สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แนวทางการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยหน่วยดาเนินการ (ส่วนภูมิภาค)
******************************
การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดแนวทางการประเมินผล โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
การบรรลุเป้าหมายตามกรอบการจัดสรรงบประมาณและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเพื่อนาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยดาเนินการในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการออกแบบกระบวนงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดกิจกรรม/
โครงการในการประเมินผล และให้บันทึกสรุปข้อมูลการประเมินผลดังกล่าวในระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณและการบริ หารกิ จกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) ส าหรั บ หน่ ว ย
ดาเนินการในส่วนภูมิภาค จานวน 20 กิจกรรม/โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผล “ความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
โดยให้หน่วยดาเนินการ ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ
ประเมินผล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยระบุประเด็น ในข้อ 2 ตามตารางประเด็นความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ที่กาหนด (หน่ ว ยดาเนิ น การสามารถกาหนดประเด็นเพิ่มเติมได้) และรวบรวมข้อมูล สรุปการประเมินผล
ตามแบบสรุปการประเมินผล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยสุดท้ายให้สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดแล้วบันทึกข้อมูล
สรุปการประเมินผลดังกล่าวในระบบ BPM
ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูล “ผลการดาเนินงาน”
โดยให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการ ได้กรอกข้อ มูล รายละเอียดการด าเนิน กิจ กรรม/โครงการ
ตามแบบจัดเก็บข้อมูล และสรุปเป็น ข้อมูลภาพรวมของจังหวัดตามหัวข้อที่ระบุไว้ในแบบจัดเก็บข้อมูล จากนั้น
ให้แนบไฟล์ข้อมูลสรุปการประเมินผลดังกล่าวในระบบ BPM
ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยดาเนินการ ได้มีการประเมินผลกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ นอกเหนือจาก 20 กิจกรรม/
โครงการ ที่กาหนดไว้ กรมการพัฒนาชุมชนขอความร่วมมือให้แนบไฟล์สรุปผลการประเมินดังกล่าวเพิ่มเติมไว้
ในระบบ BPM ด้วย
อนึ่ง การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแบบประเมินผลและแบบจัดเก็บข้อมูลที่กาหนด ที่ได้บันทึก
ในระบบ BPM จะเป็นข้อมูลสาคัญที่จะประมวลผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานในภาพรวมของ
กรมการพัฒนาชุมชน สาหรับการประเมินประสิทธิผลและผลกระทบ กรมฯ จักได้รวบรวมข้อมูลจากการ
รายงานในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บข้อมูลจากการติดตามผลการดาเนินงานในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
***************************************

รายชื่อกิจกรรม/โครงการ
การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย หน่วยดาเนินการ (ส่วนภูมิภาค)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2


-

2

เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน





3

สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน





4

ขยายการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน





การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ

ชุมชนระดับจังหวัด
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ

ชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
7 พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART

Saving Group
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดการกองทุนชุมชน

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุน

ชุมชน
10 พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุน

ชุมชนต้นแบบ
11 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี

บริหารหนี้ได้”
12 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

13 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน

เนื่องมาจากพระราชดาริสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ในการเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
15 ประชุมทีมครูฝึกระดับตาบล

5

16 จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กาหนดกรอบชีวิต
และความต้องการ (ทบทวน Mindset)



-

การบันทึก
BPM
ภายใน
25 ม.ค. 61
ภายใน
31 มี.ค. 61
ภายใน
31 มี.ค. 61
ภายใน
31 มี.ค. 61
ภายใน
25 ธ.ค. 61
ภายใน
25 ธ.ค. 61









เมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ
เมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ



-

ภายใน
25 ม.ค. 61
ภายใน
25 ม.ค. 61

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 จัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil Society)

แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2


18 จัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน/
ชุมชน
19 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดาเนินงานในระดับจังหวัด



-



-

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด



-

การบันทึก
BPM
ภายใน
25 มี.ค. 61
ภายใน
25 ก.ย. 61
ภายใน
25 ก.ย. 61
ภายใน
25 ธ.ค. 61

หมายเหตุ
1. กิจกรรมที่ 19 ดาเนินการในภาคกลาง 19 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด
2. กิจกรรมที่ 15 – 18 และ 20 ดาเนินการในภาคกลาง 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด และ
ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด
3. ภาคกลาง 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุ มธานี
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระนอง และสมุทรปราการ
ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

