แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแบบ Online
ในรูปแบบ Google Platforms

2. ชื่อเจ้าของความรู้

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มี
การจัดทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีการประเมินผลโครงการ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ผลของการดาเนินงาน เพื่อนามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ว่าได้ผลตามที่กาหนดไว้เพียงใด มี ปัญหา
ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการมากน้อย
เพียงใด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการควบคุม กากับ
ดูแล และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพราะการประเมินผลการดาเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านการ
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลดาเนิน นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวั ตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่เรารู้จักกันว่า ไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ ประเทศ
ไทย ๔.๐ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ระบบราชการก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดรับ
และส่งเสริมไทยแลนด์ ๔.๐ ระบบราชการในยุค ๔.๐ จึงต้องมีการปรับตัวใหม่ สามารถอานวยความสะดวกใน
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสัง คมยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึง ต้องมุ่ง เน้น
ความคล่องตัว และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ บูรณาการร่วมกันกับการดาเนินงานแบบเดิมและค่อยๆ
นาเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้มุ่งสู่ ระบบราชการ ๔.๐ อย่างแท้จริง ดังนั้น
การจัดทาแบบประเมินผลโครงการระบบออนไลน์ ด้วย Google Platforms จึง เป็น การส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และลดขั้นตอนการเตรียมการในส่วนของขั้นตอนการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด สามารถตรวจสอบได้
และผลสรุปที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน
สามารถแบ่งกระบวนการดาเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการ
1.1 ทบทวนกิจ กรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบั ติง านและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย พื้นที่การดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการที่ได้กาหนดไว้ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
/1.2 ศึกษาแนวทาง...

-21.2 ศึกษาแนวทาง รูปแบบการรายงานข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องรายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ทั้งในรูปแบบ offline (ข้อสั่งการ) และรูปแบบ online
(ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM))
1.3 ทบทวนกระบวนงาน/หลักสูตร ความรู้ ชุดวิชาในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
1.4 แจ้งแนวทางการดาเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอทุกอาเภอเพื่อเตรียม
ความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ สมัครบัญชีจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics mail : E-mail) ของ google
(@gmail.com) เพื่อใช้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ Google Drive Cloud Storage
๒.๒ สมัครขอรับบริการ Google Drive Cloud Storage เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
บนระบบอินเตอร์เน็ต
๒.๓ จัดทาข้อมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ online บนแม่แบบ (template) ของ
Google Platforms ให้ครบถ้วน ครอบคลุมกิจกรรม/โครงการ แบ่งเป็นกิจกรรม/โครงการระดับจังหวัด และ
ระดับอาเภอ โดยจัดระบบแยกเป็นรายอาเภอ และแยกกิจกรรม/โครงการของแต่ละอาเภอ
2.4 สมัครบัญชีจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics mail : E-mail) ของ google
(@gmail.com) ให้ทุกอาเภอเพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ online
2.5 จัดทาระบบ QR Code ทุกกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับผิด ชอบระดับจั งหวัด และระดับอ าเภอในการนา link แบบประเมิ นผลสั มฤทธิ์ โครงการ online ไปใช้
ประโยชน์
2.6 ชี้แจง ซักซ้อม ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ online ที่ได้จัดทาไว้
ให้แต่ละอาเภอเป็นรายกิจกรรม/โครงการ แก่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด/อาเภอ เพื่อนาไปให้กลุ่มเป้าหมาย
ตามกิจกรรม/โครงการ ทาการประเมินผลแบบ online real time โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระดับอาเภอ
สามารถตรวจสอบจานวน ความครบถ้วน ถูกต้องของผู้ทาแบบประเมินผลได้ทันที
2.7 สรุปผลข้อมูลการประเมินผลฯ จากฟังก์ชั่นของ Google Platforms เพื่อประมวลผล
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ และนาข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ไปบันทึกใน ระบบ
บริ ห ารงบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (BPM) ในขั้ น ตอนการรายงานผลการประเมิ น ผล
การดาเนินงานเชิงพื้นที่
๓. ขั้นติดตามผลการดาเนินงาน
๓.๑ ติ ดตาม กากั บ ดูแ ล ให้ค าแนะน าการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการ online โดย
ทบทวน เน้นย้า วิธีการที่เคยซักซ้อมทาความเข้าใจร่วมกันกับผู้รับผิดชอบระดับอาเภอก่อนนาไปใช้ประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการเมื่อดาเนินการครบกระบวนงาน
3.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการท าแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ online ของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้ครบตามจานวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม/โครงการ และสรุปข้อมูลการประเมินผลแบบ
Real time
3.3 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน(ความคืบหน้า/ภาพรวม) ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ

/6. เทคนิค…

-36. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ

/7. ปัญหาที่พบ…

-47. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา
กลุ่ ม เป้า หมายบางคนเป็ น ผู้ สูง อายุ ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อถื อ รุ่ น เก่ า ที่ ไ ม่มี สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต
บนระบบเครือข่ายที่ใช้บริการ จาเป็นต้องรอและขอยืมโทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ
สมาร์ทโฟนจากผู้อื่น หรือรอให้เจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้สอบถามข้อมูลและเป็นผู้ช่วยดาเนินการให้
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
ทาให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่ง ผลให้กระบวนการ
ด าเนิ น โครงการครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ มี ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณมีความคุ้มค่า (เช่น ปริมาณกระดาษลดลง ลดขั้นตอนการทางาน ลดความซ้าซ้อนของบุคล ากร
เป็นต้น) ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ถู กต้องตามระเบี ยบราชการ ตัว ชี้วัดงบประมาณและผลการปฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

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

