุนายน 2564
09.00 น.
อาเภอควนกาหลง บ้านซอย 3 ม.3 ต.ควนกาหลง
17 มิถุนายน 2564
13.00 น.
อาเภอเมืองสตูล
บ้านบากันเคย ม.3 ต.ตันหยงโป
18 มิถุนายน 2564
09.00 น.
2.2 แผนการประเมิ น ระดั บ จั งหวั ด (วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2564) ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินในระดับอาเภอ (ประเภทละ 3 กลุ่มเป้าหมาย)
กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
วันตรวจเยี่ยม
เวลา
หมายเหตุ
กลุ่มเป้าหมาย ห้ อ งกถาพั ฒ น์ ส านั ก งานพั ฒ นา 18 มิถุนายน 2564 09.00 น. น าเสนอโดย
ที่ผ่านการ
ชุมชนจังหวัดสตูล
PowerPoint
พิจารณาระดับ
อาเภอ
3. ข้อเสนอ
ให้อาเภอสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดสรรฯ ตามกาหนดการ ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ/ข้อสั่งการ
ทั้งจากรัฐบาลและพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-104.2 การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” (กง.ส่งเสริมฯ)
คุณดารุณี
1. เรื่องเดิม
จั งหวั ด ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ "ผ้ าไทยใส่ ให้ ส นุ ก " ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมจัดพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน ชื่อลาย
"ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ"แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าในจังหวัด และพระราชทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุก
กลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนาไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ทุกสี ทุ กเทคนิค โดยเน้นการใช้สิธรรมชาติ ตลอดทั้งนาไปเป็น
ต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีเอกลักษณ์ประจาถิ่น เพื่อให้รายได้กลับสู่
ชุม ชน ส่ งเสริ ม กระตุ้ น ผ้ าไทยให้ ทั น สมั ย สู่ ส มั ยสากลเป็ น ที่ นิ ย มในทุ ก เพศ ทุ ก วั ย และทุ ก โอกาส พร้อ มทั้ ง
พระราชทานอนุญาตให้ กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้า
พระราชทานต่อไป นั้น
เพื่อให้การประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ของ
จังหวัดสตูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเท
รนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล
2. ข้อเท็จจริง
กลุ่มผ้าที่ได้รับมอบลายผ้าพระราชทาน มีทั้งหมด 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ผลิตผ้า
บาติก ดาเนินการผลิตผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แล้ว จานวน 5 ราย ดังนี้
1. กลุ่มปันหยาบาติก อาเภอละงู
2. กลุ่มสตูลบาติก อาเภอเมืองสตูล
3. กลุ่มควนขันบาติก อาเภอเมืองสตูล
4. กลุ่มโยซมาบาติกแอนแฮนด์เพ้นท์ อาเภอมะนัง
5. กลุ่มบ้านปาล์มบาติก อาเภอทุ่งหว้า
3. ข้อเสนอ
ขอให้อาเภอดาเนินการติดตามการส่งใบสมัคร และผ้าที่เข้าประกวดดังนี้
1. กลุ่มปันหยาบาติก อาเภอละงู ประสงค์ส่งผ้าเข้าประกวด จานวน 1 ชิ้น
2. กลุ่มสตูลบาติก อาเภอเมืองสตูล ประสงค์ส่งผ้าเข้าประกวด 3 ชิ้น
3. กลุ่มควนขันบาติก อาเภอเมืองสตูล ประสงค์ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด 2 ชิ้น
4. กลุ่มโยซมาบาติกแอนแฮนด์เพ้นท์ อ.มะนัง ประสงค์ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด 2 ชิ้น
5. กลุ่มบ้านปาล์มบาติก อาเภอทุ่งหว้า ประสงค์ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด 1 ชิ้น
มติที่ประชุม
(กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
คุณณรงค์
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4.3 ข้อตรวจการของผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลการพัฒนาชุมชน (พช.6)

1. เรื่องเดิม
การติดตามและสนับสนุนงาน ในพื้นที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการกลุ่มงาน
การพัฒนาชุมชนนักวิชาการ และผู้ติดตามผลการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน งานนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. ข้อเท็จจริง
การติดตามงานในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ เขียนบันทึก พช.6 ตรวจการของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลการพัฒนาชุมชน

-113. ข้อเสนอ
ขอให้การติดตามและสนับสนุนงาน ในพื้นที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการ
กลุ่มงานการพัฒนาชุมชนนักวิชาการ และผู้ติดตามผลการพัฒนาชุมชน ได้บันทึกสมุด พช.6 ด้วย ทุกครั้ง และ
อาเภอ เสนอให้นายอาเภอทราบ และรายงานให้จังหวัด ภายใน วันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ จะ
ได้รวบรวม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
มติที่ประชุม
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4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
1. เรื่องเดิม
รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายการขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและ
ประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชน โดยได้แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 12 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญ หาและการพัฒ นาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และได้ให้จังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจาจังหวัด โดยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการใช้กลไกประชารัฐในพื้ นที่
โดยจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ขึ้นในลักษณะ Social Enterprise (SE) หรือ
กิจการเพื่อสังคม คือ บริษัทที่บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส สร้างประโยชน์กลับสู่ชุมชน
จังหวัดสตูล เป็นหลักมิใช่เพื่อการแสวงหากาไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว
2. ข้อเท็จจริง
ในปี 2563 จังหวัดสตูล ได้ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ดังนี้
1. กลุ่ มเป้ าหมายการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ภายใต้ 3 กลุ่มงาน ในพื้นที่ 7 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 43 ราย/กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานเกษตร จานวน 7 กลุ่ม กลุ่มงาน
แปรรูป จานวน 26 กลุ่ม กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 10 กลุ่ม
2. ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
ร้านอาหาร) ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ สนับสนุนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน จานวน 10 กลุ่ม
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักและผลไม้ที่ปลอดภัยและดาเนินการส่งผลผลิต พืชผัก ผลไม้ และข้าวสารให้กับ
โรงพยาบาลสตูล ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทาให้มีรายได้หมุนเวียนใน
ชุมชนและครัวเรือน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลผลิตให้กับโรงพยาบาล
3. ข้อเสนอ
ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1. ทบทวน ปรับ ปรุง และเพิ่ ม เติม จานวนกลุ่ ม เป้ าหมายในการด าเนิ น งาน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีกลุ่มเป้าหมายสาหรับการพัฒนาให้ครบทั้ง ๓
กลุ่มงาน อย่างน้อย กลุ่มงานละ ๑ กลุ่ม แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
2. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง ได้ โ อนย้ า ย
ฐานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจากเดิมบันทึกผ่านระบบ Online Real Time เป็นการบันทึก
ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลางทาง http://report2.cdd.go.th/ ขอให้อาเภอมอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
บันทึกรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.1- บร.4 ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ดาเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม
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-124.5 คารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัด รอบการประเมินที่ 2
(1 เม.ย-30 ก.ย. 64) (กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
1. เรื่องเดิม
ตามที่จังหวัดสตูล ได้ ประชุมคณะทางานจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวั ดสตูล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564ณ ห้องประชุมกถาพัฒน์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล นั้น
2. ข้อเท็จจริง
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ส รุ ป การก าหนดตั ว ชี้ วั ด และค่ า
เป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน-30 กันยายน 2564) ซึ่งแยกเป็นตัวชี้วัดงานรายทีม และตัวชี้วัดงานรายบุคคล
(ตามเอกสารแนบ 1)
3. ข้อเสนอ
ขอให้อาเภอและทุกกลุ่มงานเตรียมความพร้อมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
แบบรูปเล่ม เพื่อให้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มติที่ประชุม
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4.6 แผนปฏิ บั ติ ก ารส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด สตู ล ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน
2564 (กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
1. เรื่องเดิม
ตามที่จังหวัดสตูล ให้กลุ่มงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาเดือน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และคณะทางานฯ ตลอดจนนักวิชาการที่รับผิดชอบงาน
ได้ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และเพื่อให้อาเภอได้ทราบแผนการปฏิ บัติราชการ
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นั้น
2. ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้รวบรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจาเดือน
มิถุนายน 2564 ดังนี้

-13-

3. ข้อเสนอ
เพื่ อให้ อาเภอได้ท ราบแผนการปฏิ บั ติราชการของจังหวัด และอ าเภอจะได้
เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเภอ จึงขอให้อาเภอบริหารวัน เวลา ที่อาเภอจะ
ดาเนินตามกิจกรรม/โครงการมิให้ตรงกับแผนปฏิบัติการของจังหวัด
มติที่ประชุม
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4.7 สรุปผลการติดตาม นิเทศงาน ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 (กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
1. เรื่องเดิม
ตามที่ จั ง หวั ด สตู ล มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานนิ เทศ สนั บ สนุ น ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ มี ก ารนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมการพัฒ นาชุมชนเพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงและผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒ นาชุมชน ปี 2564 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดสตูล รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ซึ่งกัน และกัน ตลอดจนเป็นการควบคุมกากับงานให้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง
รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

-142. ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้สรุปผลการติดตาม นิเทศ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2564 ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จากคณะทางานนิเทศฯ (ตามเอกสารแนบ 2)
3. ข้อเสนอ
เพื่อให้ อาเภอได้ทราบผลการติดตาม นิเทศ ประจาเดือนพฤษภาคม รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ ในการดาเนินตามนโยบายและการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2564 บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และขอแจ้งให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
(กง.ยุทธศาสตร์ฯ)
คุณณรงค์
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4.8 การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

1. เรื่องเดิม
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีหนังสื่อด่วนที่สุด ที่ 0404.2/1213 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2564 แจ้งเรื่องการเตรียมการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนา
ชุมชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 1 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงพลังและศักยภาพของงานพัฒนาชุมชนใน
การพัฒนาประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา
2. ข้อเท็จจริง
จั งหวัด แจ้ ง หนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ 0019/ว2879 ลงวัน ที่ 25 พฤษภาคม
2564 แจ้งเรื่องการเตรียมการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้
อาเภออาเนินการ
3. ข้อเสนอ
1. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การจัดเวทีเสวนา ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2. เขีย นเค้าโครงเรื่อ งที่ จะจัดเวที เสวนาอย่างน้ อยอาเภอละ 1 เรื่อง ส่ งให้
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด สตู ล เป็ น ไฟล์ เอกสารทางระบบส านั ก งานอั ต โนมั ติ (OA) เจ้าหน้ าที่ ก ลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์ฯ และส่งเอกสารให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. ดาเนินการจัดเวทีเสวนา ตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
โดยไม่จากัดจานวนครั้งและจานวนเรื่อง พร้อมทั้งให้ถ่ายคลิปวีดีโอด้วย
4. เมื่อดาเนินการจัดเวทีเสวนาแล้ว ให้จัดส่งไฟล์คลิปวีดีโอ ให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสตูล ภายใน 5 วันทาการ เพื่อจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม
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4.9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กง.ประสานฯ)
ผอ.กง.ประสานฯ
1. เรื่องเดิม
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก าหนดเป้ า หมายการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2564 ในภาพรวม ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77
และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 นั้น
2. ข้อเท็จจริง
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ของจังหวัดสตูล ใน
ภาพรวมร้อยละ 71.63 แยกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

-15ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
หน่วยเบิกจ่าย

ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่าย

ร้อยละการใช้จ่าย

คงเหลือ

กลุ่มงานประสานฯ

3,172,817.52

2,627,176.35

82.80

545,641.17

สพอ.ท่าแพ

1,281,850.00

1,050,200.00

81.93

231,650.00

สพอ.ละงู

1,202,400.00

971,200.00

80.77

231,200.00

917,899.44

709,799.44

77.33

208,100.00

2,046,200.00

1,564,450.00

76.46

481,750.00

60,920.00

45,680.00

74.98

15,240.00

กลุ่มงานส่งเสริม

2,373,294.00

1,663,294.00

70.08

710,000.00

สพอ.ทุ่งหว้า

1,556,404.25

1,088,654.25

69.95

467,750.00

478,299.00

298,299.00

62.37

180,000.00

สพอ.ควนโดน

1,404,227.29

834,827.29

59.45

569,400.00

สพอ.ควนกาหลง

1,451,581.89

567,831.89

39.12

883,750.00

สพอ.มะนัง
สพอ.เมืองสตูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กลุ่มงานสารสนเทศ

รวมทั้งสิ้น

15,945,893.39 11,421,412.22

71.63 4,524,481.17

3. ข้อเสนอ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
คุณปริญญา
กรมการพัฒนาชุมชน
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เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 1 อาเภอ 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” (กง.ส่งเสริมฯ)
-ดาเนิ นการจัดตั้งตามแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของ
-รายงานผลภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม
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5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving
Group ( SSG ) (กง.ส่งเสริมฯ)
คุณปริญญา
-ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2564
-พื้นทีด่ าเนินการ
1. หมู่ที่ 6 ตาบลน้าผุด อาเภอละงู (แผนปฏิบัติการดาเนินการ 28 พ.ค.64)
2. หมู่ที่ 5 ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน (แผนปฏิบัติการดาเนินการ 14 พ.ค.64)
3. หมู่ที่ 8 ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน (แผนปฏิบัติการดาเนินการ 15 พ.ค.64)

-16-งบประมาณ กลุ่มละ 3,000 บาท
-อาเภอสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังดาเนินการเสร็จสิ้น
-อาเภอรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบ BPM พร้อมแนบ
ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ และรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม
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5.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
(กง.ส่งเสริมฯ)
คุณปริญญา

-ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
-พื้น ที่ ดาเนิ นการ ดาเนิน การ 7 อาเภอ ที่ ทาการกลุ่ มเพื่ อนการผลิ ต/ที่ทาการ

กข.คจ.

ที่

อาเภอ

1 เมืองสตูล
2 ละงู
3 ทุ่งหว้า
4 ท่าแพ
5 ควนโดน
6 ควนกาหลง
7 มะนัง
รวม

กข.คจ. ( ระดับ 1+2 )
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ( ระดับ 1+2 )
รวม
เป้าหมาย
เป้าหมายมี
เป้าหมายไม่มี
รวม
เป้าหมายมี เป้าหมายไม่
รวม
งบประมาณ
งบประมาณ
ดาเนินก งบประมาณ
มี
ดาเนินการ กองทุน
ธรรมาภิบาล
ปี 2564
ปี 2564
าร
ปี 2564 งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2564
6
3
9
2
1
3
12
5
2
7
1
0
1
8
2
2
4
2
1
3
7
4
2
6
2
1
3
9
5
2
7
1
0
1
8
2
1
3
1
1
2
5
2
1
3
2
1
3
6
26
13
39
11
5
16
55
-งบประมาณ กลุ่ม/กองทุน ละ 4,300 บาท
-วิเคราะห์ปัญหาที่พบของการไม่ผ่านตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมาย
-จัดทาแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล
-ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชนแก่ประชาชนเป้าหมาย 25 ครัวเรือนๆละ

อย่างน้อย 10 ต้น
-บันทึกโปรแกรม www.cddhelthyfund.com ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2564
-ประเมินศักยภาพกองทุนในระบบโปรแกรม www.cddhelthyfund.com ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2564
-อาเภอสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
-จังหวัดบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ และ
สรุปรายงานผลให้กรม ฯ ทราบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม
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-175.4 โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
(กง.ส่งเสริมฯ)
คุณปริญญา

-ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
-พื้นที่ดาเนินการ บ้านทางงอ หมู่ที่ 5 ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน
-งบประมาณ 72,600 บาท
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 17,100 บาท ( 2 วัน/30 คน )
2) สนับสนุนกิจกรรมบริหารจัดการหนี้ตามแผนฯ 55,500 บาท
-อาเภอเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมรายละเอียด
โครงการแจ้งจังหวัดเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
-อาเภอรายงานภาวะหนี้สินของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมให้จังหวัดทราบ
-อาเภอรายงานผลการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มเป้าหมายฯ ให้จังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
-อาเภอรวบรวมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมฯ พร้อมผลการประเมินและภาพ
กิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) บันทึกในระบบ BPM หลังจากการดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม
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5.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้น กล้ากองทุน แม่ของ
แผ่นดิน (กง.ส่งเสริมฯ)
คุณปริญญา
-ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
-พื้นที่ดาเนินการ
บ้านทุ่งวิมาน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านควน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 ตาบลควนขัน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
บ้านทุ่งดินลุ่ม หมู่ที่ 3 ตาบลป่าแก่บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
บ้านสาครเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลสาคร อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
บ้านถ้าทะลุ หมู่ที่ 3 ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
บ้านห้วยน้าดา หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
-งบประมาณ 7 แห่งๆละ 8,200 บาท
-อาเภอจัดประชุม 1 วัน/15 คน
-อาเภอจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ตามแนวทางขับเคลื่อนฯ 10 ขั้นตอน
-อาเภอดาเนินการตามแผนฯ อย่างน้อย 5 กิจกรรม
-อาเภอ/จังหวัดสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ
-อาเภอ/จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมในระบบ BPM
(แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
มติที่ประชุม
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-185.6 ปลูกผัก 90 วัน ระยะที่ 2 (กง.สารสนเทศฯ)
คุณอรุณรัตน์
ในเรื่องนี้อาเภอใดที่ยังบันทึกไม่เรียบร้อย จังหวัดจะดาเนินการต่อให้ เพื่อให้ได้
100 เปอร์เซ็นต์ทุกหมู่บ้าน ในส่วนที่ต้องแก้ไข จังหวัดจะดาเนินการแก้ใขให้ด้วย
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ) รชยุทธ โศภิตจิรพาส ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

หทัยทิพย์ อิสายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางหทัยทิพย์ อิสายะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เอกสารแนบ 1
ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 เมษายน – 30 กันยายน 256๔)
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
การดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
เป้าหมายการปฏิบัติงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๒ รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่
จาหน่ายในตลาดออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกองทุน
ชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
- ตัวชี้วัดที่ ๕.1 ระดับความสาเร็จการใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ตัวชี้วัดที่ ๕.2 ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการ
หนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ค่าน้าหนัก
ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ
จังหวัด
อาเภอ

100

3๐
3๐

กลุ่มงานประสานฯ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

๗ อาเภอ
๗ อาเภอ

1๐
1๕

กลุ่มงานประสานฯ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

๗ อาเภอ
๗ อาเภอ

2๐

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๗ อาเภอ

15

๗ อาเภอ

25

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานฯ

(5)

กลุ่มงานประสานฯ

๗ อาเภอ

(20)

กลุ่มงานประสานฯ

๗ อาเภอ

1๕

๗ อาเภอ

100

15
25

๗ อาเภอ
๗ อาเภอ
๗ อาเภอ

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 เมษายน – 30 กันยายน 256๔)
……………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 1
: ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 30
เหตุผลในการวัด : เป็ นเครื่ องมื อส าคั ญ ส าหรั บผู้ บริ ห าร ในการก ากั บ ติ ดตาม การเร่ งรัดผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรการการคลั งด้ านการใช้ จ่ายภาครัฐ แผนการปฏิบั ติราชการและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน
แหล่งข้อมูล
: รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System: GFMIS) / กองคลัง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นางหทัยทิพย์ อิสายะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ร้อยละ 100

คานิยาม/คาอธิบาย
๑. สูตรการคานวณค่าคะแนน
จานวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของหน่วยงาน
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

X 100

2. ผลการใช้จ่าย หมายถึง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมกับ งบประมาณที่จัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(PO) จากระบบ GFMIS ในภาพรวมของส านั ก กอง หรือ เที ย บเท่ า และส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด
งบดาเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น(ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินกิจกรรมตามผลผลิต) ที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการ
จั ดสรรจากกรมฯ ทั้งหมด ตามแผนปฏิ บัติ ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจาเป็นในการใช้
งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และส่งงบประมาณคืน
กรมฯ

3. งบประมาณเหลือจ่ ายหรื อหมดความจาเป็ นในการใช้งบประมาณ หมายถึ ง เมื่อหน่ วยงานดาเนิ น
กิจกรรม
ที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตเดิม ในงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท (งบดาเนินงาน งบ
รายจ่ายอื่น) หรือ หากหมดความจาเป็นในการใช้งบประมาณเพื่อการดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคืนกรมฯ ทันที ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
4. กรณี ก รมฯ โอนจั ด สรรงบประมาณให้ ห น่ ว ยงานฯ ก่ อ นวั น ที่ 15 สิ งหาคม 2564 ใน
งบประมาณรายจ่ายทุกประเภท (งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) หากหน่วยงานดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ หรือหมด
ความจาเป็นในการใช้งบประมาณแล้ว ให้รีบดาเนินการส่งงบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจาเป็นคืนกรมฯ ทันที
หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ในการนี้ กรมฯ จะนาที่งบประมาณที่แจ้งส่งคืนกรมฯ นามาหักจาก
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ แต่หากหน่วยงานส่งคืนกรมฯ หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2564ยังถือเป็น
ส่วนหนึ่งของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ
5. เหตุ สุดวิสัยหมายถึง เหตุที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ภัย พิบั ติธ รรมชาติ เป็ นต้ น พร้อมแสดงเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคาชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน
6. วันที่ตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณคือ วันที่ 30 กันยายน 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
1-5
1. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่าย หรือจัดซื้อจัดจ้าง (PO ) ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 พร้อม
แสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคาชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน
2. รายงานระบบการบริ ห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Government
Fiscal Management Information System : GFMIS)
*********************************

เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 2
: ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 30
เหตุผลในการวัด
: เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหารกรม ในการกากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แหล่งข้อมูล
: รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและ
กิจกรรม (Budget and Project Management : BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นางสาวนวภัทร หอมหวล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวอัสลีณ่า สมาคม
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80
มากกว่าร้อยละ 80
มากกว่าร้อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 90
มากกว่าร้อยละ 95

คานิยาม/คาอธิบาย
สูตรการคานวณ
ผลรวมร้อยละของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน)
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของหน่วยงาน
คานิยาม
แผนการปฏิบั ติ งานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่กาหนดไว้ภ ายใน
ช่วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาล
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณ
วิธีจัดเก็บ
๑. ทุกหน่วยงานเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในระบบโปรแกรม Budget
and Project Management : BPM โดยรายงานผลสาเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน ตามช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ได้จริงทุกครั้ง กล่าวคือ ดาเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนใดก็ให้เข้าระบบไปรายงานผล ในขั้นตอนนั้น ๆ
๒. กรมการพัฒนาชุมชน จะนาข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในระบบโปรแกรม
Budget and Project Management : BPM ซึ่ งคานวณเป็ น ร้อยละ เพื่ อ น ามาคิ ดค่ าคะแนนประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้

๒.๑ รอบการประเมินที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม) ใช้ข้อมูลผลการรายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม
๒.๒ รอบการประเมินที่ ๒ (เมษายน – กันยายน) ใช้ข้อมูลผลการรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ
คะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1

มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต่ากว่าร้อยละ 80

2

มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80

3

มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้มากกว่าร้อยละ 85

4

มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90

5

มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้มากกว่าร้อยละ 95
*******************************

เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ ๓
: ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: ร้อยละ 10
เหตุผลในการวัด :
- ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 72
บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจู ง ใจแก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี คุ ณ ภาพ
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพชีวิต มีขวัญ และกาลั งใจในการปฏิ บัติราชการให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด โดยกาหนด
หลักการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ดังนี้ 1) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มี
ความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางาน รวมทั้งขวัญกาลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและ
ขีด สมรรถนะของข้าราชการ 2) ข้าราชการต้องได้รับ การพัฒ นาอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง 3) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี 4) งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาข้าราชการควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของงบบุคลากร
- ส านั กงาน ก.พ. กาหนดว่าในระยะเวลา 1 ปี บุ คลากรควรได้รับ การพั ฒ นา
สมรรถนะอย่างน้อ ย 10 วัน หรือ 70 ชั่ว โมง อีกทั้งเป็นงานสาคัญ ตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แหล่งข้อมูล
: ระบบโปรแกรม IDP กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางหทัยทิพย์ อิสายะ
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: นางสาวทัศนีย์ วัฒนะ

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕

: แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน
มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน)
บุคคลากรในหน่วยงานทุกคนมีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
ร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี

คานิยาม/คาอธิบาย
บุ ค ลากร หมายถึง ข้าราชการกรมการพั ฒ นาชุ มชน ที่ ปฏิ บั ติ งานในต าแหน่ งระดั บช านาญการพิ เศษ
ลงมา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
(Non Training) ได้แก่ การเรียน E-learning การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การสอนงาน การหมุนเวียนงาน
และการมอบหมายงาน
กระบวนการดาเนินงาน
1. หน่วยงานกาหนดมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และ
วิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ของบุคลากรในหน่วยงาน
1.1 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักของบุคลากร จานวน 5 ด้าน คือ
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5) การทางานเป็นทีม
1.2 ความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) หมายถึง สถานการณ์ที่จาเป็นต้องมีการจั ด
ฝึ กอบรมเพื่ อแก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งานของบุค ลากร ที่ ผ ลของการปฏิ บัติ งานจริงไม่ ส อดคล้ องกั บผลการ
ปฏิบัติงานที่องค์การได้คาดหวังไว้
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง ซึ่งมี ๓ วิธีการ ดังนี้
1) การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน
2) การศึกษาด้วยตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์/ฉากภาพยนตร์ การเรียนรู้
ผ่านบทเรียน e-Learning
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) ได้แก่ การมอบหมายงาน การสอน
แนะงานเป็นต้น
2.2 ให้บุคลากรในสังกัดจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินสมรรถนะตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/๒๕64 โดยไม่ต้องประเมินสมรรถนะใหม่ และสามารถจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล บนเว็บไซต์กรมการพัฒนา
ชุมชน http://www.cdd.go.th/ หรือเว็บไซต์สถาบันฯ http://www.train.cdd.go.th/
2.3 กาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเองในระยะเวลา 6 เดือน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง ซึ่งการ
คานวณระยะเวลาการพัฒนาตนเอง มีดังนี้
1) กรณีการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ระยะเวลา ๑ วัน คิดเป็น ๗ ชั่วโมง
2) กรณีศึกษาด้วยตนเอง: การเรียนผ่านระบบ E-learning ๑ บทเรียน คิดเป็นระยะเวลา ๓
ชั่วโมง การอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ และมีการสรุปเป็นเอกสาร ไม่น้อยกว่า ๒ หน้า และเผยแพร่ คิดเป็น
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
3) กรณีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) จัดทาเป็นเอกสาร “การ
จัดการความรู้ของบุคลากร” และเผยแพร่ คิดเป็นระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1–๒
3-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
แผนการพัฒนาบุคลากร ระดับองค์กรและระดับบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทะเบียนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)

เป้าหมายการปฏิบัติงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4
: ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: ร้อยละ 1๕
เหตุผลในการวัด
:  ตามมาตรา ๓/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 6 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 กรมการพัฒนาชุมชน มีพันธกิจในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการ
เรียนรู้การพึ่งตนเอง พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่ งตนเองได้ และสร้างระบบ
กลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้ มั่นคงตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ดาเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง และเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ OTOP
ประเภทผ้า ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นางสาวนวภัทร หอมหวล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
2 นางสาวรูกาย๊ะ แสงเขียว ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
3 นางดรุณี โพธามิกเกษม ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
4. นายปริญญา ฤทธิ์เดช
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
มีการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
มีการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
มีผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอย่างน้อยตาบลละ 1 กิจกรรม และมี
สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง

คานิยาม/คาอธิบาย
1. นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดองค์กร (Organization development)
การด าเนิ น งาน (work process) และการให้ บ ริ ก าร (service delivery) ซึ่ งเป็ น ผลมาจากการสร้ า ง พั ฒ นา
เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประ
สิทธิพล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒. นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
๒.๑ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ป ระยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา
๒.๒ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
๒.๓ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน”
2.4 การส่งเสริมกองทุนชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 อาเภอ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
3. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือการส่งเสริมอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนา
ผ้าไทย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาหารจากพืชผัก อาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์
โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ให้เป็นสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
4. การส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด นวัต กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริม อนุ รัก ษ์ ต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาพั ฒ นาผ้ า ไทย
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
5. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ
อาหารรั กษ์ โลก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรพื้ น บ้ าน การจัด ตลาดนั ด สี เขี ยวเพื่ อ จาหน่ ายผั ก ปลอดภั ยไร้ส ารเคมี
ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก นวัตกรรมสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่ถนนสาธารณะ
ประโยชน์ (ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน,ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ) ตาบลละ 1 เส้นทาง เป็นต้น
6. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “"สืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน" เช่น การสืบสานอนุรักษ์ลายหรือแบบผ้าไทยตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๗. แหล่งขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง สถานที่เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแล
ช่วยเหลือ คัดเลือก แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ระหว่างกัน เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล
๘. แหล่งขยายผลสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย หมายถึง สถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ขยายผล สืบสาน อนุรักษ์ ผ้าไทย
๙. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร หรือส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
สู่นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง เช่น ช่องทาง Facebook ช่องทาง Line เว็บไซต์หน่วยงาน Youtube เป็นต้น
10. การส่งเสริมกองทุน ชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 อาเภอ 1 กลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ” โดยการ
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยอาเภอละ 1 กลุ่ม
11. การนาเสนอ หมายถึง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ การสรุปบทเรียน
12. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบในการกากับดูแล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
13. ส่งหลักฐานผลการดาเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1

ภาพถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2

รายงานผลการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

3

รายงานผลการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
รายงานผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน
สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

4
5

ตัวชี้วัดที่ 5
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

: ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 1๕
: เป็นงานสาคัญเชิงนโยบายของรัฐบาล
(๑) ประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
(๒) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(๓) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
(๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”
: การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับครัวเรือน แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็น
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่ ง เป็ น นโยบายของรั ฐ บาล โดยกระทรวงมหาดไทยมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ านวยการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบทตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน มี วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ความ
เป็นอยู่ 3) การศึกษา 4) รายได้ และ 5) ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
: กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมการพั ฒ นาชุม ชน เป็ น หน่ ว ยงานในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้า นอาชีพและรายได้ แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งกรมฯ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาที่ยั่ งยืนในหลายมิติ ทั้งด้าน
ความเป็นอยู่ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนผ่านการสร้าง
รับรู้ในเรื่องการส่งเสริมสัมมาชีพ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมี
แบบแผนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต ครอบคลุม
ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ในระดับบุคคล ครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเริ่มต้นจากการส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ โดยการรวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขายและร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า
เป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือและ
ใช้ ช่ องทางการตลาดที่ ประชารัฐส่ งเสริม เพื่ อการสร้างงานสร้างอาชี พ สร้างรายได้ ซึ่ ง
ตอบสนองภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
: กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ รั บมอบหมายภารกิ จให้ ท าหน้ าที่ ขั บเคลื่ อนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่ อมล้ าของสั งคม โดยมี กลไกส าคั ญ ในระดับ พื้ น ที่ คื อ คณะกรรมการประสานและ
ขับ เคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ (คสป.) และบริษั ทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัด
(วิ ส าหกิ จเพื่ อสั งคม) จ ากั ด โดยมี เป้ าหมายส าคั ญ “สร้ างรายได้ ให้ ชุ มชน ประชาชน
มีความสุข” พัฒนาใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน

แหล่งข้อมูล

1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
2. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวีระ เพ็ญจารัส
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงาน
: 1. นางสาวรูกาย๊ะ แสงเขียว
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
2. นายณัฐกิตต์ สตันน๊อต
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
3. นางสาวอัสลีณ่า สมาคม
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 80 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
1
น้อยกว่าร้อยละ 70
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 85 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 90 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 95 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 100 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
คานิยาม/คาอธิบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับทุก
ภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ การสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมีเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และ
รายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน ๑๖๐ ครัวเรือน (คน) และการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครัวเรือนยากจน (ตามฐานข้อมูลครัวเรือนตามเป้าหมายการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสตูล จานวน ๒๖๙ ราย เฉพาะอาเภอมะนัง และอาเภอทุ่งหว้า) ตามตาราง
เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด : เป้าหมายครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน ดังนี้
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมและ
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพตามฐานข้อมูลการแก้ไข
ที่
อาเภอ
สัมมาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ปี
ปัญหาความยากจนของจังหวัดสตูล ปี
2564
2563
1 เมืองสตูล
2 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน
2 ละงู
2 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน

3 ทุ่งหว้า

4
5
6
7

-

ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง

1 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
1 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
2 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน
-

รวม

8 หมู่บ้าน 160 ครัวเรือน

22 ครัวเรือน
(เนื่องจากไม่มีงบประมาณดาเนินการในปี
2564 ให้ใช้จานวนครัวเรือนครัวเรือนตาม
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
จังหวัดสตูล
ปี 2563)

10 ครัวเรือน
(เนื่องจากไม่มีงบประมาณดาเนินการในปี
2564 ให้ใช้จานวนครัวเรือนครัวเรือนตาม
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
จังหวัดสตูล
ปี 2563)
32 ครัวเรือน

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หมายถึง การพัฒนากลุ่มอาชีพโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของกลไกประชารัฐ 5 ภาคส่วน (รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 ด้าน
คือ กลุ่มอาชีพเป้าหมายด้านการเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน มีความสุข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน ๑๐ กลุ่ม โดยการพัฒนากิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4ร
เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด : เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยการ
พัฒนากิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4ร ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวม

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
โดยการพัฒนากิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4ร ปี 2564 (กลุ่ม/ราย)
1
1
1
2
2
2
1
10

3. ครั วเรื อนต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต หมายถึ ง ครัวเรือนเป้ าหมายที่ เข้าร่วมโครงการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัด
สตูล จานวน 2 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ดาเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
จานวน ๑๐๕ ครัวเรือน
เป้ าหมายการดาเนิ น งานตามตัวชี้วัด : เป้าหมายครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และครัวเรือนที่ดาเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนี้

ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7

เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวม

ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
2
2

ครัวเรือนที่ดาเนินกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล”

รวม

23
10
18
12
17
13
12
105

23
12
18
12
17
13
12
107

4. การเข้าถึงบริการภาครัฐ หมายถึง ประชาชนได้รับบริการหรือเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ด้านการส่งเสริมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการสร้างรายได้ การให้ความช่วยเหลือด้าน
ความเป็นอยู่แก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ และการเข้าถึงแหล่งทุนภายในชุมชน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
- แบบรายงานรายได้ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
- แบบรายงานรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
- แบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหารงบประมาณ
และกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1
: ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 20
เหตุผลในการวัด
: เป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
แหล่งข้อมูล
: 1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นายเจนวิทย์ นาคแท้
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นายณัฐกิตต์ สตันน๊อต
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1
2
3
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการและมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

คานิยาม/คาอธิบาย
หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่กรมการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน ๑๐๕ แห่งในการดาเนินงานพัฒนาตามกระบวนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กาหนด
ศูนย์เรี ยนรู้ หมายถึง สถานที่ ที่ มี การจัดให้ มีการถ่ ายทอดความรู้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
ประกอบอาชีพ หรือภูมิปัญญาอื่น ๆ
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น หมายถึง การประเมินเพื่อวัดความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross Village Happiness
: GVH) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 22
ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนา

เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่
อาเภอ
1
เมืองสตูล
2
ละงู
3
ทุ่งหว้า
4
ท่าแพ
5
ควนโดน
6
ควนกาหลง
7
มะนัง
รวม

จานวน (หมู่บ้าน
23
10
18
12
17
13
12
105 หมู่บ้าน

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลแสดงจานวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงานผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมู ลแสดงจ านวนศู น ย์ เรีย นรู้ที่ ได้ รับการจั ดตั้ ง และมี เอกสารการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้าน ที่
ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลแสดงจ านวนศู น ย์ เรีย นรู้ที่ มีกิ จกรรมการถ่ายทอดความรู้ และมี เอกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลแสดงจ านวนศู น ย์ เรีย นรู้ที่ มีกิ จกรรมการถ่ายทอดความรู้ และมี เอกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้ อมูลแสดงจ านวนศูน ย์เรียนรู้ที่ มี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และมีเอกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน
ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๒
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการ
วัด

: รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
: ร้อยละ
: ร้อยละ 15
: รายได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
โครงการ OTOP ตามหลักการการตลาดนาการผลิต และเป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
แหล่งข้อมูล
: ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
: นายเจนวิทย์ นาคแท้
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงาน ๑. นายณัฐกิตต์ สตันน็อต
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
2. นางดารุณี โพธามิกเกษม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
3. นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

คานิยาม/คาอธิบาย
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หมายถึง รายได้ในช่วงไตรมาส ๓ – ๔
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ (เดือนเมษายน – กันยายน 256๔) ของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)
สูตรการคานวณค่าคะแนน
รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
(เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)

รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)

รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)

X100

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ส านัก งาน พ ัฒ น าชุม ช น จัง ห วัด รายงาน ข้อ มูล ผ่า น “ระบ บ ศูน ย์ข ้อ มูล กลาง (DOC)”
กรมการพัฒนาชุมชนทุก ๆ สิ้นเดือน
เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่
อาเภอ
ยอดจาหน่ายปี 2563
1 เมืองสตูล
307,388,317
2 ละงู
334,044,300
3 ทุ่งหว้า
329,544,870
4 ท่าแพ
200,381,930
5 ควนโดน
125,525,063
6 ควนกาหลง
106,970,865
7 มะนัง
92,808,940
รวม
1,496,664,285
เกณฑ์การให้คะแนน
ยอดจาหน่าย ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2
OTOP
อาเภอ
(น้อยกว่าร้อย
(ไม่น้อยกว่า
ปี 2563
ละ 7)
ร้อยละ 7)
เมือง 307,388,317 325,831,616 328,905,500
สตูล
ละงู 334,044,300 354,086,958 357,427,401
ทุ่ง
329,544,870 349,317,563 352,613,011
หว้า
ควน
106,970,865 113,389,117 114,458,826
กาหลง

เป้าหมายปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
338,127,149
367,448,730
362,499,357
220,420,123
138,077,569
117,667,952
102,089,834
1,646,330,714
ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8)
ร้อยละ 9)
ร้อยละ 10)
331,979,383 335,053,266 338,127,149
360,767,844 364,108,287 367,448,730
355,908,460 359,203,908 362,499,357
115,528,535 116,598,243 117,667,952

ท่าแพ 200,381,930 212,404,846 214,408,666 216,412,485 218,416,304 220,420,123
ควน 125,525,063 133,056,567 134,311,818 135,567,068 136,822,319 138,077,569
โดน
มะนัง 92,808,940 99,205,566 99,305,566 100,233,655 101,161,745 102,089,834
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 3
: ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทีจ่ าหน่ายในตลาดออนไลน์
หน่วยวัด
: จานวน
น้าหนัก
: ร้อยละ 15
เหตุผลในการวัด : ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางตลาดด้วยตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าทางออนไลน์
มากขึ้น และลดการช่วยเหลือด้านจัดหาตลาดจากภาครัฐ
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
: นายเจนวิทย์ นาคแท้
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงาน ๑. นายณัฐกิตต์ สตันน็อต
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
2. นางดารุณี โพธามิกเกษม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
3. นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน :แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนน้อยกว่าร้อยละ 8
2
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
3
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
4
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๑ และต้องมีรายงาน
การสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะ
5
ส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
คานิยาม/คาอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2557 – ๒๕๖3
ตลาดออนไลน์ คือ การทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ หรือโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จัก
ตลอดจนการซื้อการขาย ซึ่งการทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook โฆษณา line โฆษณา Google
โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เว็บไซต์ หรือผ่านแฟลตฟอร์มอื่น เป็นต้น
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
1-5
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการเผยแพร่และจาหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ
*เงื่อนไข : มีรายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลิตภัณฑ์ที่
อาเภอ
ลงทะเบียน
เมืองสตูล
443
ละงู
342
ทุ่งหว้า
210
ท่าแพ
121
ควนโดน
175
ควนกาหลง
84
มะนัง
120

จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่
ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2557 – ๒๕๖3
443
342
210
121
175
84
120
1,495
ระดับ
คะแนน 1
น้อยกว่า 18
น้อยกว่า 14
น้อยกว่า 9
น้อยกว่า 5
น้อยกว่า 7
น้อยกว่า 4
น้อยกว่า 5

ระดับ
คะแนน 2
18
14
9
5
7
4
5

จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
47
38
23
15
20
13
14
170

ระดับ
คะแนน 3
27
21
13
8
11
6
8

ระดับ
คะแนน 4
36
28
17
10
14
7
10

ระดับ
คะแนน 5
47
38
23
15
20
13
14

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการเผยแพร่และจาหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ

*เงื่อนไข : มีรายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
หมายเหตุ : ๑ กรม ๑ ปฏิรูป

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๔
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการ
วัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 25
: กรมการพัฒ นาชุมชน โดยส านักพัฒ นาทุนและองค์กรการเงิน ชุมชน ได้กาหนดทิ ศทาง
การขับเคลื่อนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน โดยการส่ งเสริมและพัฒ นาการบริห ารจัดการกองทุนชุมชนให้ มีธรรมาภิบาล ซึ่งมี
ประเด็น การพั ฒ นาในการเสริมสร้างทุนชุมชนให้ มีธรรมาภิบ าล โดยมุ่งพัฒ นาระบบการ
บริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน และพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ชุมชน
สามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” และ
ได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นไปได้ใน
การปฏิ บั ติ ให้ ส อดคล้ องกั บ ทิ ศทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
: ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานตามภารกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้กองทุนชุมชนมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 6,000 กลุ่ม/หมู่บ้าน และส่งเสริมกองทุนชุมชนที่มีผล
การประเมิ น ศั ก ยภาพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อยู่ ในระดั บ 1 หรือ ระดั บ 2 ให้ ส ามารถ
ยกระดับขึ้นเป็นระดับ 2 หรือระดับ 3
: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
: นายเจนวิทย์ นาคแท้
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
: นายปริญญา ฤทธิ์เดช
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 60
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 70
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 80
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 90
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 100

คานิยาม/คาอธิบาย
1. กองทุนชุมชนเป้าหมาย ได้แก่
1.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีผลการประเมินศักยภาพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ตามจานวน
ที่กาหนด
1.2 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีผลการประเมินศักยภาพกองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ตามจานวนที่กาหนด

2. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน / พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล
2) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล หมายถึง การที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กองทุนแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ได้นาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
ธรรมาภิ บ าลของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต และกองทุ น โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย เป็นกรอบการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนชุมชน ด้วย
เครื่ องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิ บาล เกณฑ์ 21 ตัว ชี้วัด และแบบ
ประเมินตามศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด
4. กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ หมายถึง
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีผลการประเมินระดับ 1
(ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ได้รับการสนับสนุนให้มีการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตตาม
หลักธรรมาภิบาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัดที่กรมฯ กาหนด และสามารถยกระดับเป็นระดับ 2 (ปานกลาง) หรือระดับ 3 (ดี)
2) กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีผลการประเมินระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) หรือระดับ
2 (ปานกลาง) ได้รับการสนับสนุนให้มีการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์ 18 ตัวชี้วัดที่กรมฯ กาหนด และสามารถยกระดับเป็นระดับ 2 (ปานกลาง) หรือระดับ 3 (ดี)
5. สูตรการคานวณ ระดับคะแนน 1 - 5
จานวนกองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ X 100
จานวนกองทุนชุมชนเป้าหมาย
หมายเหตุ : หากกองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 1
เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
กข.คจ. ( ระดับ 1+2 )

ที่

1
2
3
4
5
6
7

กลุ่มออมทรัพย์ฯ ( ระดับ 1+2 )
เป้าหมาย
เป้าหมายไม่
เป้าหมายไม่
เป้าหมายมี
รวม
มี
รวม
อาเภอ
มี
มี
งบประมาณ
ดาเนินกา งบประมา
ดาเนิน
งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2564
ร
ณ ปี
การ
ปี 2564
ปี 2564
2564
เมืองสตูล
6
3
9
2
1
3
ละงู
5
2
7
1
0
1
ทุ่งหว้า
2
2
4
2
1
3
ท่าแพ
4
2
6
2
1
3
ควนโดน
5
2
7
1
0
1
ควนกาหลง
2
1
3
1
1
2
มะนัง
2
1
3
2
1
3
รวม
26
13
39
11
5
16
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
๑ -5
แบบสรุปจานวนกองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้

รวม
เป้าหมาย
กองทุน
ธรรมาภิ
บาล
ปี 2564
12
8
7
9
8
5
6
55

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.1
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: ร้อยละของการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 5
: เป็นตัวชีว้ ัดในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
: นางหทัยทิพย์ อิสายะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงาน : นางชมัยภรณ์ ดารงกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้น้อยกว่าร้อยละ 75
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มากกว่าร้อยละ 80
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มากกว่าร้อยละ 85
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มากว่าร้อยละ 95
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร้อยละ 98 ขึ้นไป

คานิยาม/คาอธิบาย
๑. สูตรการคานวณค่าคะแนน
จานวนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของหน่วยงาน
จานวนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

X 100

2. ผลการใช้จ่าย หมายถึง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบบริหาร และงบอุดหนุน
3. วันที่ตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณคือ วันที่ 30 กันยายน 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
1-5
1. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่าย หรือจัดซื้อจัดจ้าง (PO ) ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 พร้อมแสดง
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคาชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน
2. รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS)

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.2
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: เป็นตัวชีว้ ัดในการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
: นางหทัยทิพย์ อิสายะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
ผู้ประสานงาน : นางชมัยภรณ์ ดารงกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้มากกว่าร้อยละ 20
2
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 20
3
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 15
4
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 10
5
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 5
คานิยาม/คาอธิบาย
๑. ฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ หมายถึง ข้อมูลจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ การชาระคืนเงินกู้ยืม ลูกหนี้
คงเหลือ หนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ หนี้เกินกาหนดชาระ โดยเป็นฐานข้อมูลลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2556 - 2564
๒. ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือ หมายถึง ผลของการบริหารจัดการหนี้ โดยมี
เป้าหมายร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือต่ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีวิธีการคานวณ ดังนี้
สูตรการคานวณ A = ลูกหนี้คงเหลือตั้งแต่ปี 2556 - 2564
B = หนี้เกินกาหนดชาระตั้งแต่ปี 2556 - 2564
C = ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระ
C = B x 100
การหายอดหนี้เกินกาหนดชาระ
A
หมายเหตุ ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) เมนูวิเคราะห์ทะเบียน
ลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์

บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

เอกสารแนบ 2
ที่
1

2

3

สรุปผลการติดตาม นิเทศการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ ดาเนินการจานวน 105 แปลง
- การออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนป่าชาย
โคก หนอง นา (ภายใต้โครงการพัฒนา
- พื้นที่ 1 ไร่ จานวน 89 แปลง ก่อหนี้ 74 เลน 1 แปลง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
แปลง คงเหลือ 15 แปลง
- ที่ดินตกสารวจ 1 แปลง
- พื้นที่ 3 ไร่ จานวน 16 แปลง ก่อหนี้ 14 - ฝนตก/ปัญหาเรื่องคนขับรถเสียชีวิต/
แปลง
รถเสีย ไม่สามารถดาเนินการได้
คงเหลือ 2 แปลง
- การโยกย้ายข้าราชการ
- การออกแบบพื้นที่ในรอบแรกที่คร่อม
สระเดิม
การขับเคลื่อนการน้อมนาแนว
จานวน 270 หมู่บ้าน 71,795 ครัวเรือน
การบันทึกข้อมูลไม่สามารถดูได้ พริ้น
พระราชดาริฯ สร้างความมั่นคงทาง
รายงานไม่ได้ และข้อมูลไม่ตรงกับที่
อาหารสู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผัก
บันทึกไป
สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
รอบ ๒
การดาเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
- กลุ่มได้รับพระราชทานผ้าลายขอฯจานวน
กลุ่มที่ผลิตผ้ายังไม่มีศักยภาพ หรือ
10 กลุ่ม
พร้อมที่จะพัฒนาในการผลิตผ้า ยังคง
- กลุ่มที่ผลิตผ้า มี 4 กลุ่ม
ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
- ดาเนินการถ่ายภาพเซต “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการใน
อาเภอ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ / ทาหนังสือเชิญ
ชวนส่วนราชการ ผู้นาท้องที่ ประชาชน ผู้นา
ชุมชน แกนนาเครือข่ายพัฒนาชุมชนทุก
ช่องทาง

ข้อเสนอแนะ
จว.ควรให้คาแนะนา/สนับสนุนการจัดทา
เอกสารเบิกจ่าย และการบันทึก
เปลี่ยนแปลงต่างๆ

ตรวจสอบกับกลุ่มงานสารสนเทศฯ อีกครั้ง
เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

- ควรต่อยอดเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพการผลิต/แปรรูป
ผ้าไทยสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
- อาเภอเริ่มสนับสนุนให้มีการประยุกต์ลาย
พระราชทานฯ กับการผลิตจักสานจากต้น
คลุ้ม

ที่
4

ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑. การเบิก-จ่าย
งบบริหารจัดสรร 1,968,740บาท เบิกได้
ร้อยละ 59.72
งบอุดหนุนจัดสรร 2,000,000 บาท เบิกได้
ร้อยละ 47.38
งบทุนหมุนเวียน 12,000,000 บาท เบิกได้
ร้อยละ 74.17
๒. การบริหารจัดการหนี้
ข้อมูลปัจจุบัน
- โครงการทั้งสิ้น จานวน 1,397 โครงการ
- โครงการคงเหลือ จานวน 827 โครงการ
- ลูกหนี้คงเหลือ
46,285,017.37 บาท
- ดาเนินคดี
1,836,614.09 บาท

ปัญหาอุปสรรค
- สมาชิกลูกหนี้เก่า(2556-2558) ยัง
ไม่สามารถดาเนินการรับสภาพหนี้ได้
ครบ เนื่องจากไม่เจอตัว สมาชิกบางคน
ไม่อยู่ในพื้นที่ สมาชิกในกลุ่มไม่ยอมรับ
สภาพหนี้
-สมาชิกบางโครงการ ได้มาให้ข้อมูลว่า
ได้ปิดโครงการแล้ว แต่ในระบบบัญชี
ของจังหวัด ยังมีการทวงถาม ซึ่งอาเภอ
ได้ทาหนังสือเอกสารให้จังหวัดแล้ว
-สมาชิกโครงการ ปี 2556-2558 ยัง
มีบางกลุ่มที่สมาชิกในโครงการกับ
ข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะ
๑. ทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้ สถานะลูกหนี้
แบบ manual ให้มีความถูกต้องตรงกันทั้ง
จังหวัด อาเภอ และลูกหนี้
๒. จังหวัดสนับสนุนอาเภอให้ดาเนินการ
บริหารจัดการหนี้อย่างต่อเนื่อง และ
แก้ปัญหา (แบบให้จบ)
๓. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการหนี้ให้
พก.ทุกคนรู้และเข้าใจ
๔. กาหนดผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีสู่ พก.ทุกคน
๕. การพิจารณาอนุมัติโครงการ (ทุน
หมุนเวียน) ควรเสนอให้ พอ.หรือ พก.
ผู้รับผิดชอบงาน ได้มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอโครงการฯ คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด เพื่อจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน
การพิจารณาโครงการ
๖. คณะทางานขับเคลื่อนฯ จังหวัดไม่ควร
กาหนดกรอบการจัดทาโครงการให้อาเภอ
ทา ควรเปิดโอกาสเป็นอิสระให้
คณะทางานในพื้นที่ได้เสนอโครงการตาม
บริบทหรือความต้องการขององค์กรในพื้นที่
๗. ในการแจ้งทวงถามหนี้สมาชิกแต่ละครั้ง
ขอส่งสาเนาแจ้งให้อาเภอทราบด้วย
๘. การรายงานผลในแต่ละเดือน ขอให้
จังหวัดได้ออกแบบการรายงานผลให้เป็น
แนวทางเดียวกันทุกอาเภอ

ที่
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ประเด็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ

6

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

ผลการดาเนินงาน
- กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้ 3 กลุ่ม
งาน ในพื้นที่ 7 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 43 ราย/
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานเกษตร จานวน 7 กลุ่ม
กลุ่มงานแปรรูป จานวน 26 กลุ่ม
กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 10 กลุ่ม
- ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร
(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)
ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ สนับสนุน
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน จานวน
10 กลุ่ม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผัก
และผลไม้ที่ปลอดภัยและดาเนินการส่งผลผลิต
พืชผัก ผลไม้ และข้าวสารให้กับโรงพยาบาล
สตูล ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทาให้มีรายได้
หมุนเวียนในชุมชนและครัวเรือน ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลผลิตให้กับ
โรงพยาบาล
ดาเนินการ 7 อาเภอ
1.) ม.3 บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมืองสตูล
2.) ม.6 บ้านท่ามาลัย ต.ปากน้า อ.ละงู
3.) ม.7 บ้านผัง 119,120 ต.อุไดเจริญ อ.
ควนกาหลง
4.) ม.5 บ้านท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า
5.) ม.3 บ้านถ้าทะลุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน
6.) ม.2 บ้านควนโท๊ะ ต.แป – ระ อ.ท่าแพ
7.) ม.7 บ้านผัง13 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

ปัญหาอุปสรรค
-บางกลุ่มไม่มีในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
1. ให้อาเภอพิจารณาทบทวน/เพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโดย คสป.
2. ให้อาเภอพิจารณาทบทวน/เพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนากิจการอาหาร
ปลอดภัยสู่ 4ร

เป็นโครงการที่เร่งรีบ ต้องใช้
การดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนงาน/เวลาในการดาเนินงานมาก ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย
เป็นการทางานกับคน
ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
๑. อาเภอควรสนับสนุนการขับเคลื่อน
ของพื้นที่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมาย 3 สร้าง (สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม) โดยใช้๕ กระบวนงาน
ของการปลูกพืชผักฯ ระยะที่ ๒ และ

ที่

ประเด็น
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การขับเคลื่อนงาน OTOP

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
กิจกรรมขับเคลื่อน
1. การพัฒนาตนเองสู่การดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนา
3 สร้าง
2. การพัฒนาชุมชนของตนเอง
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของ
กรมฯ
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นทะเบียน 595 กลุ่ม -ยอดจาหน่ายสวนทางกันกับ
1,521 ผลิตภัณฑ์
สถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ต้องต่อรอให้สมเหตุสมผลกับ
สถานการณ์
-กลุ่ม OTOP ใน ขาดความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง รอภาครัฐเข้า
ช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะ
แนวทางของตาบลโก่งธนู (โก่งธนูโมเดล)
ซึ่งควรมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนด้วย
๒. ขยายผลในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น
ปลูกฝังแนวคิดและกระบวนงานดังกล่าว
ให้กับกลไกของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๑. ตรวจสอบและทบทวนฐานข้อมูล
OTOP และจัดกลุ่มตามศักยภาพ
๒. การค้นหาผลิตภัณฑ์ OTOP รายใหม่
เสมอ
๓. พอ./พก. สนับสนุนและพัฒนายกระดับ
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น

