งบหน้าสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น)
ตัวชี้วัดรายทีม
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
น้าหนัก
หน่วย
รับผิดชอบ
1

ระดับความสาเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ระดับ 1 ผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยกว่าร้อยละ 75 และเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาส ๑ – ๒)
ระดับ 2 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเบิกจ่าย

35

กลุ่มงานประสานฯ

35

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

30

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ไตรมาส ๑ – ๒)
ระดับ 3 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ไตรมาส ๑ – ๒)
ระดับ 4 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ไตรมาส ๑ – ๒)
ระดับ 5 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ไตรมาส ๑ – ๒)
2

3

ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 80
ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 85
ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 90
ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 95
ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย ส า คั ญ ข อ ง
กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 1 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่บุคลากรในสังกัด
ระดับ 2 มีกลไกและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ ของ

กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 3 มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงาน
ให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ระดับ 4 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงนวัตกรรมนโยบายสาคัญของกรมการ
พัฒนาชุมชนอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของจานวนกิจกรรมในแผนฯ
ระดับ 5 มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
1

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
1

2

ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 1 มีผ ลการบัน ทึกข้ อมูล การด าเนิ นโครงการ/กิจ กรรมพัฒนา
หมู่บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ยงลงในระบบ BPM มากกว่ าร้ อยละ 70 ของ
กิจกรรมทั้ง หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
หมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 2 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 75 ของกิจ กรรม
ทั้ง หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจานวนหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 3 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจ กรรม
ทั้ง หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนหมู่ บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 4 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกิจกรรม
ทั้ง หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจานวนหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 5 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 90 ของกิจ กรรม
ทั้ง หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมิน
ความสุ ข มวลรวม (GVH) ครั้ ง ที่ 1 ร้ อ ยละ 100 ของจ านวนหมู่ บ้ า น
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่
ระดับ 2 น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน

น้าหนัก หน่วยรับผิดชอบ
20

กลุ่มงานส่งเสริม
ฯ

20

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

2

3

4

5

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ7
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ8
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10และต้องมีรายงานการสารวจความ
พร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่
จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
ระดับความสาเร็จของจานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์
ระดับ 1 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนน้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 2 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 3 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 4 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 5 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 และต้องมีรายงานการส ารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ทั้ง หมด และผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จ ะส่งเสริมเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์
ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส่งเสริมทุนชุมชนสู่

10

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

10

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

20

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

20

กลุ่มงานประสานฯ

ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
ระดับ 2 มีการสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมทุน
ชุมชนสู่ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
ระดับ 3 มีฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ปี 2563 ครบถ้วนทุกกลุ่ม
ระดั บ 4 มี ก องทุ น ชุ ม ชนเป้ า หมายในการส่ ง เสริ ม ทุ น ชุ ม ชน
สู่ธรรมาภิบาล
ระดับ 5 มีทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) และมีแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนของทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ทุกอาเภอ
6

ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
ระดับ 1 อาเภอจัด ทาฐานข้อมู ล ทะเบียนลู กหนี้ กองทุ นพัฒนาพัฒนา
บทบาทสตรี
ระดับ 2 อาเภอจัดทาแผนการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เพื่อพิจารณา
ระดับ 3 อาเภอดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้ และรายงานให้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เพื่อทราบ
ระดั บ 4 อาเภอบริ หารจั ดการหนี้เ กิน กาหนดช าระได้ ค งเหลือ ต่ากว่ า
ร้อ ยละ 25 หรื อ บริ ห ารจั ดการหนี้ เกิ น ก าหนดช าระคงเหลือ ลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 5
ระดั บ 5 อ าเภอบริหารจั ดการหนี้เกิ นก าหนดช าระได้ ค งเหลื อต่ากว่ า
ร้ อ ยละ 20 หรื อ บริ ห ารจั ด การหนี้ เ กิ น ก าหนดช าระคงเหลื อ ลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 10

3

ตัวชี้วัด (สมรรถนะ) 20 คะแนน
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
1

ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์ งานผ่านช่องทางต่าง ๆ
ระดั บ 1 มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ อ าเภอมี

น้าหนัก

หน่วยรับผิดชอบ

5

กลุ่มงานสารสนเทศ

5

กลุ่มงานสารสนเทศ

5

กลุ่มงานสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์
ระดั บ 2 มี วิ ดิ ทัศน์ สรุ ปผลการด าเนิ น งานประจาเดื อน จานวน
1 คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน Youtube
ระดับ 3 มี ผลการประชาสัม พั น ธ์ ง านพั ฒ นาชุมชน ไม่น้อ ยกว่ า
8 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และ
ได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ยร้อยละ 50- 60
ระดับ 4 มีผลการประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ข่าว/
เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมิน
เว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 61-70
ระดับ 5 มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15
ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับ
คะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 71 ขึ้นไป
พร้อมจัดทาสรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
2

ระดับความสาเร็จของการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ 1 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา

ความปลอดภัย ร้อยละ 80 – 84
ระดับ 2 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 85 – 89
ระดับ 3 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 – 94
ระดับ 4 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 95 – 99
ระดับ 5 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 100

3

ระดับความสาเร็จของการขับเคลือ่ นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
“ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ”
ระดั บ 1 มี ฐ านข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นยากจนเป้ า หมาย และค าสั่ ง

ข้าราชการคู่เสี่ยว
ระดับ 2 มีการประชุมคณะทางานฯ ในการติดตามการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ระดั บ 3 มีแ ผนปฏิบั ติ ก าร และการติด ตามครั ว เรื อ นเป้า หมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ครัวเรือน
4

ระดับ 4 มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์

อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ระดั บ 5 มี ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายได้ รั บ การดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ จาก
ภาครั ฐ /เอกชน มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของครั ว เรื อ นเป้ า หมาย
ทั้งหมด และมีสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
4

ความร่วมมือ/การสนับสนุนขับเคลื่อนงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระดับ 1 ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงาน

5

กลุ่มงานประสานฯ

พัฒนาชุมชนอาเภอ เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัด
กาหนด
ระดับ 2 ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัด
กาหนด
ระดับ 3 ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัด
กาหนด
ระดับ 4 ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัด
กาหนด
ระดับ 5 ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัด
กาหนด

5

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 1
: ระดับความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 35
เหตุผลในการวัด : เป็ นเครื่ องมื อส าคั ญส าหรั บผู้บริ หาร ในการก ากั บ ติ ดตาม การเร่ ง รั ดผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรการการคลัง ด้า นการใช้จ่ ายภาครัฐ แผนการปฏิ บัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรศักดา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยกว่าร้อยละ 75 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๑ – ๒)
2
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๑ – ๒)
3
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๑ – ๒)
4
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๑ – ๒)
5
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๑ – ๒)
คานิยาม/คาอธิบาย
๑. การคานวณค่าคะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ในอัตราส่วน ๔๐ (ร้อยละ) : ๓๐ (ตามแผน) : ๓๐ (ส่งใช้
เงินยืม) ดังนี้
๑.๑ ผลการเบิ ก จ่ า ย หมายถึ ง ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
(งบยุทธศาสตร์) ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สามารถเบิกจ่ายได้จริง เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากจังหวัดทั้งหมดและสามารถ เบิกจ่ายได้ตรงตามแผนการปฏิบัติงาน
๑.๒ การยืนเงินราชการ จัดทาบันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการหรือบันทึกขออนุมัติยืมเงิน พร้อมแนบ
สัญญายืม ๒ ฉบับ ตารางอบรม แผนปฏิบัติงาน และหนังสือจัดสรรงบประมาณโครงการนั้น ๆ และสามารถส่งใช้
เงินยืมได้ทันตามระเบียบกาหนด (ส่งใช้ใบสาคัญ/เงินสด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม)
๒. วันที่ตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2564
6

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 2
: ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 35
เหตุผลในการวัด
: เป็นเครื่องมือสาคัญ สาหรับผู้ บริหารกรม ในการกากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่ อ
ประเมินประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แหล่งข้อมูล
: รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและ
กิจกรรม (Budget and Project Management : BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นายประดิษฐ์ นัดทะยาย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : 1. นายสุริยา พรานไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

น้อยกว่าร้อยละ 80

2

มากกว่าร้อยละ 80

3

มากกว่าร้อยละ 85

4

มากกว่าร้อยละ 90

5

มากกว่าร้อยละ 95

คานิยาม/คาอธิบาย
สูตรการคานวณ
ผลรวมร้อยละของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน)
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของหน่วยงาน
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คานิยาม
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หมายถึ ง แผนการท างานที่ ก าหนดไว้ ภ ายใน
ช่วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาลซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณ
วิธีจัดเก็บ
๑. ทุกหน่วยงานเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในระบบโปรแกรม Budget
and Project Management : BPM โดยรายงานผลสาเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน ตามช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
จริงทุกครั้ง กล่าวคือ ดาเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนใดก็ให้เข้าระบบไปรายงานผล ในขั้นตอนนั้น ๆ
๒. กรมการพัฒนาชุมชน จะนาข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในระบบโปรแกรม
Budget and Project Management : BPM ซึ่งคานวณเป็นร้อยละ เพื่อนามาคิดค่าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 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
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต่ากว่าร้อยละ 80
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 85
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และจัดส่งแบบประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 90
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และจัดส่งแบบประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 95
*******************************

8

เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 3
: ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: ร้อยละ 30
เหตุผลในการวัด
: ตามมาตรา ๓/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ ก ารบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจในการพัฒนา
ระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ให้พึ่งตนเองได้ และสร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดาเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
ด ารงไว้ ใ นแผ่ น ดิ น " เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง และเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และส่ง เสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: นายประดิษฐ์ นัดทะยาย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
: 1. นางสาวลัคณา แพงมา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่บุคลากรในสังกัด

2

มีกลไกและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงนวัตกรรมนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจานวนกิจกรรมในแผนฯ
มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

3
4
5
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คานิยาม/คาอธิบาย
1. นวั ต กรรม หมายถึ ง แนวคิ ด วิ ธี และรู ป แบบใหม่ ๆ ในการจั ด องค์ ก ร ( Organization
development) การดาเนินงาน (work process) และการให้บริการ (service delivery) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่ง ผลให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาระบบราชการไทย สานักงาน ก.พ.ร.)
2. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ดาเนินการภายในองค์กร)
เช่น เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การจัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อ
จาหน่ายผักปลอดภัยไร้สารเคมี ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก เป็นต้น (ที่มา : แนวทางการ
ดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะ 2
สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน)
3. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “"สืบสาน
อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ผ้ า ถิ่ น ไทย ด ารงไว้ ใ นแผ่ น ดิ น " เช่ น การสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ล ายหรื อ แบบผ้ า ไทยตามประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และโครงการ “"สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
5. มี ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
6. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบในการกากับดูแล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
7. ส่งหลักฐานผลการดาเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1

ภาพถ่ายการประชุม ภาพการลงนามถ่ายทอดตัวชี้วัด และรายงานการประชุม

2

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

3

โครงการหรือกิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

4

สรุปผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย
มีหนังสือเอกสารความร่วมมือเพื่อรณรงค์เชิญชวนหรือบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

5

*********************************
คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
10

รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1
: ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 20
เหตุผลในการวัด
: เป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
แหล่งข้อมูล
: 1. สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
: ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 2141 6006
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : 1. นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 6854
2. นางยุภาพร ทีบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
3. นางสาววาสนา อังวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1
2
3
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM
มากกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM
มากกว่าร้อยละ 75 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจานวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM
มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกิจกรรมทัง้ หมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจานวนหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการ
มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM
มากกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ร้อยละ 100 ของจานวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
11

คานิยาม/คาอธิบาย
หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่กรมการพัฒนา
ชุมชน สนับ สนุ นงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 11,414 แห่ง ในการด าเนิน งานพั ฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กาหนด
ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง สถานที่ที่มีการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ หรือภูมิปัญญาอื่น ๆ
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้ น หมายถึง การประเมินเพื่อวัดความสุ ขมวลรวมของชุ มชน (Gross Village
Happiness : GVH) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่ว มของประชาชน ตามเกณฑ์ 6
องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนา
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

หลักฐานเชิงประจักษ์
- ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM มากกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM มากกว่าร้อยละ 75 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM มากกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ร้อยละ 100
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
******************************

เป้าหมายการปฏิบัติงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2

: ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
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หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: เป็นงานสาคัญเชิงนโยบายของรัฐบาล ประเด็นการสร้างความั่นคงด้านอาชีพ และรายได้
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การแก้ ไ ขปัญ หาความยากจนแบบบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะส่งผล
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรม เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ประชาชนในระดับครัว เรือ น แบบบูร ณาการเชิ ง พื้ นที่ เป็ นความ
ร่ ว มมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายใน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ 1) ด้ า นสุ ข ภาพ 2) ความเป็ น อยู่ 3) การศึ ก ษา
4) รายได้ และ 5) ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
: กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน
การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งกรมฯ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มาเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ างความมั่ น คงด้ า นอาชี พ และรายได้
แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญ หาที่ยั่ง ยืนในหลายมิติ ทั้งด้านความเป็นอยู่
การสร้างโอกาส สร้ างอาชีพและรายได้ ลดรายจ่า ยในครัวเรือนผ่านการสร้างรั บรู้ในเรื่อ ง
การส่งเสริมสัมมาชีพ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็น วิถีชีวิต ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนทั่วประเทศ ในระดับบุคคล ครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาเริ่มต้นจากการส่ง เสริมครัวเรือนสัม มาชีพและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ ม
อาชีพ โดยการรวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขายและร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า เป็นเครือข่ายภายใต้
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสัง คม โดยใช้ทุนที่มีอยู่ ในชุมชนเป็นเครื่องมือและใช้ช่องทางการตลาดที่
ประชารัฐส่งเสริม เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งตอบสนองภารกิจของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
: กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจให้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคม
โดยมีกลไกสาคัญในระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ (คสป.) และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิ จเพื่อสังคม) จากัด โดยมี
เป้าหมายสาคัญ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” พัฒนาใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร
แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด

แหล่งข้อมูล

: 1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2. สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และระบบรายงานผลตามแบบที่กรมฯ กาหนด
3. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
: ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4324 6854
: 1. นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 2854
2. นางยุภาพร ทีบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา)
โทรศัพท์ 0 4324 6854
3. นางสาววาสนา อังวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน)
โทรศัพท์ 0 4324 6854
4. นายสุริยา พรานไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)
โทรศัพท์ 0 4324 6692
โทรศัพท์ 0 2141 6111

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

เกณฑ์การให้คะแนน
มีฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการและเชื่อมโยง
กลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิง
พื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พืน้ ที่เป้าหมายได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พืน้ ที่เป้าหมายได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน/กลุ่ม/พืน้ ที่เป้าหมายได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน

คานิยาม/คาอธิบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ การสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมีเป้าหมาย ประกอบด้วย
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๑. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 120,000
ครัวเรือน (คน)
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หมายถึง การพัฒนากลุ่มอาชีพโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของกลไกประชารัฐ 5 ภาคส่วน (รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3
ด้าน คือ กลุ่มอาชีพเป้าหมายด้านการเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมี
ความสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,520 คน
3. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
25,179 ครัวเรือน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1

2-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลในระบบรายงานฐานข้อมูลตามที่กาหนด ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 2) ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3) ฐานข้อมูลครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
รายงานจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
และแบบรายงานที่กรมฯ กาหนด

หมายเหตุ : เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตามแนวทางการดาเนินงาน ทั้งนี้
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 3
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการ
วัด
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
: ร้อยละ
: ร้อยละ 10
: รายได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
โครงการ OTOP ตามหลักการการตลาดนาการผลิต และเป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
: นางจิรภา เชื้องดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๗๕๓๑๓๘
:นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๓๓๓๔๕๙
:นายตันติกร ศรีมนตรี
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๒๘๕๑๑๙๗๒

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

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ8
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10และต้องมีรายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดและผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

คานิยาม/คาอธิบาย
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หมายถึง รายได้ในช่วงไตรมาส 1 – 2
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ (เดือนตุลาคม 256๓ – มีนาคม 256๔) ของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส 1 – 2)
สูตรการคานวณค่าคะแนน
รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

(เฉพาะไตรมาส 1 – 2)

(เฉพาะไตรมาส 1 – 2)

X 100
รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส 1 – 2)

X100
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2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานข้อมูลผ่าน “ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC)” กรมการพัฒนา
ชุมชน
ทุก ๆ สิ้นเดือน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

********************************

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 4
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์
:จานวน
:ร้อยละ 10
:ผู้ประกอบการOTOP มีช่องทางตลาดด้วยตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการOTOP การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าทางออนไลน์
มากขึ้นและลดการช่วยเหลือด้านจัดหาตลาดจากภาครัฐ
:กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
:นางจิรภา เชื้องดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๗๕๓๑๓๘
:นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๓๓๓๔๕๙
:นายตันติกร ศรีมนตรี
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๒๘๕๑๑๙๗๒

เกณฑ์การให้คะแนน :แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนน้อยกว่าร้อยละ 7
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และต้องมี
รายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

คานิยาม/คาอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนปี 2557 – ๒๕๖3
ตลาดออนไลน์ คือ การทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ หรือโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่
รู้จัก ตลอดจนการซื้อการขาย ซึ่งการทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook โฆษณา line โฆษณา
Googleโฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เว็บไซต์ หรือผ่านแฟลตฟอร์มอื่น เป็นต้น

หลักฐานเชิงประจักษ์
18

ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1-5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์OTOP ที่มีการเผยแพร่และจาหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์อื่น
ๆ

*เงื่อนไข : มีรายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และ
ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
หมายเหตุ : ๑ กรม ๑ ปฏิรูป
*******************************
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เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 5
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการ
วัด

: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้กาหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิ
บาล ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาในการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนา
ระบบการบริหารและ การเข้าถึง แหล่ง ทุน และพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คม ไปสู่ เ ป้า หมายสูง สุ ดภายใต้ วิสั ย ทัศ น์ “เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่น คงและชุ ม ชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” และได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล
สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ได้กาหนดการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
ส่งเสริ ม ให้ก องทุน ชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลจ านวน 6,000
กลุ่ม/หมู่บ้าน และส่งเสริมกองทุนชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพตามหลั กธรรมาภิ
บาล อยู่ในระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้สามารถยกระดับขึ้นเป็นระดับ 2 หรือระดับ 3
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบ
: นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 6854
ผู้ประสานงาน : 1. นางสาวจิตตวดี นกพะ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
เนาว์
โทรศัพท์ 0 4324 6854
2. นางอุไรพร ถิ่นวิมล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
2
3
4
5

มีการสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
มีฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ปี 2563 ครบถ้วนทุกกลุ่ม
มีกองทุนชุมชนเป้าหมายในการส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
มีทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของทีมคู่หู คู่คิด
(Move for fund team) ทุกอาเภอ
คานิยาม/คาอธิบาย
20

1. ฐานข้อมูลกองทุนชุมชน หมายถึง ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ปี 2563
2. กองทุนชุมชนเป้าหมาย ได้แก่
1.1 กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต ที่ ขึ้ น ทะเบี ยนกั บ กรมการพัฒ นาชุ ม ชน ที่ มีผ ลการประเมิ น
ศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง)
ตามจานวนที่กาหนด
1.2 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีผลการประเมินศักยภาพกองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ตามจานวนที่กาหนด
3. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน/พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล
2) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. การส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล หมายถึง การที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กองทุนแก้ไ ข
ปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) ได้นาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวัน ที่ 24 เมษายน 2555มา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย เป็นกรอบการประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนชุมชน ด้วยเครื่องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิ
บาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
๑
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส่งเสริมกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
๒
ภาพถ่ายกิจกรรมการสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
ระดับจังหวัด
๓
ทะเบียนฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2563
ระดับจังหวัด
๔
ทะเบียนรายชื่อกองทุนชุมชนเป้าหมายในการส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
๕
- สาเนาคาสั่งทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team)
- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ทุกอาเภอ
********************************
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการ
วัด
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: เป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ขอนแก่น
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1. นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2.นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 087 644 2402

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

เกณฑ์การให้คะแนน
อาเภอจัดทาฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอจัดทาแผนการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เพื่อพิจารณา
อาเภอดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้ และรายงานให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เพื่อทราบ
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระได้คงเหลือต่ากว่าร้อยละ 25
หรือบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5
อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระได้คงเหลือต่ากว่าร้อยละ 20
หรือบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

คานิยาม/คาอธิบาย
1. ฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ หมายถึง ข้อมูลจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ การชาระคืนเงินกู้ยืม ลูกหนี้
คงเหลือ หนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระหนี้เกินกาหนดชาระ โดยเป็นฐานข้อมูลลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2556 - 2564
2. แผนการบริหารจัดการหนี้ หมายถึง แผนการดาเนินงานของอาเภอในการตรวจสอบ ติดตาม
ตักเตือน ในกระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงตามเป้าหมาย เช่น การตรวจสอบโครงการ ความเป็นไปได้
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ของโครงการแผนการใช้จ่ายเงิน การรับชาระคืนเงินกู้ยืม การติดตามหนี้ การรับสภาพหนี้ การปรับโครงสร้าง
หนี้ การพักชาระหนี้ และการดาเนินคดี เป็นต้น
3. ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือ หมายถึง ผลของการบริหารจัดการหนี้ โดยมี
เป้าหมายร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือต่ากว่าร้อยละ 20 มีวิธีการคานวณ ดังนี้
สูตรการคานวณ
A = ลูกหนี้คงเหลือตั้งแต่ ปี 2556 – 2564
B = หนี้เกินกาหนดชาระตั้งแต่ ปี 2556 – 2564
C = ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระ
การหาร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระ C = B x 100
A
หมายเหตุ : ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) เมนูวิเคราะห์
ทะเบียนลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน (โดยเรียกดูข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
4. การบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระได้คงเหลือลดลง หมายถึง การบริหารจัดการหนี้เกิน
กาหนดชาระได้คงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับหนี้เกินกาหนดค้างชาระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1

มีฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2564 ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ให้ความ
เห็นชอบ แผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีผลการดาเนินงานตามการแผนบริหารจัดการหนี้ รายงานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ

2
3
4-5

ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสมรรถนะ
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ ๑
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:
:
:
:

ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ
ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ ๕
ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือน
มีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด : 1. นางสาวปุญญาดา วิสิลา
: 2. นางศิริพร พุทธิมา

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 089 570 7469

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับอาเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์
มีวิดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน จานวน 1 คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน
Youtube
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 8 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ
50- 60
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4
ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 61-70
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ
71 ขึ้นไป พร้อมจัดทาสรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
25

คานิยาม/คาอธิบาย
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่ม Line /Facebook/เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/
OA/วิทยุ/โทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์สื่อออนไลน์ โดย ๑ ข่าวต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 4 ช่องทาง
-คะแนนเว็บไซต์สะสมเฉลี่ย จากโครงการประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่น ปี
๒๕๖๔ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔
วันจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ - มีนาคม 256๔

หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ
..........................................................
ระดับที่ 1 - 5 ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ จึงถือว่าผ่านตัวชี้วัด
ระดับที่
1
2
3

4

5

หลักฐานเชิงประจักษ์
มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับอาเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์
มีวิดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน จานวน 1 คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน
Youtube โดยส่งไฟล์วิดีทัศน์ พร้อมลิ้ง Youtube
มีรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 8 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับ
คะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 50- 60
มีรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับ
คะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 61-70
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับคะแนน
ประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 71 ขึ้นไป พร้อมจัดทาสรุปผลการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 2
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:
:
:
:

ระดับความสาเร็จการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ ๕
ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือน
มีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด : 1. นางสาวปุญญาดา วิสิลา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024
: 2. นางศิริพร พุทธิมา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 089 570 7469
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
๑
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
๒
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
3
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
4
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
5
คานิยาม/คาอธิบาย
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
1. สูตรการคานวณค่าคะแนน

ร้อยละ 80 – 84
ร้อยละ 85 – 89
ร้อยละ 90 – 94
ร้อยละ 95 – 99
ร้อยละ 100

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้งานในสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2. ระบบรักษาความปลอดภัย หมายถึง การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นามาใช้งาน ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ครบ 3 ระบบ ดังนี้
2.1 การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
2.2 การกาหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name)

X 100
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2.3 การกาหนดชื่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workgroup)
3. การเก็บขัอมูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จะทาการตรวจสอบการติดตั้งระบบการ
รักษาความปลอดภัยของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ด้วยโปรแกรม ESET Remote Administrator Web
console จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นามาใช้งาน โดยจะทาการนับคะแนนเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่
สามารถติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ครบถ้วน 3 ระบบ ตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด เท่านั้น
วันจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ - มีนาคม 256๔
******************************
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 3
: ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการ“ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
:น้าหนัก
ร้อยละ 5
เหตุผลในการวัด : เป็ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
ของประชาชนโดยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่
เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนการปฏิบัติง านในการแก้ไ ขปัญ หาความยากจน โดยมุ่ ง ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้พ้นปัญหาความยากจน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้กากับตัวชี้วัด

: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

: นางสาวปุญญาดา วิสิลา

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และคาสั่งข้าราชการคู่เสี่ยว
มีการประชุมคณะทางานฯ ในการติดตามการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
มีแผนปฏิบัติการ และการติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ครัวเรือน
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
มีครัวเรือนเป้าหมายได้รับการดูแล ช่วยเหลือ จากภาครัฐ/เอกชน มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด และมีสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

● ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
คือ ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และจากเวที
ประชาคม
● รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
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หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการ“ คู่เสี่ยว
เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
..........................................................
ระดับที่ 1 - 5 ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ จึงถือว่าผ่านตัวชี้วัด
ระดับที่
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
-มีทะเบียนข้อมูลครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามแนวทางของจังหวัดฯ
และคาสั่งข้าราชการคู่เสี่ยว
มีรายงานประชุมคณะทางานฯ และภาพถ่าย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
-มีแผนปฏิบัติการและการเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายของข้าราชการคู่เสี่ยว
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
- มีรายงานการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
โดย Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์สรุปรวมเป็นผลการดาเนิน
- มีสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม การให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายประเภท
พัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และครัวเรือนประเภท
สงเคราะห์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
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บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 256๔)
...........................................................................

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสาเร็จในการให้ความร่วมมือ/การสนับสนุนขับเคลื่อนงานสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดหน่วยวัด : ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: 5 คะแนน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางอรอุมา พรหมดีสาร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนน
๑
ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
๑
เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัดกาหนด
๒
ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
๒
เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัดกาหนด
๓
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
๓
เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัดกาหนด
๔
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
๔
เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัดกาหนด
๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร/กลุ่มองค์กร ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
๕
อาเภอ เข้าร่วมประชุมและอบรมตามจานวนที่จังหวัดกาหนด
คาอธิบาย :
การประชุม/อบรม หมายถึง โครงการประชุม/อบรม ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดขึ้น โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าอบรมทุกอาเภอ
-----------------------------------------------

31

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
รอบการประเมินที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 เมษายน – 3๑ กันยายน 2564)
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สรุปงบหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น)
ตัวชี้วัดรายทีม
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
น้าหนัก หน่วยรับผิดชอบ
1

ระดับความสาเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ระดับ 1 ผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
ระดับ 2 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
ระดับ 3 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
ระดับ 4 ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
ระดับ 5 ผลการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ 100 และเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)

40

กลุ่มงานประสานฯ

2

ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 80
ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 85
ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 90
ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 90

35

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

3

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ

15

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
33

ของกรมการพัฒนาชุมชน
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ระดั บ 2 มี การก ากับ ติ ด ตามการขั บ เคลื่อ นนโยบายส าคั ญ ของ
กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 3 มีการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการ
พัฒนาชุมชน
ระดับ 4 มีผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอย่าง
น้อยตาบลละ 1 กิจกรรม และมีสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
ระดับ 5 มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมภายใน
องค์กรอย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง
4

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร (IDP)
ระดับ 1 บุคลากรในหน่วยงานทุกคน มีการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยกาหนด
กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 2 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐
ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 3 ร้อยละ ๘๕ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐
ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 4 ร้อยละ 9๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐
ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐
ชั่วโมง/คน/ปี

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
1

ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

10

กลุ่มงานประสานฯ

น้าหนัก หน่วยรับผิดชอบ
20

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
34

ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รบั การพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และ
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รบั การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการ
และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 5ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และมี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
2

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิง
พื้นที่
ระดับ 1 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ
80 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
น้อยกว่าร้อยละ 70
ระดับ 2 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 85
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระดับ 3 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 90
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 4 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 95
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 5ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 100 และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

20

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

3

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

10

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
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4

ระดับความสาเร็จของจานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์
ระดับ 1 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 2 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 3 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 4 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ระดับ 5 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 และต้องมีรายงานการสารวจความพร้อม
ของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

10

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

5

ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถ
ยกระดับได้
ระดับ 1 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 60
ระดับ 2 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 70
ระดับ 3 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 80
ระดับ 4 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 90
ระดับ 5 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 100

20

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

6

ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ระดั บ 1 อ าเภอบริ หารจั ดการหนี้เกิ น ก าหนดช าระคงเหลื อได้
มากกว่าร้อยละ 40
ระดับ 2 อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่า
กว่าร้อยละ 40
ระดับ 3 อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่า
กว่าร้อยละ 20
ระดับ 4 อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่า
กว่าร้อยละ 10
ระดับ 5 อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่า
กว่าร้อยละ 5

20

กลุ่มงานประสานฯ

ตัวชี้วัด (สมรรถนะ) 20 คะแนน
ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์ )
น้าหนัก หน่วยรับผิดชอบ
1 ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3 กลุ่มงานประสานฯ
ระดับ 1 มีกิจกรรมร่ วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพั ฒนา
36

บทบาทสตรีระดับกลุ่มอาเภอหรือจังหวัด
ระดับ 2 เป็น ผู้แทนตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีระดับกลุ่มอาเภอ (9 อาเภอ)
ระดับ 3 ได้รับรางวัลตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือเขตตรวจราชการ (3 อาเภอ)
2

ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ระดับ 1 -ส่งรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง/กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เข้ารับการประเมินใน
ระดับกลุ่มโซนอาเภอ จานวน ๕ กิจกรรม
-เตรี ย มหมู่ บ้ า นเศรษฐกิจ พอเพีย ง”อยู่เ ย็ น เป็ น สุ ข ”กิ จ กรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น เข้ารับการประเมินโดยคณะกรรมการลงตรวจ
เยี่ยมในระดับกลุ่มโซน
ระดับ 2 -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านการประเมิน
ในระดับกลุ่มโซนอาเภอ
ระดับ 3 -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านการ
ประเมินในระดับจังหวัด

3

3

ประกวดกองทุนชุมชนดีเด่น
ระดั บ 1 .ส่ ง ทะเบี ย นรายชื่ อ กองทุ น ชุ ม ชนเป้ า หมายในการ
ส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
2.คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับกลุ่ม
โซน
-กลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 กลุ่ม
0.5 คะแนน
-กองทุน กข.คจ. 1 กองทุน 0.5 คะแนน
ระดับ 2 กองทุนชุมชนดีเด่น ผ่านการประเมินคัดเลือกในระดับ
กลุ่มโซนอาเภอ
-กลุ่มออมทรัพย์ฯ
0.5 คะแนน
-กองทุน กข.คจ.
0.5 คะแนน
ระดับ 3 กองทุนชุมชนดีเด่น ผ่านการประเมินคัดเลือกในระดับ
จังหวัด
ประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ระดับ 1 -ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมู่บ้านละ 15 คน
-ส่งแผนปฏิบัติการระดับตาบลตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ : 1 หมู่บ้าน สามารถดูแล
ได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของ

3

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

3

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

4

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
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5

6

เศรษฐกิจพอเพียง”
-มีโครงการขยายผลภายใต้คติพจน์ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้
ทั้ ง ต าบล สร้ า งความมั่ น คงทางอาหาร ด้ วยหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ระดั บ 2 ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บต าบลตามโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ : 1
หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
-รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ
และห้วงเวลา
ระดับ 3 ตาบลได้รับการคัดเลือก ภายใต้คติพจน์ : 1 หมู่บ้าน
สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประจาปี 2564
- ผ่านการประเมินระดับกลุ่มโซน + 0.5
- ผ่านการประเมินระดับจังหวัด + 1.0
ระดับความสาเร็จของการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ 1 จานวนเครื่ องคอมพิว เตอร์ อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรั กษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 80 – 84
ระดับ 2 จานวนเครื่ องคอมพิว เตอร์ อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรั กษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 85 – 89
ระดับ 3 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 – 94
ระดับ 4 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 95 – 99
ระดับ 5 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ร้อยละ 100
ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทาง
ต่างๆ/การประกวดเว็บไซด์
ระดั บ 1 มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ อ าเภอมี
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์
ระดับ 2 มีวิดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน จานวน 1
คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน Youtube
ระดับ 3 มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 8
ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และ
ได้รับ คะแนนประเมิ นเว็บ ไซต์ มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้ อยละ
61-70
ระดับ 4 มีผลการประชาสัมพัน ธ์ง านพั ฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่ า
10 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อ ต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่ องทาง
และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ

3

กลุ่มงานสารสนเทศ

3

กลุ่มงานสารสนเทศ
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71-80
ระดับ 5 มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า

15 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และ
ได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 81
ขึ้นไป พร้อมจัดทาสรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
7

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน “ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ”
ระดั บ 1 มี ฐ านข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นยากจนเป้ า หมาย และค าสั่ ง
ข้าราชการคู่เสี่ยว
ระดั บ 2 มี ก ารประชุ ม คณะท างานฯ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ระดับ 3 มีแผนปฏิบัติการ และการติดตามครัวเรือนเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ครัวเรือน
ระดับ 4 มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ระดั บ 5 มี ครั ว เรื อนเป้ า หมายได้รั บ การดู แ ล ช่ว ยเหลือ จาก
ภาครัฐ /เอกชน มากกว่ า ร้อ ยละ 80 ของครัว เรือ นเป้ า หมาย
ทั้งหมด และมีสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

2

กลุ่มงานสารสนเทศ

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
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………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 1
: ระดับความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 40
เหตุผลในการวัด : เป็ นเครื่ อ งมื อส าคั ญ ส าหรั บผู้ บ ริ ห าร ในการก ากั บ ติ ดตาม การเร่ ง รั ดผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรการการคลั ง ด้ า นการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ แผนการปฏิ บั ติ ราชการและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรศักดา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
2
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
3
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
4
ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไตรมาส ๓ – ๔)
5
ผลการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ 100 และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาส ๓ – ๔)
คานิยาม/คาอธิบาย
๑. การคานวณค่าคะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ในอัตราส่วน ๔๐ (ร้อยละ) : ๓๐ (ตามแผน) : ๓๐ (ส่งใช้
เงินยืม) ดังนี้
๑.๑ ผลการเบิ ก จ่ า ย หมายถึ ง ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
(งบยุทธศาสตร์) ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สามารถเบิกจ่ายได้จริง เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากจังหวัดทั้งหมดและสามารถ เบิกจ่ายได้ตรงตามแผนการปฏิบัติงาน
๑.๒ การยืนเงินราชการ จัดทาบันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการหรือบันทึกขออนุมัติยืมเงิน พร้อมแนบ
สัญญายืม ๒ ฉบับ ตารางอบรม แผนปฏิบัติงาน และหนังสือจัดสรรงบประมาณโครงการนั้น ๆ และสามารถส่งใช้
เงินยืมได้ทันตามระเบียบกาหนด (ส่งใช้ใบสาคัญ/เงินสด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม)
๒. วันที่ตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณ คือ วันที่ 3๐ กันยายน 2564
*********************************
คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับ พัฒนาการจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
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………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 2
: ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 35
เหตุผลในการวัด : เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหารกรม ในการกากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แหล่งข้อมูล
: รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม
(Budget and Project Management : BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายประดิษฐ์ นัดทะยาย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นายสุริยา พรานไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

น้อยกว่าร้อยละ 80

2

มากกว่าร้อยละ 80

3

มากกว่าร้อยละ 85

4

มากกว่าร้อยละ 90

5

มากกว่าร้อยละ 90

คานิยาม/คาอธิบาย
สูตรการคานวณ
ผลรวมร้อยละของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน)
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของหน่วยงาน

คานิยาม
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หมายถึ ง แผนการท างานที่ ก าหนดไว้ ภ ายใน
41

ช่วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาลซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณ
วิธีจัดเก็บ
๑. ทุกหน่วยงานเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในระบบโปรแกรม Budget
and Project Management : BPM โดยรายงานผลสาเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน ตามช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
จริงทุกครั้ง กล่าวคือ ดาเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนใดก็ให้เข้าระบบไปรายงานผล ในขั้นตอนนั้น ๆ
๒. กรมการพัฒนาชุมชน จะนาข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในระบบโปรแกรม
Budget and Project Management : BPM ซึ่งคานวณเป็นร้อยละ เพื่อนามาคิดค่าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 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
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต่ากว่าร้อยละ 80
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 85
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และจัดส่งแบบประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 90
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และจัดส่งแบบประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 95
*******************************

เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 3
:

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
42

หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

:
:
:

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 15
ตามมาตรา ๓/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 6 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจ
ในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง พัฒนาการ
บริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ และสร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ มั่ น คงตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ ด าเนิ น โครงการ
“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน" เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจา
ครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
: นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0 4324 6692
: นางสาวลัคนา แพงมา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6692

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

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
มีการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
มีการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
มีผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอย่างน้อยตาบลละ 1 กิจกรรม และ
มีสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างน้อยจานวน 1
ครั้ง

คานิยาม/คาอธิบาย
1. นวั ต กรรม หมายถึ ง แนวคิ ด วิ ธี และรู ป แบบใหม่ ๆ ในการจั ด องค์ ก ร ( Organization
development) การดาเนินงาน (work process) และการให้บริการ (service delivery) ซึ่งเป็นผลมา
จากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิพล
และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร หรือส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า ไทย
สู่นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง เช่น ช่องทาง Facebook ช่องทาง Line เว็บไซต์หน่วยงาน Youtube
เป็นต้น
3. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร หรือการส่ง เสริมอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญ ญา
พัฒนาผ้าไทย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาหารจากพืชผัก อาหารรักษ์สุขภาพ
อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ให้เป็นสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
4. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทย
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
5. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ
อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การจัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อจาหน่ายผักปลอดภัยไร้สารเคมี
ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก เป็นต้น
6. กิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “"สืบสาน
อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ผ้ า ถิ่ น ไทย ด ารงไว้ ใ นแผ่ น ดิ น " เช่ น การสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ล ายหรื อ แบบผ้ า ไทยตามประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
7. นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
8. แหล่งขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง สถานที่เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแล
ช่วยเหลือ คัดเลือก แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ระหว่างกัน เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล
9. แหล่งขยายผล สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทย หมายถึง สถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ขยายผล สืบสาน อนุรักษ์
ผ้าไทย
10. การนาเสนอ หมายถึง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ การสรุปบทเรียน
11. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบในการกากับดูแล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
12. ส่งหลักฐานผลการดาเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1

ภาพถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2

รายงานผลการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

3

รายงานผลการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
รายงานผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน
สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

4
5

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
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รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม
ตัวชี้วัดที่ 4
: ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: ร้อยละ 10
เหตุผลในการวัด :
- ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติให้
ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูง ใจแก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด โดยกาหนดหลักการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 1) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางาน
รวมทั้ งขวั ญกาลัง ใจที่ดี มีแ รงจู ง ใจในการปฏิบัติ ราชการให้มี ผลสั มฤทธิ์ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรง
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้ าราชการ 2) ข้าราชการ
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง 3) ข้ า ราชการต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา
อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี
- ส านั ก งาน ก.พ. ก าหนดว่ า ในระยะเวลา 1 ปี บุ ค ลากรควรได้ รั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะอย่า งน้อ ย 10 วัน หรือ 70 ชั่ว โมง อีก ทั้ง เป็น งานสาคัญ ตามยุท ธ ศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แหล่งข้อมูล
: ระบบโปรแกรม IDP กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวศิริพร กาวะโล
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
บุคลากรในหน่วยงานทุกคน มีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
2
ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
3
ร้อยละ ๘๕ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
4
ร้อยละ 9๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
5
มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง/คน/ปี
คานิยาม/คาอธิบาย
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บุคลากร หมายถึง ข้าราชการในสัง กัด สานัก งานพัฒ นาชุมชนจัง หวัดขอนแก่น ที่ปฏิบัติ ง านใน
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษลงมา
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
(Non Training) ได้แก่ การเรียน E-learning การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การสอนงาน การหมุนเวียน
งาน
และการมอบหมายงาน
กระบวนการดาเนินงาน
1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกาหนดมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ สมรรถนะ (Competency) และวิ เคราะห์ ความจาเป็นในการฝึก อบรม (Training Need) ของ
บุคลากรในหน่วยงาน
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 สถานการณ์ที่จาเป็นต้องมีการ
จัดฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ผลของการปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน ที่องค์การได้คาดหวังไว้
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง ซึ่งมี ๓ วิธีการ ดังนี้
1) การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน
2) การศึกษาด้วยตนเอง ได้แก่ การอ่านหนัง สือ การชมภาพยนตร์/ฉากภาพยนตร์ การ
เรียนรู้ ผ่านบทเรียน e-Learning
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) ได้แก่ การมอบหมายงาน การสอน
แนะงาน เป็นต้น
2.2 ให้บุคลากรในสังกัดจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินสมรรถนะ
ตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/๒๕64 โดยไม่ต้องประเมินสมรรถนะใหม่ และสามารถจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล บนเว็บไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.go.th/ หรือเว็บไซต์สถาบันฯ http://www.train.cdd.go.th/
2.3 กาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเองในระยะเวลา 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือ 35 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
- ทะเบียนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)
คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1
: ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: ร้อยละ 20
เหตุผลในการวัด
: เป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
แหล่งข้อมูล
: 1. สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

: ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 2141 6006
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : 1. นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 6854
2. นางยุภาพร ทีบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
3. นางสาววาสนา อังวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
๔
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการและมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
๕
ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการได้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
คานิยาม/คาอธิบาย
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หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่กรมการพัฒนา
ชุมชน สนับ สนุ นงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 11,414 แห่ง ในการด าเนิน งานพั ฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กาหนด
ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง สถานที่ที่มีการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
ประกอบอาชีพ หรือภูมิปัญญาอื่น ๆ
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้ น หมายถึง การประเมินเพื่อวัดความสุ ขมวลรวมของชุ มชน (Gross Village
Happiness : GVH) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่ว มของประชาชน ตามเกณฑ์ 6
องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนา
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลแสดงจานวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงานผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้ อมูลแสดงจานวนศู นย์ เ รีย นรู้ ที่ ได้ รั บการจั ดตั้ง และมีเ อกสารการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้าน ที่
ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้ อมูลแสดงจานวนศูน ย์ เรี ย นรู้ ที่ มีกิ จกรรมการถ่ ายทอดความรู้ และมีเ อกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้ อมูลแสดงจานวนศูน ย์ เรี ย นรู้ ที่ มีกิ จกรรมการถ่ ายทอดความรู้ และมีเ อกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้ อมู ลแสดงจ านวนศู นย์ เรี ยนรู้ ที่ มี กิจกรรมการถ่ า ยทอดความรู้ และมีเ อกสารการ
รายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จานวนร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน
ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

******************************
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เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

: ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: เป็ น งานส าคั ญ เชิ ง นโยบายของรั ฐ บาล ประเด็ น การสร้ า งความั่ น คงด้ า นอาชี พ
และรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การแก้ไ ขปัญ หาความยากจนแบบ
บูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรม เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี
๒๕๖๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในระดับครัวเรือน แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็น
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายใน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ 1) ด้ า นสุ ข ภาพ 2) ความเป็ น อยู่ 3) การศึ ก ษา
4) รายได้ และ 5) ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
: กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน
การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งกรมฯ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มาเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งความมั่ น คงด้ า นอา ชี พ และรายได้
แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น หนทางแห่ ง การแก้ ปั ญ หาที่ ยั่ ง ยื น ในหลายมิ ติ ทั้ ง ด้ า น
ความเป็นอยู่ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนผ่านการสร้าง
รับรู้ในเรื่อง การส่งเสริมสัมมาชีพ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่ง เสริมให้ประชาชนมี
แบบแผนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต ครอบคลุม
ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ในระดับบุคคล ครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเริ่มต้นจากการส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
เป็นกลุ่มอาชีพ โดยการรวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขายและร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า เป็นเครือข่าย
ภายใต้ แนวคิด วิสาหกิ จเพื่ อสั ง คม โดยใช้ทุ นที่ มีอยู่ ในชุมชนเป็นเครื่ องมือและใช้ช่ องทาง
การตลาดที่ประชารัฐส่งเสริม เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งตอบสนองภารกิจ
ของกรมการพัฒ นาชุม ชน โดยการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ฐานรากภายใต้ หลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
: กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจให้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคม
โดยมีกลไกสาคัญในระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด โดยมีเป้าหมายสาคัญ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” พัฒนาใน 3 กลุ่มงาน
คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด
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แหล่งข้อมูล

: 1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2. สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และระบบรายงานผลตามแบบที่กรมฯ กาหนด
3. ข้อมูลจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management: BPM)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4324 6854
ผู้ประสานงาน
: 1.นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ 0 4324 6854
2. นางยุภาพร ทีบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงานโคก หนอง นา)
โทรศัพท์ 0 4324 6854
3. นางสาววาสนา อังวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน)
โทรศัพท์ 0 4324 6854
4. นายสุริยา พรานไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(รับผิดชอบงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)
โทรศัพท์ 0 4324 6692

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

เกณฑ์การให้คะแนน
มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 80 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
น้อยกว่าร้อยละ 70
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 85 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 90 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 95 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 100 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

คานิยาม/คาอธิบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ การสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
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ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมีเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และ
รายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 120,000 ครัวเรือน (คน)
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 1,520 คน
3. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
25,179 ครัวเรือน
4. การเข้า ถึง บริ การภาครัฐ หมายถึ ง ประชาชนได้รั บบริก ารหรื อเข้า ถึง บริ การด้ านต่า ง ๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ เช่น ด้านการส่งเสริมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการสร้างรายได้ การให้ความ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่แก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ และการเข้าถึงแหล่งทุนภายในชุมชน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

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

******************************
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เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 3
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

: รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
: ร้อยละ
: ร้อยละ 10
: รายได้ผลิต ภั ณฑ์ หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ เป็น ตั วบ่ ง ชี้ ประสิท ธิภ าพในการ
ขับเคลื่อนโครงการ OTOP ตามหลักการการตลาดนาการผลิต และเป็นงานสาคัญ
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้
ขยายตัว
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบ
: นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 6854
ผู้ประสานงาน
: 1.นางมณฑาทิพย์ นาทอง ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวชี้วัด
ห่อ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
2. นายตันติกร ศรีมนตรี ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0828511972
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
น้อยกว่าร้อยละ 7
2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
4
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
คานิยาม/คาอธิบาย
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หมายถึง รายได้ในช่วงไตรมาส ๓ – ๔
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ (เดือนเมษายน – กันยายน 256๔) ของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)
สูตรการคานวณค่าคะแนน
รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เฉพาะไตรมาส 1 – ๔)

(เฉพาะไตรมาส 1 – ๔)

X 100
รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1 – 4)

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานข้อมูลผ่าน “ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC)” กรมการพัฒนา
ชุมชน
ทุก ๆ สิ้นเดือน
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
1-5
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4
: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล

: จานวน
: ร้อยละ 10
: ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางตลาดด้วยตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์มากขึ้น และลดการช่วยเหลือด้านจัดหาตลาดจากภาครัฐ
: :กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

:นางจิรภา เชื้องดวงผุย

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

:นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ
:นายตันติกร ศรีมนตรี

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๗๕๓๑๓๘
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๓๓๓๔๕๙
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐๘๒๘๕๑๑๙๗๒

เกณฑ์การให้คะแนน :แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนน้อยกว่าร้อยละ 8
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 และต้องมี
รายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่ขะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
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คานิยาม/คาอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2557 – ๒๕๖3
ตลาดออนไลน์ คือ การทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ หรือโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่
รู้จัก ตลอดจนการซื้อการขาย ซึ่งการทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook โฆษณา line โฆษณา
Google โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เว็บไซต์ หรือผ่านแฟลตฟอร์มอื่น เป็นต้น
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
1-5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการเผยแพร่และจาหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์อื่น
ๆ
*เงื่อนไข : มีรายงานการสารวจความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และ
ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
หมายเหตุ : ๑ กรม ๑ ปฏิรูป
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 5
: ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

: ร้อยละ
: ร้อยละ 20
: กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้กาหนดทิศทาง
การขั บ เคลื่ อ นงานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาในการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน และพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่
เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี
2565” และได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้กาหนด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้กองทุน
ชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 6,000 กลุ่ม/หมู่บ้าน และส่งเสริม
กองทุนชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 หรือระดับ 2
ให้สามารถยกระดับขึ้นเป็นระดับ 2 หรือระดับ 3

แหล่งข้อมูล

: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน
โทรศัพท์ 0 4324 6854
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ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: 1. นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์
2. นางอุไรพร ถิ่นวิมล

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 4324 6854

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 และมีผลการประเมิน
ศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง)
ตามจานวนที่กาหนด
1.2 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีผลการประเมินศักยภาพกองทุนแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ตามจานวนที่
กาหนด
2. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน / พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล
2) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) ตั วแทนคณะกรรมการหรื อปราชญ์ชุ มชนที่มี ความเชี่ ยวชาญด้ านโครงการแก้ไ ขปั ญ หาความ
ยากจน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล หมายถึง การที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กองทุนแก้ไ ข
ปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) ได้นาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย เป็นกรอบการประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนชุมชน ด้วยเครื่องมื อแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด
4. กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ หมายถึง
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีผลการประเมินระดับ
1 (ปรับปรุง) หรือระดับ 2 (ปานกลาง) ได้รับการสนับสนุนให้มีการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
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ตามหลักธรรมาภิบาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัดที่กรมฯ กาหนด และสามารถยกระดับเป็ นระดับ 2 (ปานกลาง) หรือ
ระดับ 3 (ดี)
2) กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีผลการประเมินระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) หรือ
ระดับ 2 (ปานกลาง) ได้รับการสนับสนุนให้มีการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 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
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
๑ -5

หลักฐานเชิงประจักษ์
แบบสรุปจานวนกองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
******************************
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

: ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: ระดับความสาเร็จ
: ร้อยละ 20
: เป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
: สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1. นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2.นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 087 644 2402

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้มากกว่าร้อยละ 40

2

อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 40

3

อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 20

4

อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 10

5

อาเภอบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 5

คานิยาม/คาอธิบาย
คานิยาม/คาอธิบาย
1. ฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ หมายถึง ข้อมูลจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ การชาระคืนเงินกู้ยืม ลูกหนี้
คงเหลือ หนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระหนี้เกินกาหนดชาระ โดยเป็นฐานข้อมูลลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2556 - 2564
2. แผนการบริหารจัดการหนี้ หมายถึง แผนการดาเนินงานของอาเภอในการตรวจสอบ ติดตาม
ตักเตือน ในกระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงตามเป้าหมาย เช่น การตรวจสอบโครงการ ความเป็นไปได้
ของโครงการแผนการใช้จ่ายเงิน การรับชาระคืนเงินกู้ยืม การติดตามหนี้ การรับสภาพหนี้ การปรับโครงสร้าง
หนี้ การพักชาระหนี้ และการดาเนินคดี เป็นต้น
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3. ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือ หมายถึง ผลของการบริหารจัดการหนี้ โดยมี
เป้าหมายร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระคงเหลือต่ากว่าร้อยละ 5 มีวิธีการคานวณ ดังนี้
สูตรการคานวณ
A = ลูกหนี้คงเหลือตั้งแต่ ปี 2556 – 2564
B = หนี้เกินกาหนดชาระตั้งแต่ ปี 2556 – 2564
C = ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระ
การหาร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระ C = B x 100
A
หมายเหตุ : ร้อยละของหนี้เกินกาหนดชาระจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) เมนูวิเคราะห์
ทะเบียนลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน (โดยเรียกดูข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
รายงานผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

******************************
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสมรรถนะ
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล (สมรรถนะ)
ตัวชี้วัดที่ 1
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด
แหล่งข้อมูล

: การประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
: ระดับความสาเร็จ
: คะแนน 3
: เป็นตัวชี้วัดในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
: สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1. นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2.นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 087 644 2402

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีกิจกรรมร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับกลุ่มอาเภอหรือจังหวัด

2

เป็นผู้แทนตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับกลุ่มอาเภอ (9 อาเภอ)
ได้รับรางวัลตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือเขตตรวจ
ราชการ (3 อาเภอ)

3

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
เอกสารสรุปกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
...................................................
ตัวชี้วัดที่ ๒ : การประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ/ค่าน้าหนัก ๓
คาอธิบาย :
การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ประจาปี ๒๕๖๔ เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ซึ่งผลการดาเนินงานส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน มี ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ -ปัจจุบัน
ซึ่งในปี ๒๕๖๔ จังหวัดได้จัดทาโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี
๒๕๖๔ การดาเนินการในปี ๒๕๖๔
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานอ้างอิง
คะแนน
๑
-ส่งรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรม ๑.ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนา
พัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนดีเด่น
ชุมชน เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มโซน
๒.ทะเบียนครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
อาเภอ จานวน ๕ กิจกรรม
๓.การประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-เตรียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็น กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
สุข”กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เข้ารับการ
ตัวอย่าง
ประเมินโดยคณะกรรมการลงตรวจเยี่ยมใน
ระดับกลุ่มโซน
๒
-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมพัฒนา
๑.กิจกรรมการประกวดตามแนวทางการคัดเลือกกิจกรรม
ชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
พัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านการประเมินในระดับกลุ่ม ประจาปี ๒๕๖๔
โซนอาเภอ
๒.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมในการตรวจ
ติดตามของคณะกรรมการระดับกลุ่มโซนอาเภอ
๓
-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมพัฒนา
๑.เอกสารสรุปผลการดาเนินกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน
ชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และ
ประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านการประเมินในระดับ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
จังหวัด
๓.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมฯ ในการตรวจ
ติดตามของคณะกรรมการระดับจังหวัด
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แหล่งข้อมูล : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
วิธีการจัดเก็บ :
๑.แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
๒.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกฯในการตรวจติดตามของคณะกรรมการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นางยุภาพร ทีบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โทร. ๐๔๓-๒๔๖๘๕๔ ,๐๘๙-๘๔๐๗๑๖๕
.................................................
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
...................................................
ตัวชี้วัดที่ 3 : การประกวดกองทุนชุมชนดีเด่น (กองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จ)
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ/ค่าน้าหนัก 3
คาอธิบาย :
จังหวัดคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจากองทุนชุมชนเป้าหมาย ที่ได้รับงบประมาณจากกิจกรรม
ประชุมเชิง ปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และตามเกณฑ์ที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานอ้างอิง
คะแนน
1
1.ส่งทะเบียนรายชื่อกองทุนชุมชนเป้าหมายใน 1. ทะเบียนรายชื่อกองทุนชุมชนเป้าหมายในการส่งเสริม
การส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
2.คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น เข้าร่วมการ
2. ทะเบียนรายชื่อกองทุนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกฯ
คัดเลือกในระดับกลุ่มโซน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-กลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 กลุ่ม
0.5 คะแนน
- กองทุน กข.คจ.
-กองทุน กข.คจ. 1 กองทุน 0.5 คะแนน 3. การประชุมคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น
2
กองทุนชุมชนดีเด่น ผ่านการประเมินคัดเลือก 1. ผลการคัดเลือกในระดับกลุ่มโซน
ในระดับกลุ่มโซนอาเภอ
2. เอกสารสรุปผลการดาเนินงานกองทุนชุมชนดีเด่น
-กลุ่มออมทรัพย์ฯ
0.5 คะแนน 3.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับ
-กองทุน กข.คจ.
0.5 คะแนน กลุ่มโซนอาเภอ
3
-กองทุนชุมชนดีเด่น ผ่านการประเมินคัดเลือก 1. ผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด
ในระดับจังหวัด
2.เอกสารสรุปผลการดาเนินงานกองทุนชุมชนดีเด่น
3.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด
แหล่งข้อมูล : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
วิธีการจัดเก็บ :
1.แบบทะเบียนรายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และทะเบียนรายชื่อกองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) เป้าหมาย ในการส่งเสริมทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
2.รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกฯ ของคณะกรรมการทุกระดับ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
นางจิรภา เชื้อดวงผุย
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางอุไรพร ถิ่นวิมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โทร. 043-246854
.................................................
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
...................................................
ตัวชี้วัดที่ 4 : การประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หน่วยวัด : ระดับความสาเร็จ/ค่าน้าหนัก 3
คาอธิบาย : การดาเนินงานคัดเลือกตาบลดีเด่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชนให้สามารถบูรณา
การงานพัฒนาชุมชน เป็นแกนนาหลักในการบิรหารจัดการชุมชนให้เข้ม แข็ง พึ่ง ตนเองได้อย่างยั่ง ยืน โดย
เริ่ม จากครอบครัว หนึ่ งครัวเรือนสามารถดูแ ลได้หนึ่ง ชุม ชน หนึ่ง ชุม ชนสามารถดูแลได้หนึ่ง หมู่บ้าน หนึ่ ง
หมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตาบล หนึ่งตาบลสามารถดูแลได้หนึ่งอาเภอ หนึ่งอาเภอสามารถดูแลได้หนึ่งจังหวัด
หนึ่งจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งกลุ่มจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งภาค หนึ่งภาคสามารถดูแลได้
หนึ่งประเทศ หนึ่งประเทศสามารถดูแลคนเป็นทวีปได้
ซึ่งในปี 2564 จังหวัดได้จัดทาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประจาปี
2564 และมีการประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานอ้างอิง
คะแนน
1
-ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมู่บ้านละ 15 คน
หมู่บ้านละ 15 คน
2. แผนปฏิบัติการระดับตาบลตามโครงการเสริมสร้างและ
-ส่งแผนปฏิบัติการระดับตาบลตามโครงการ
พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3. โครงการขยายผลภายใต้คติพจน์ 1 หมู่บ้าน สามารถ
ภายใต้คติพจน์ : 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้ง ดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลัก
ตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
-มีโครงการขยายผลภายใต้คติพจน์ 1 หมู่บ้าน
สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2
-ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับตาบลตาม
1. ปฏิบัติตามแผนระดับตาบลตามโครงการเสริมสร้าง
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการ
และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ : 1
เปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ : 1 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทาง
สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคง
อาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2.รายงานผลการดาเนินงาน
พอเพียง”
แบบรายงาน 1.1 ไฟล์ Excel
-รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ
แบบรายงาน 1.2 ไฟล์ Excel
และห้วงเวลา
แบบรายงาน 1.3 โครงการ
แบบรายงาน 2 จานวน 3 ครั้ง มี.ค., เม.ย.,พค.
แบบรายงาน 3 จานวน 3 ครั้ง 1 มีค. 1 เมย. 1 พค.
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3

- ตาบลได้รับการคัดเลือก ภายใต้คติพจน์ : 1
หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”ประจาปี 2564
- ผ่านการประเมินระดับกลุ่มโซน + 0.5
- ผ่านการประเมินระดับจังหวัด + 1.0

1. เอกสารสรุปผลการดาเนินกิจกรรมการคัดเลือก
ภายใต้คติพจน์ : 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตาบล
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
2. รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมฯ ในการตรวจ
ติดตามของคณะกรรมการระดับอาเภอ/จังหวัด

แหล่งข้อมูล : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
วิธีการจัดเก็บ :
1. แบบรายงานฐานข้อมูลผู้นาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. รูปภาพกิจกรรมการคัดเลือกฯในการตรวจติดตามของคณะกรรมการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นางสาววาสนา อังวะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โทร. 043-246854 ,089-4192844
.................................................
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 เมษายน – 30 กันยายน 256๔)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 5
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:
:
:
:

ระดับความสาเร็จการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ ๓
ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือน
มีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : 1. นางสาวปุญญาดา วิสิลา
: 2. นางศิริพร พุทธิมา

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 089 570 7469

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 80 – 84
ร้อยละ 85 – 89
ร้อยละ 90 – 94
ร้อยละ 95 – 99
ร้อยละ 100
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จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อาเภอ ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
1. สูตรการคานวณค่าคะแนน
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตามแนวทางที่จังหวัด X 100
กาหนด
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้งานในสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2. ระบบรักษาความปลอดภัย หมายถึง การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นามาใช้งาน ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ครบ 3
ระบบ ดังนี้
2.1 การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
2.2 การกาหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name)
2.3 การกาหนดชื่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workgroup)
3. การเก็บขัอมูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จะทาการตรวจสอบการติดตั้งระบบการ
รักษาความปลอดภัยของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ด้วยโปรแกรม ESET Remote Administrator Web
console จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นามาใช้งาน โดยจะทาการนับคะแนนเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่
สามารถติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ครบถ้วน 3 ระบบ ตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด เท่านั้น
วันจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ - มีนาคม 256๔
******************************

คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
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รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 เมษายน– 30 กันยายน 256๔)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยวัด
น้าหนัก
เหตุผลในการวัด

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:
:
:
:

ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ
ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 3
ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือน
มีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด : 1. นางสาวปุญญาดา วิสิลา
: 2. นางศิริพร พุทธิมา

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 089 570 7469

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับอาเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์
มีวิดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน จานวน 1 คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน
Youtube
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 8 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ
61-70
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ
71-80
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และได้รับคะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ
81 ขึ้นไป พร้อมจัดทาสรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
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- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่ม Line /Facebook/เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/
OA/วิทยุ/โทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์สื่อออนไลน์ โดย ๑ ข่าวต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 4 ช่องทาง
-คะแนนเว็บไซต์สะสมเฉลี่ย จากโครงการประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่น ปี
๒๕๖๔ ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 256๔

หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ
..........................................................
ระดับที่ 1 - 5 ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ จึงถือว่าผ่านตัวชี้วัด
ระดับที่
1
2
3

4

5

หลักฐานเชิงประจักษ์
มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับอาเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์
มีวิดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน จานวน 1 คลิป/เดือน พร้อม Upl0de ผ่าน
Youtube โดยส่งไฟล์วิดีทัศน์ พร้อมลิ้ง Youtube
มีรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 8 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับ
คะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 61-70
มีรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับ
คะแนนประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 71-80
มีผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ข่าว/เดือน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง พร้อม Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์ และได้รับคะแนน
ประเมินเว็บไซต์มีค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ร้อยละ 81 ขึ้นไป พร้อมจัดทาสรุปผลการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ พัฒนาการอาเภอ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 7
: ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการ“ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
:น้าหนัก
ร้อยละ ๓
เหตุผลในการวัด : เป็ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
ของประชาชนโดยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่
เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนการปฏิบัติง านในการแก้ไ ขปัญ หาความยากจน โดยมุ่ ง ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้พ้นปัญหาความยากจน
แหล่งข้อมูล
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้กากับตัวชี้วัด

: นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

: นางสาวปุญญาดา วิสิลา
: นางศิริพร พุทธิมา

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 081 819 7185
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 091 416 8024
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 089 570 7469

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้คะแนน
มีฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และคาสั่งข้าราชการคู่เสี่ยว
มีการประชุมคณะทางานฯ ในการติดตามการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
มีแผนปฏิบัติการ และการติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ครัวเรือน
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
มีครัวเรือนเป้าหมายได้รับการดูแล ช่วยเหลือ จากภาครัฐ/เอกชน มากกว่าร้อยละ 80 ของ
5
ครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด และมีสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
● ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
คือ ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และจากเวที
ประชาคม
● รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
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หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการ“ คู่เสี่ยว
เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
..........................................................
ระดับที่ 1 - 5 ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ จึงถือว่าผ่านตัวชี้วัด
ระดับที่
1
2
3
4
5

หลักฐานเชิงประจักษ์
-มีทะเบียนข้อมูลครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามแนวทางของจังหวัดฯ
และคาสั่งข้าราชการคู่เสี่ยว
มีรายงานประชุมคณะทางานฯ และภาพถ่าย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
-มีแผนปฏิบัติการและการเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายของข้าราชการคู่เสี่ยว
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
- มีรายงานการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
โดย Print Screen หน้าการประชาสัมพันธ์สรุปรวมเป็นผลการดาเนิน
- มีสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม การให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายประเภท
พัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และครัวเรือนประเภท
สงเคราะห์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
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