
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการด าเนินงาน 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ระหว่าง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีปัจจัย

ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ส่งผลการประเมินเงินทุนหมุนเีียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ในปีบัญชี 2560 มีระดับคะแนนที่ลดลง โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเีียน ในด้าน
ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นท าเนียบของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 
รีมถึงระบบสารสนเทศดังกล่าีคีรสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงาน การติดตามการจัดสรรเงิน 
และใช้จ่ายเงินในแต่ละกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้การบริหารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสามารถ
ติดตาม การใช้เงินของแต่ละหมู่บ้านได้ มีคีามโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการด าเนินงานมากขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
และมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ระยะเีลา 3 ปี (ระหี่างีันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2563 ) โดยแผนแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ ประกอบด้ีย 

1. บทน า 
2. เหตุผลคีามจ าเป็น 
3. สภาพทั่ีไปของทุนหมุนเีียน  
4. การีิเคราะห์สภาพแีดล้อม (SWOT Analysis) รีมทั้งประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้ทุน

หมุนเีียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หรือต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของทุนหมุนเีียน 
5.  แนีทางแผนปรับปรุง/พัฒนา/ฟ้ืนฟู ในประเด็นที่ได้จากการีิเคราะห์สภาพแีดล้อมรีมทั้ง

ประเด็นส าคัญจากข้อ 4  
6. แผนการด าเนินงาน (Work Plan) ที่มีกิจกรรม เปูาหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (ทั้งเปูาหมาย 

ณ สิ้นสุดแผนงาน และเปูาหมายในแต่ละไตรมาส) ระยะเีลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรม พร้อมดัชนีชี้ีัด
คีามส าเร็จ (KPIs) ที่สอดคล้องตามเปูาหมายระดับองค์กร ส่ีนงาน/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และปัจจัย
คีามส าเร็จของแผน 

เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเปูาหมายตาม
ีัตถุประสงค์  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) จึงด าเนินการทบทีน ีิเคราะห์
สภาพแีดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร( SWOT Analysis) โดยการีิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และข้อจ ากัด รีมถึงประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่ผ่านมา   

ในการีิเคราะห์สภาพแีดล้อมขององค์กร ได้น าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยีข้องมาท าการรีบรีม 
ประกอบการพิจารณาและีิเคราะห์ ดังนี้ 

๑) ผลการประเมินประสิทธิภาพทุนหมุนเีียนในรอบปีบัญชี  2560  
๒) รายงานผลการด าเนินงาน 
จากข้อมูลที่ได้ีิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รีมทั้งการีิเคราะห์และสรุปปัญหาการ

ด าเนินงานที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง   สามารถสรุปทิศทางการด าเนินงานและการีางแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ระยะเีลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2563 คีรมุ่งเน้นที่การพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงลักษณะการท างาน และการจัดระบบการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเป็นระยะเพ่ือให้บรรลุีัตถุประสงค์ 

 



 
 
 
 
 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเฉพาะด้านการบริหารทุนหมุนเีียน  การพัฒนาคุณภาพระบบ
การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดคีามสามารถสู่คีามเป็นมืออาชีพและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่มีแผนปฏิบัติงานของ ส านัก/ฝุาย/สาขา สอดรับกับ
แผนปฏิบัติงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่ง ส านัก/ฝุาย/สาขา ได้ก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเีลา งบประมาณให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
                                  ------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทน า 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันีาคม 2547) ซึ่งก าหนดให้เป็นหน่ียงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ด าเนินงานภายใต้การก าหนดนโยบายและแนีทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมี “ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)” ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และด าเนินภารกิจตามนโยบาย และแนีทางการบริหารตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย   

สภาพทั่วไป 
 
 วิสัยทัศน์ 

 “ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเงิน และสีัสดิการของชุมชน 
โดยประชาชน เพ่ือประชาชน เพ่ือสร้างคีามมั่นคงของชีีิตตามแนีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
 
 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้ียคีามเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เพ่ือเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สีัสดิภาพ สีัสดิการ และการแก้ไขปัญหา  
  2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัีเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
ด้ียแนีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามีิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 
 ภารกิจ 
 
 1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเีียนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
กรณีจ าเป็นเร่งด่ีน 
 2. ส่งเสริมกระบีนการมีส่ีนร่ีม และพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้ียการ เรียนรู้ และ
พัฒนาคีามคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีคีามสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
 4. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้า งภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรีมของประเทศ 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถ
คิดีิเคราะห์และเกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพ่ิมขีดคีามสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่
กระบีนการมีส่ีนร่ีมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการท างานแบบพหุภาคี 
 
 



 
 
วัตถุประสงค์ (ตาม พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 11) : 

1. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน  
สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสีัสดิภาพ 

สีัสดิการหรือประโยชน์ส่ีนรีมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
2. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมระหี่างกองทุนหมู่บ้าน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดคีามสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านของตนเอง 
4. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบีนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ 

การสร้างและพัฒนาคีามคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและคีามเข็มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน 
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

 
 นโยบาย 

พัฒนาคุณภาพและสถานภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนให้พ่ึงตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกและท้องถิ่น 

 
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 ในแต่ละหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุน เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง”  รวมทั้ง 
“กองทุนชุมชนทหาร” และ “กองทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะฮ์)” 

 กองทุนที่จัดตั้งขึ้น มีการบริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชน บนพ้ื นฐาน
ประชาธิปไตย เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ระหว่างชุมชน รวมถึงภาคีหน่วยราชการ 
เอกชน และประชาสังคม และเก้ือกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 

1. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ี จ านีน
ทั้งสิ้น 79,595 กองทุน จ าแนกเป็น 

กองทุนหมู่บ้าน           จ านีน    75,000  กองทุน  
กองทุนชุมชนเมือง       จ านีน      3,857  กองทุน  
กองทุนชุมชนทหาร      จ านีน         738  กองทุน    
มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รีมทั้งสิ้น 12,827,938 คน โดย

แยกเป็น ชาย จ านีน 6,935,029 และหญิง 5,866,415 คน 
2. ข้อมูลเงินทุนหมุนเีียนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รีมเป็นเงิน 344,675,147,457.19 บาท โดย

แยกเป็น 
(1) เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล 167,137,300,000.00  บาท 

 กองทุนละ 1 ล้านบาท จ านีน 79,255 กองทุน เป็นเงิน 79,595 ล้านบาท 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 1  กองทุนละ 1 แสนบาท จ านีน 23,247 กองทุน เป็นเงิน  
  2,324.70 ล้านบาท 
 



 
 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 2  กองทุนละ 200,000.-  400,000.- และ 600,000.-บาท   
      ตามขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน จ านีน 72,786กองทุน เป็นเงิน 17,239.60 ล้านบาท 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท ได้จัดสรรไปแล้ี  จ านีน68,318  

กองทุน เป็นเงิน 68,318.00 ล้านบาท  
 โดยเฉลี่ยแต่ละกองทุนหมู่บ้านฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากการจัดสรร ประมาณ 2,100,000 บาท 
(2) เงินสมทบเข้ากองทุน       5,370,701,725.75  บาท 
(3) เงินออม/หุ้น/เงินฝาก     19,401,682,380.43  บาท 
(4) เงินประกันคีามเสี่ยง       1,676,920,141.65  บาท 
(5) เงินเฉลี่ยคืนผู้กู้                  1,597,902,264.03  บาท 
(6) เงินบริหารจัดการ                  2,441,305,148.95  บาท 
(๗) เงินสีัสดิการ/สาธารณะประโยชน์                2,950,913,754.56  บาท 
(๘) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน               28,987,164,391.67  บาท 
(๙) โครงการ 40,000 ล้านบาท                        20,293,003,100.00  บาท 
(๑๐) โครงการ 60,000 ล้านบาท                        45,216,172,600.00  บาท 
(๑๑) โครงการ 35,000 ล้านบาท                        33,131,773,355.00  บาท 
(๑๒) โครงการ 15,000 ล้านบาท                        12,843,362,211.00  บาท 

3. การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหาร 
สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามมาตรฐานการยื่นจดทะเบียนได้ 77,535 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 97.41 
ของจ านีนกองทุน 79,595 กองทุน 

4. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรคีามร่ีมมือ
และเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่างๆ โดยมีีัตถุประสงค์และเปูาหมาย
เดียีกันด้ียการช่ียเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอ้ืออาทร สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนของประชาชน โดย
ประชาชนเพื่อประชาชน ที่มิได้มุ่งหีังหรือแสีงหาก าไรเชิงธุรกิจ และได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแล้ี ดังนี้ 

  -เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับต าบล   จ านีน   7,410  เครือข่าย 
 -เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอ าเภอ จ านีน      928 เครือข่าย 
 -เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหีัด  จ านีน      77  เครือข่าย 
 -เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค   จ านีน         4 เครือข่าย 
 -เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะฮ์) และเครือข่ายสตรี
เพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลไกในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 ทิศทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาคุณภาพ และทิศทางการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1.1 สร้างเสริมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการภายใต้
การเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

- มาตรฐานของระเบียบและข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
- มาตรฐานของระบบการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
- มาตรฐานของระบบตรีจสอบและการรายงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1.2 สร้างเสริมทัศนคติและคีามเชื่อมั่นของสมาชิก และชุมชนในแนีทางที่ถูกต้องและสร้าง
กองทุนเป็นของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

- ส่งเสริมการออมของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือคีามมั่นคงในรากฐาน
ของชีีิตและครัีเรือน 

- ส่งเสริมการจัดระบบสีัสดิภาพและสีัสดิการของชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม 
1.3 พัฒนาและส่งเสริมกระบีนการเรียนรู้และคีามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง มีขีดคีามสามารถเป็นกลไกหลักของหมู่บ้านและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ในทุกเรื่อง 

1.4 พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคีามต้องการและคีามพร้อม ตามมาตรฐานที่
ก าหนด เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

1.5 จัดการประเมินสถานภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีกรอบการประเมินและ
ตัีชี้ีัดที่เป็นมาตรฐานและหลักคิดตามแนีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 ส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนในการเชื่อมโยงกองทุนในระดับต าบล บูรณาการ
กองทุนหมู่บ้านกับกองทุนอ่ืนในหมู่บ้านและชุมชน และการด าเนินการกิจกรรมและสร้างงานร่ีมกันของสมาชิก 

1.7 จัดท าระบบฐานข้อมูลและโครงข่าย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และมีการจัดท าเป็นข้อมูลสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และการเรียนรู้ 

 
 



 
 

2. การพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.1 เพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้ียกระบีนการเรียนรู้ในทุก

ระดับให้มีคีามสามารถและเข้มแข็งและเกิดศรัทธาต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการช่ียเหลือขับเคลื่อน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับให้
สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากองทุน เชื่อมโยงกระบีนการเรียนรู้ สีัสดิการอย่างเกื้อกูล ก ากับดูแลเชิง
สังคมและรับผิดชอบร่ีมกันอย่างเป็นขบีนการ 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านกับเครือข่ายการพัฒนาอ่ืนๆ  
ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ และเอกชนอ่ืนในทุกระดับ ให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
มีคุณค่า 

2.4 สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บนพื้นฐานของคีามเป็นอิสระและเคารพซึ่งกันและกัน 

3. การพัฒนาคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหีัด/อ าเภอ 
3.1 ให้คีามส าคัญคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ระดับ และสนับสนุนการท าหน้าที่และบทบาท    

การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประสานคีามร่ีมมือระหี่างคณะอนุกรรมการ เครือข่ายกองทุน

หมู่บ้าน และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีคีามสัมพันธ์เกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม 
3.3 รักษาและเพ่ิมพันธมิตรการพัฒนาทั้งในระดับอ าเภอและจังหีัด ทั้งภาคราชการ เอกชน 

และประชาชน เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้านและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. การจัดการคีามรู้ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการคีามรู้จากหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้ียกระบีนการถอด
องค์คีามรู้ จัดตลาดนัดคีามรู้ จัดคลังคีามรู้ การสังเคราะห์และพัฒนาองค์คีามรู้ การผลิตและเผยแพร่คีามรู้ 
และการขยายผลการด าเนินงาน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการคีามรู้ ตามศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ด้ียการประเมินผลและพัฒนาคีามรู้ และเติมเต็มคีามรู้ในสิ่งที่ขาดในกองทุน 

4.3 ศึกษาและพัฒนากองทุนหมู่บ้านยกระดับเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริหารการเงินชุมชน 
- การเชื่อมโยงระบบการเงิน 
- การเชื่อมโยงระบบสีัสดิภาพ สีัสดิการ 
- ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
- การบริหารคีามเสี่ยง 

5. การประชาสัมพันธ์ 
5.1 จัดท าการประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ือให้เกิดคีามเข้าใจในทิศทาง

ของนโยบาย ีัตถุประสงค์ กระบีนการ ีิธีการ และคีามก้าีหน้าการด าเนินงาน ทั้งสื่อในีงกี้า งและสื่อใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

5.2 จัดท าการประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ผลการด าเนินงานของหน่ียงาน และภาคี
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 



 
 
 
5.3 ถ่ายทอดองค์คีามรู้  คีามส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผลงานของ

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือขีัญ ก าลังใจ ในการบริหารจัดการ และพัฒนาขับเคลื่อนกองทุนฯ 
6. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

6.1 เพ่ิมขีดคีามสามารถของส านักงานให้มีคีามคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ อิสระ และคล่องตัีภายใต้
คีามรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
2547 และนโยบายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามกฎหมายและธรรมาภิบาล 

6.2 ให้คีามส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ  
บนพื้นฐานของคีามรับผิดชอบตามสายงาน และพ้ืนที่คีามรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

6.3 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ และฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่แล้ี 
สร้างและประสานหน่ียงานเพิ่มเติมระบบและฐานข้อมูลในส่ีนที่จ าเป็น เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

6.4 ให้คีามส าคัญและจัดระบบติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ถึงคีามก้าีหน้า และผลลัพธ์/ผลกระทบของการด าเนินงาน 

6.5 จัดโครงสร้างการบริหารส านักงานให้สอดคล้องตามภารกิจหลัก ภายใต้กรอบบุคลากรและ
งบประมาณท่ีมีอยู่แล้ี ทั้งส านักงานส่ีนกลางและส่ีนสาขา 
 
ผลการด าเนินงานการด าเนินโครงการที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

  1) โครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
 (1) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ี จ านีน 2,725  แห่ง 

(2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ก าหนดแผนด าเนินการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็น
สถาบันการเงินชุมชนเพ่ิมเติมจ านีน 1,000 กองทุน   

                2) การด าเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3                          

การเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งละ 1 ล้านบาท มีเปูาหมายทั่ีประเทศ รีมจ านีน 79,255 
กองทุน ีงเงิน 79,255 ล้านบาท ด าเนินการโดยมีเกณฑ์พิจารณา ได้แก่ (1) เพ่ิมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองโดยพิจารณาตามคีามก้าีหน้าในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และคีาม
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก  (2) เพ่ิมทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
และ (3) พิจารณาตามคีามเห็นของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหีัด/ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับ
อ าเภอ/ระดับเขต กรุงเทพมหานคร ด้ียการมีส่ีนร่ีมของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างบูรณา
การ โดยที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ด าเนินการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองฯที่ยื่นขอสนับสนุนการเพิ่มทุน มีคีามพร้อมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปแล้ี รีมจ านีน 68,318 
กองทุน เป็นเงิน 68,318.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 86.20 จากเปูาหมาย จ านีน 79,255 กองทุน) 
คงเหลือที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ จ านีน 10,937 กองทุน (คิดเป็นร้อยละ 13.80 จากเปูาหมาย 
จ านีน 79,255 กองทุน) 

 



 

  3) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการเพ่ิมคีามเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนีทาง

ประชารัฐ ีงเงิน 35,000 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุน
พ้ืนฐานในชุมชน เปูาหมายจ านีน 79,556 กองทุน กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท 

                  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ
โครงการให้กับกองทุนหมู่บ้านฯไปแล้ี 66 ,337 กองทุน (72,557 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของ
เปูาหมาย 79,556 กองทุน ีงเงินงบประมาณ 33,131,773,355.- บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
เอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้ีน) คิดเป็นร้อยละ 94.66 ของเปูาหมาย 35,000  
ล้านบาท 

                     โครงการฯที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด าเนินการส่ีนใหญ่จะมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยีข้องกับคีามเป็นอยู่
และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมให้กับสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยโครงการที่กองทุนเสนอ
และได้รับการสนับสนุนใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้านค้าชุมชน (ร้อยละ 26.41) น้ าดื่มชุมชน (ร้อยละ 13.31) ปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธ์ 
(ร้อยละ 12.07) บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร (ร้อยละ 8.04) และบริการจัดเลี้ยง (ร้อยละ 4.69)               

                    4) โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 
                         กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านีน 15,000 ล้านบาท เพ่ือเสริมสร้างคีามเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุน
การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาคีามจ าเป็นเร่งด่ีนในการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ และเพ่ือคีามเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท โดย 
มีกองทุนหมู่บ้านที่ได้การอนุมัติเงินทุนตามโครงการฯ รีมจ านีน 64,226 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 80.69 ของ
เปูาหมาย 79,593 กองทุน ีงเงินงบประมาณ 12,843,362,221 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.62 ของเปูาหมาย 
15,000 ล้านบาท  โดยโครงการที่กองทุนหมู่บ้านเสนอและได้รับการสนับสุนนงบประมาณใน 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ร้านค้าชุมชน(ร้อยละ 19.46)บริการงานชุมชน(ร้อยละ 17.67) ปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ 13.00)     
น้ าดื่มชุมชน(ร้อยละ 12.30) บริการน้ ามันเชื้อเพลิง(ร้อยละ 9.16)   

5) โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน 
                          ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่ีมกับภาคี เครือข่ายประกอบด้ีย ส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ธ.ออมสิน  ธ.ก.ส.  บมจ.กรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาีิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่ียงานภาคีที่เกี่ยีข้อง จัดตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนไปแล้ี 6 ครั้ง ได้แก่ 1.บ้านยางกะเดา  จังหีัดอุบลราชธานี 2.บ้านหนองเรียน จังหีัดสุราษฎร์ธานี  
3.ีัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ 4.ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี  จังหีัดราชบุรี 5.ตลาดลานบุญ ีัดพระเชตุพน
ีิมนมังคลาราม ราชีรมหาีิหาร กรุงเทพมหานคร 6.ตลาดเจ้าคุณอุดมประชารัฐร่ีมใจ (ีัดประสิทธิเีช) จังหีัด
นครนายก ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี                         

 



 
 
 6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

                           ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยที่ผ่านมามีกองทุนหมู่บ้านฯได้ด าเนินโครงการร้านค้าประชารัฐ 
จ านีน 19,270 แห่ง และก าหนดแผนในการที่จะส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือให้ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯมีคีามเข้มแข็ง 
สามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสินค้าเพ่ือการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
ราคาถูก บริการครบีงจร ทั้งด้านการเงินและการซื้อขายสินค้าและการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคีามเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากต่อไป โดยได้ด าเนินการร่ีมมือกับสถาบันการศึกษาจัดฝึกอบรมหลักสูตร ”ยกระดับร้านค้า
ประชารัฐเพ่ือชุมชน” ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ีจ านีน 2 ครั้ง        
รีม 750 กองทุน โดย  ครั้งที่ 1 จัดที่ภาคกลาง เมื่อีันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จ านีน 
200 กองทุน และครั้งที่ 2 ในภาคตะีันออกเฉียงเหนือ เมื่อีันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ จังหีัดสกลนคร 
จ านีน 550 กองทุน  

                           ปัจจุบนัมีร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการร้านค้า และได้มีโอกาสติดตั้งเครื่องช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) 
ภายใต้โครงการจัดท าบัตรสีัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนสีัสดิการแห่งรัฐ รีมจ านีน 
10,000 ร้านค้า  

                      7) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
                           สนับสนุนกระบีนการ กลไก และรูปแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยการก าหนดแนีทางในการแก้ไข และจัดท าเอกสาร คู่มือ         
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยีข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และด าเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนาระดมคีามคิดเห็นสร้างกลไกและรูปแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่ีมกับส านักงานอัยการ
สูงสุด และผู้แทนสถาบันการเงิน รีม 154 แห่ง เพ่ือให้คีามรู้การบริหารจัดการและแนีทางในการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ 

                          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับคีามรู้เกี่ยีกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน และได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ านีน 2,691 คน 
จ านีนเงิน 124,554,699.- บาท          

 

 

 

 

 



 
 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
                  ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis : ขุดแข็ง(Strenth) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส
(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

                  จากการทบทีนผลการเรียนรู้ จึงได้ท าการีิเคราะห์งานโดยใช้ SWOT Analysis ีิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการีิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ การีิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และีิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก เพ่ือให้ทราบโอกาสและอุปสรรคของงาน โดยได้ผลการีิเคราะห์ ดังนี้         

1 สภาพแวดล้อมภายใน 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
 - ีงเงินฝากมีจ านีนที่สูง ท าให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกี่าอัตราทั่ีไป 

  

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1) การด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต ของ สตง. 
 - มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 1) ฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาดข้อมูลรายละเอียดการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เช่น 
ข้อมูลลูกหนี้รายบุคคล  
 2) ขาดบุคลากรช านาญการเฉพาะด้าน  
3) ระบบรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองประจ าปียังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก และต้องมี
การสอบทานคีามถูกต้องของข้อมูล 
 
 

    2.2) การส ารวจความพึงพอใจ,การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ ความพึง
พอใจการสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) มีแผนงานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการในพ้ืนที่(คลินิคกองทุน
เคลื่อนที่) 

2) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

  1) ยังไม่มีการก าหนดหน่ียงานรับผิดชอบหลักและ
แผนงานที่ชัดเจนส่งผลต่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ตัีชี้ีัดที่ก าหนด 

2.)   2) ขาดการพัฒนารูปแบบการส ารีจคีามพึงพอใจ
และกลไกที่ท าให้ผู้มีส่ีนได้ส่ีนเสียได้มีส่ีนร่ีมแสดง
คีามคิดเห็น 
 

 

 



 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
3. ด้านปฏิบัติการ 
  3.1) การด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ/กระทรวงการคลัง 

    1) มีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เ มื อ ง แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 4 7  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการก าหนดแนีทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน รีมทั้งโครงสร้าง สทบ. มีหน่ียงานและ
บุคลากรรับผิดชอบ และมีคีามเชี่ยีชาญเฉพาะ 
    2) มีแผนการเบิกจ่ายและการจัดการรายงาน
ทางการเงินที่เป็นระบบ 

1) ได้รับนโยบายระหี่างปีบัญชีท าให้การ 
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

     3.2) การด าเนินการตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แลแผนปฏิบัติการประจ าปี  
1) บุคลการมีคีามเข้าใจปัญหา และภารกิจงาน

เป็นอย่างดี มีคีามรับผิดชอบในหน้าที่ ท าให้เกิดการ
ทุ่มเท มีการท างานเป็นทีม และท างานเชิงรุก 

2) มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณเป็นไป
ตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   3) มีส านักงานสาขา และหน่ียงานสนับสนุน
ระดับจังหีัด อ าเภอสามารถประสานคีามร่ีมมือ
ในพ้ืนที่ได้ 
   4) มีเครือจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
(เครือข่ายระดับจังหีัด อ าเภอ ต าบล) 

  1) การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในช่ีงระหี่าง
ปีงบประมาณส่งผลให้เกิดการชะลอการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ และบางโครงการจะต้องปรับให้สอด
รับกับนโยบายใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ทีก่ าหนดไี้ 
  2) มีการทับซ้อนในการปฏิบัติงานของภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุนตามนโยบายรัฐส่งผลให้เกิดปัญหา
การด าเนินงานไปเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไี้ 
  3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ตามภารกิจ    
  4) การติดตามประเมินผลยังไม่คลอบคลุมทุกแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน  
 5) ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนา
องค์คีามรู้ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และ
สมาชิกในระหี่างหน่ียงานส่ีนกลางท าให้บาง
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมาย 
6) การด าเนินงานขับเคลื่อนต่างๆ ในพ้ืนที่จะต้องผ่าน
กลไกภาคีทั้งหน่ียงานราชการ และภาคประชาชน ซึ่ง
การด าเนินงานดังกล่าีจะต้องใช้งบประมาณจ านีน
มากให้การสนับสนุน รีมทั้งภารกิจงานกองทุนหมู่บ้าน
ฯ มิได้เป็นภารกิจที่มีตัีชี้ีัดผลงานให้กับหน่ียงานภาคี
จึงท าให้การสนับสนุนไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  
 7) บุคลากรที่มีอยู่ ไม่ เ พียงพอ/ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
สาขา/ฝุาย/ส านักมีคีามล่าช้า ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีคีร 
 

 



 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน   
    4.1)บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
   1) มีแผนงานและงบประมาณรองรับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาี 
-คณะกรรมการให้คีามส าคัญในการจัดท าแผนงาน 
โครงการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
   2) มีระเบียบคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร 
-มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลข่าีสาร 
และช่องทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
  3) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีที่มีองค์ประกอบที่
ส าคัญครบทุกด้าน 
  4) มีระบบ/หลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 
  5) มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

  1) กระบีนการจัดท า/ทบทีนแผนยุทธศาสตร์ มี
คีามล่าช้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บริหารของคณะกรรมการ 
  2) ยังไม่มีการก าหนดแผนการติดตามระบบการบริหาร
จัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เป็นรูปธรรม 
  3) ขาดการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็น
รูปธรรม 
  4) ขาดการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 

     4.2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1 )มีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 
2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน 

   3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แผนบริหารคีามเสี่ยงอย่าง
ทั่ีถึง 

  1) ขาดคีามเชื่อมโยงระหี่างเปูาหมายกับปัจจัยเสี่ยง 
  2) การด าเนินงานด้านการจัดให้องค์กรมี
สภาพแีดล้อมการคีบคุมภายในองค์กรแต่ยังไม่
ครบถ้ีน 
 

   4.3) การตรวจสอบภายใน 
   1) มีโครงสร้าง อัตราก าลัง และหน้าที่คีาม
รับผิดชอบของส านักตรีจสอบภายใน 

  1.) ยังไม่สามารถสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรีจสอบ
ภายในได้ 
  2.) การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายยังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่ียงาน
ตรีจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝุายที่
ต้องรับผิดชอบจ านีนมาก และขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

  4.4) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
   -มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 

 
  1) กระบีนการจัดท าแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติยังไม่
เป็นรูปธรรม 
  2) องค์กรยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ท างานที่มีประสิทธิภาพ 



 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  4.5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่เก่ียีข้องการ
บริหารบุคคล และคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุลักษณะ
งานและหน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานทุกระดับ 
   2) มีโครงสร้างส่ีนกลาง และส านักงานสาขา และ
มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดคีาม
คล่องตัีในการบริหาร 

  1) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคลคลยังไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
   2) ขาดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากรและ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  
 

 
 2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
  

โอกาส อุปสรรค 
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
   อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาีะเศรษฐกิจ   อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาีะเศรษฐกิจ 

  
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1) การด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต ของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
    นโยบายให้คีามส าคัญการจัดท าฐานข้อมูลของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

  1) หน่ียงานภาคีที่เกี่ยีข้องมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย ไม่
สามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานได้ 
  2) การบูรณาการกับหน่ียงานภายนอกที่เกี่ยีข้องยังไม่
สามารถในการร่ีมกันแก้ไขปัญหาด าเนินงานพัฒนาระบบ
รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    2.2) การส ารวจความพึงพอใจ,การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ ความพึงพอใจ
การสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
   1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้
คีามส าคัญกับหน่ียงานคีามร่ีมมือ  สมาชิกและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  และประชาชน 
    2) ประชาชนให้คีามสนใจและคีามต้องการใช้
บริการนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

    ผู้มีส่ีนได้ส่ีนเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีปริมาณมาก รีมทั้งประชาชนทั่ีไป 

3. ด้านปฏิบัติการ 
    3.1) การด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ/กระทรวงการคลัง) 
    มีหน่ียงานรัฐสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดท ารายงานทางการเงิน 
 

  1) รูปแบบการรายงานมีการเปลี่ยนแปลง 
  2) การได้รับข้อมูลข่าีสารจากหน่ียงานที่สั่งการมีคีาม
ล่าช้า หรือบางครั้งไม่ได้รับข่าีสาร เนื่องจากมิได้เป็นหน่ียรับ
งบประมาณโดยตรง 



 

 

โอกาส อุปสรรค 
3.2) การด าเนินการตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1) รัฐบาลให้คีามส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง  ให้มี
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน รีมทั้งส่งเสริมระบบการออมและส่งเส
ริมารจัดสีัสดิการชุมชน 
  2) นโยบายมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านฯมีการ
ด าเนินงานที่ดี โปร่งใส  และตรีจสอบได้ 
  3) มีหน่ียงานคีามร่ีมมือเป็นกลไกให้การ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในส่ีนกลาง
และภูมิภาค 
 

1) การแทรกแซงจากการเมืองในการด า เนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลส่งผลให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงาน
บางแผนงาน และปรับเปลี่ยนบางแผนงาน โครงการ ท าให้
เกิดคีามไม่ต่อเนื่อง 
  2) มีงบประมาณประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ
พัฒนาองค์คีามรู้ ท าให้ต้องปรับโครงการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ ได้รับจึงส่ งผลให้ต้องขอรับสนับสนุนจาก
หน่ียงานภายนอก การด าเนินโครงการจึงมีคีามล่าช้า  
  3) การบูรณาการกิจกรรมจากหน่ียงานภายนอกยังไม่
เพียงพอในการช่ียเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

4) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน(บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
  

   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องมีการปรับทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กร 
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    มีหน่ียงานภาครัฐก ากับ  ติดตาม  และช่ียเหลือ
การด าเนินงาน 

 

การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

    การร่ีมมือจากภาคีที่เก่ียีข้องยังไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
 

 
3 การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา ด้านการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน  
  1) การบริหารพัฒนา : นโยบายให้คีามส าคัญในการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาีแต่ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ และกระบีนการจัดท าแผนปรับปรุง  แผนปฏิบัติการประจ าปีจะต้องได้รับคีาม
เห็นชอบจากคณะกรรมการซึ่งประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
การบริหาร 
  ๒) การบริหารคีามเสี่ยงและ การคีบคุมภายใน: การด าเนินงานด้านการจัดท าคู่มือ/แผน
บริหารคีามเสี่ยงสามารถด าเนินการได้ แต่ยังขาดการน าเสนอคณะกรรมการให้คีามเห็นชอบในกระบีนการ
ด าเนินงานบางขั้นตอน 
 
 



 
 
  ๓) การตรีจสอบภายใน : ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรผู้ตรีจสอบภายใน แต่ได้มีการแต่งตั้ง   
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แต่การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่ียงานตรีจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝุายที่ต้องรับผิดชอบจ านีนมาก และขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่  
  ๔) การบริหารจัดการสารสนเทศ : การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศยังไม่
สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ กระบีนการจัดท าแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม  การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปมีีคีามล่าช้าและมิได้มีการน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คีามเห็นชอบองค์กร 
  ๕) การบริหารทรัพยากรบุคคล :  แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากรและแผนปฏิบัติการ
ยังไม่ชัดเจน การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคลคลยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง รุก และขาด
การประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่ีถึง 

ปัญหาการด าเนินงานทีต่้องมีการปรับปรุง/พัฒนา 
- การด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาี และ

จัดท าแผนปฏิบัติการไมเ่ป็นไปตามเปูาหมายและตัีชี้ีัดการประเมิน  
   - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ไม่มีคีาม
ชัดเจนแผนคีามก้าีหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร และการพัฒนาบุคลการให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  

แนวทางแผนพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะเวลา 3 ปี ( 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 กันยายน 2563 ) 

                    จากการประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเีียน ประจ าปีบัญชี 2560 และข้อมูลที่ได้ีิเคราะห์ปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก รีมทั้งการีิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในระยะเีลา 3 ปี (ระหี่างีันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2563 ) คีรมุ่งเน้นที่การพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเีียน ซึ่งเป็น
ด้านที่มีผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาต่ ากี่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการบริหารทุนหมุนเีียน ซึ่งประกอบด้ีย  5 ด้านดังนี้ 

1) บทบาทคณะกรรมการ 
2) การบริหารคีามเสี่ยงและการคีบคุมภายใน 
3)  การตรีจสอบภายใน 
4) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ด้านที่ 4 : ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
            1. บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
 1.แผนงาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ระยะยาี (3-
5 ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562 
 
 
 
 

  เพ่ือให้ม/ี
ทบทีนแผน
ยุทธศาสตร์ที่
ใช้เป็นกรอบ
การขับเคลื่อน
การ
ด าเนินงาน
ระยะยาี (3-
5 ปี) 
  

1. คณะกรรมกา
รกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติให้คีาม
เห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เปูาประสงค์ที่
น าเสนอโดยมี
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

2. มีแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 มี
คุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ 

1.จัดประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาทบทีน
แผนยุทธศาสตรร์ะยะ
ยาี (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 

2. เสนอแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาี (3-5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 ต่อ
ผู้อ านียการ สทบ. 
เพ่ือพิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการ
พิจารณาให้คีาม
เห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เปูาประสงค์ 

 

         - คณะท างาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ 
- ส านักผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

3.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 ตาม
กรอบแผนงาน 
โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี 2562 เสนอ 
ผอ.สทบ.  

4.ประชุมผู้บริหาร สทบ. 
เพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562  

5. ประสานแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 สู่
การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ สทบ.สาขา 

6. รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค แนีทาง 
แก้ไขการด าเนินงาน 

 2. แผนงาน
ติดตามผล
การ
ปฏิบัติงาน
อย่างเป็น
ระบบในด้าน
ระบบบริหาร

เพ่ือให้มีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่
ส าคัญของทุน
หมุนเีียนโดย
คณะกรรมการ 
 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน 3 
ด้าน เป็นรายไตร
มาส 

1. ส านักผู้บริหาร 
มอบหมายให้งาน
สนับสนุนและ
ประสานการ
ด าเนินงาน คกก. 
อนุกรรมการ และผอ.
สทบ. ติดตามผลการ

         งานสนับสนุนฯ 
ฝุาย/
คณะท างาน/
ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยีข้อง 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

คีามเสี่ยง  
ระบบบริหาร
จัดการ
สารสนเทศ
และ 
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ปฏิบัติงานฝุาย/
คณะท างาน 
ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยีข้องระบบงาน
ด้านระบบบริหาร
คีามเสี่ยง  ระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ และ
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทุก
ไตรมาส 

2. งานสนับสนุนฯ 
ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ต่อ ผู้อ านียการ
ส านักผู้บริหาร 
ผู้อ านียการ สทบ.  
รายไตรมาส 

3. ผู้อ านียการ สทบ. 
น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณารายไตรมาส 

 
  



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

3. แผนงาน
จัดท าข้อมูล
การเปิดเผย
ข้อมูลข่าีสาร
แก่ผู้มีส่ีนได้
ส่ีนเสีย ปี 
2561 ใน
ส่ีนประเด็น
ที่ยังไม่มีการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าีสารแก่ผู้มี
ส่ีนได้ส่ีน
เสียครบถ้ีน
ทุกประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้ี น 10 
ประเด็นขึ้นไป 

1. ประสานข้อมูล
ประเด็นที่ยังไม่
ครบถ้ีน  6 ประเด็น 
กับฝุาย /ส านัก 
ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยีข้อง ไดแ้ก่ 
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเงิน และการ
บริหารงบประมาณ  
ข้อมูลเกี่ยีกับ
คณะกรรมการและ
ผู้บริหารทุน
หมุนเีียน ภาพรีม
แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาี และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ
ลงทุนที่ส าคัญ(ถ้ามี)   
และนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่
ดี  

2. ด าเนินการจัดการ
ข้อมูล และน าเปิดเผย
ผ่าน Website  

 

         งานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
สผบ. 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

  4. พัฒนา
ระบบการ
ติดตาม 
รายงานและ
การ
ประเมินผล
ตามแผนงาน/
โครงการ ราย
ไตรมาส  

เพ่ือให้มีระบบ
การตดิตาม 
รายงาน และ
การ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

1.จัดท าแบบฟอร์ม/
แผนการติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

 2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคและแนี
ทางแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานเป็นรายไตร
มาส  

         งานสนับสนุนฯ
ส านักผู้บริหาร 

 

 

        2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
คีามเสี่ยง
และการ
คีบคุมภายใน 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพใน
การท างาน
และการ
บริหารของ
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติให้
เป็นประโยชน์
สูงสุด 
 
 

ด าเนินการตามแผน
ได้ไม่ต่ ากี่าร้อยละ 
80 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติ
การบริหารคีามเสี่ยง
และการคีบคุมภายใน
ประจ าปี 
 2. ทบทีนและปรับปรงุ
คู่มือ/แผนบริหารคีาม
เสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

  3. ีิเคราะห์ปัญหา/
อุปสรรค/น าเสนอ
แนีทางการแก้ไข 
  4. ติดตาม/รายงานผล
การบริหารคีามเสี่ยง 

         คณะท างาน
บริหารคีาม
เสี่ยงฯ 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

              3. การตรวจสอบภายใน 
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ตรีจสอบ
ภายใน 

1.เพ่ือ
เสริมสร้าง
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่
ตรีจสอบ
ภายในให้กับผู้
ตรีจสอบ
ภายใน และผู้
ที่เก่ียีข้อง 
2.เพ่ือให้ผู้ที่
ท างานด้าน
การตรีจสอบ
ภายในได้
รับทราบถึง
กระบีนการ
ท างานและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ลักษณะบูรณา
การทั้งระบบ 
 
 
 

ระดับคีามส าเร็จ
ของผลการ
ด าเนินงานด้านการ
ตรีจสอบภายใน
เพ่ิมข้ึน 

 1. จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน
ตรีจสอบภายใน 

  2. ีิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของการ
ตรีจสอบภายใน 

  3. สร้างองค์คีามรู้
ด้านการตรีจสอบ
ภายในให้กับหน่ีย
ตรีจสอบภายใน 

  4. ประเมินผล 

         ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

              4. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
 1.โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
จัดสินใจของ
ผู้บริหาร
(EIS/MIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคีามส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ 
(EIS/MIS) 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จัดประชุมส่ีนงาน 
คณะท างานและผู้ที่
เกี่ยีข้องเพ่ือ
พิจารณา
กระบีนการและและ
แผนการด าเนินงาน 

 2. น าเสนอกรอบงาน
และแผนการ
ด าเนินงานต่อ ผอ.
สทบ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

 3. ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าระบบ 

 4. ทดสอบระบบ และ
จัดฝึกอบรมผู้ที่
เกี่ยีข้อง 

 5. รายงานผล และ
ประเมินผลการใช้
ระบบและจัดท า
ข้อเสนอการพัฒนา
ระบบในระยะต่อไป 

  
 

 

         งานีางแผน
และพัฒนาการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ ฝุาย
จัดการคีามรู้
และสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ตาม
ขั้นตอนที่ 
1-2 
เรียบร้อย
แล้ีและ
อยู่ระหี่าง
การจัดท า
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

2. โครงการ
จัดท าแผน
แม่บทและ
แผนปฎิบัติ
การ
สารสนเทศ        
(2562-
2564) 
 

1. เพื่อให้มีทิศ
ทางการ
พัฒนา
สารสนเทศ 
2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ 

 ระดับคีามส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามแผน 

1. จัดประชุม
คณะท างานจัดท า
แผนแม่บทสารสนเทศ 

2. เสนอแผนแม่บท    
    สารสนเทศ 2562- 
    2564 และ  
    แผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปี 2562- 
    2564 ต่อ 
    ผู้อ านียการ สทบ.  
    เพ่ือพิจารณาน าเสนอ 
    คณะกรรมการ 
    พิจารณาให้คีาม 
    เห็นชอบ 
3. ประสานแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
2562,2563 สู่การ
ปฏิบัติ 

4. รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และ
แนีทางแก้ไขการ
ด าเนินงาน 

 
 

         - คณะท างาน 
- ฝุายจัดการ

คีามรู้และ
สารสนเทศ 

 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

3. โครงการ
ปรับปรุง
ระบบบัญชี
มาตรฐาน
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง  

1. เพื่อให้มีทิศ
ทางการ
พัฒนา
สารสนเทศ 
2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ 

1.กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
จ านีน 79,595 
กองทุน มีระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดท า
บัญชีบัญชี 
 2. ระบบบญัชี
ส านักงานฯ แบบ 
Online 1 ระบบ 

 1. จัดตั้งคณะท างาน 
 2. จัดท าแผนการ

ขับเคลื่อนโครงการ 
 3. จัดเก็บคีามต้องการ

ด้านการบัญชีและ
งบประมาณจากฝุาย
ที่เก่ียีข้อง 

 4. จัดท าโครงการเสนอ
ต่อผู้อ านียการ  
สทบ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 5. ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาจัดท า  ระบบ 

 6.รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - คณะท างาน 
- ฝุายจัดการ
คีามรู้และ
สารสนเทศ 
 

ด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 
1-4 
เรียบร้อย
แล้ี 
ขณะนี้อยู่
ระหี่าง
การ
ด าเนินการ
จัดท า
ระบบ 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

4.โครงการ
จัดท าระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการบูรณา
การข้อมูลและ
กระบีนการ
ท างานภายใน
องค์กร 
(ปีงบประมาณ 
2562-
2563) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือติดต้ัง
และพัฒนา
ระบบ ERP ที่
ได้มาตรฐาน 
2.เพ่ือเพ่ิม
คีามรีดเร็ี
ในการท างาน
ตาม
ีัตถุประสงค์
ขององค์กร 
3. เพื่อให้มี
ระบบ ERP ที่
ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยง
ข้อมูล
สารสนเทศใน
องค์กร 
 
 

ระบบ ERP ที่
สามารถสนับสนุน
การด าเนินงาน
ภายในองค์กรและ
สามารถรองรับการ
ท างานได้หลาย
ฟังก์ชั่น 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จัดประชุมร่ีมกับ
ผู้พัฒนาระบบ/ 
คณะท างานและผู้ที่
เกี่ยีข้องเพ่ือพิจารณา
กระบีนการและ
แผนการด าเนินงาน 
 2. น าเสนอกรอบงาน
และแผนการด าเนินงาน
ต่อ ผอ.สทบ.เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 3. ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าระบบ ERP 
 4. ทดสอบระบบ และ
จัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยีข้อง 
 5. รายงานผล และ
ประเมินผลการใช้ระบบ
และจัดท าข้อเสนอการ
พัฒนาระบบในระยะ
ต่อไป 
  
 
 
 
 
 

         งานีางแผน
และพัฒนาการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ ฝุาย
จัดการคีามรู้
และสารสนเทศ  

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

5. โครงการ
เพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการ
ระบบการ
จัดการ
ฐานข้อมูล
(DBMS)แก่
พนักงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ 
2562-
2563) 

1. เพื่อเพ่ิม
ทักษะด้าน
สารสนเทศแก่
บุคลากร 
สทบ.2.เพ่ือ
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์ 
พัฒนา และ
บริหารจัดการ
คีามรู้ที่มีเป็น
ประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารบัการอบรม 
สามารถสร้างสรรค์ 
พัฒนา และบริหาร
จัดการองค์คีามรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานและ
มีทักษะด้านการ
จัดการระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 
(DEMS) 

1. จัดประชุม
คณะท างานเพ่ือออกแบบ
หลักสูตรในการอบรม
คีามรู้ด้านการจัดการ
ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล(DBMS) 
2. เสนอหลักสูตรต่อ
ผู้อ านียการ สทบ. เพ่ือ
พิจารณาให้คีาม
เห็นชอบ 
3. ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม 
4. ีัดและประเมินผล
หลังการฝึกอบรม 
5. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
6. รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และแนีทาง
แก้ไขการด าเนินงาน 
 
 
 
 

         - คณะท างาน 
- ฝุายจัดการ

คีามรู้และ
สารสนเทศ 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

6. โครงการ
พัฒนา
ศูนย์บริการ
ข้อมลูลูกค้า
(Call Center) 
ส านักงาน
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ
(ปีงบประมาณ 
2563) 

1. เพื่อให้มี
ระบบ Call 
Centerที่
ทันสมัย 
รองรับการ
ให้บริการที่
เพ่ิมข้ึน และ
เป็นการเพ่ิม
ชอ่งทางใน
การ
ติดต่อสื่อสาร 
2. เพื่อ
ยกระดับ
มาตรฐานใน
การให้บริการ
แก่ประชาชน
และกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Call Center 
ที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

 1. จัดประชุม
คณะท างานและผู้ที่
เกี่ยีข้องเพ่ือพิจารณา
กระบีนการและ
แผนการด าเนินงาน 
 2. น าเสนอกรอบงาน
และแผนการด าเนินงาน
ต่อ ผอ.สทบ.เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 3. ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาศึกษาีิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ Call 
Center 
4. ทดสอบระบบ Call 
Center 
5. รายงานผลการด าเนนิ
โครงการต่อ ผอ.สทบ. 
 

         - คณะท างาน 
- ฝุายจัดการ
คีามรู้และ
สารสนเทศ 
 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

              5. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แผนงาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลระยะ
ยาี (5 ปี) 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้มี
เปูาประสงค์
และ ทิศ
ทางการ
บริหาร
ทรพัยากร
บุคคลในระยะ
ยาี (5 ปี) 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562การ
จัดท าหรือ
ทบทีนแผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2561 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ระยะยาี (5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 
ได้รับคีามเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 
 

1.จัดประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือ
พิจารณาทบทีนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาี (5 
ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 
 2. ประชุมผู้บริหาร 
สทบ. เพื่อพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาี (5 
ปี) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562  
 3. เสนอแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาี (5 
ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 ต่อ
คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาให้คีาม
เห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เปูาประสงค์ 

         - คณะท างาน 
- ส านักผู้บริหาร 
 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

   4. ประสานแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 สู่
การปฏิบัติ 
5.รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และแนีทาง
แก้ไขการด าเนินงาน 

           

2. โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากร 
ส านักงาน
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ
(พนักงาน
บริการ
ยานพาหนะ) 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 
2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกใน
การให้บริการ 
 

พนักงานบริการ
ยานพาหนะ 
จ านีน  36 คน 
 

 1. จัดหาหลักสูตร
ฝึกอบรม 
2. ก าหนดีันอบรมและ
จัดหาสถานที่ 
3. ประสานีิทยากร ีัน 
เีลา และสถานที่ 
4. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม 
5.ประชุมเตรียมคีาม
พร้อม 
6. จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
7. จัดฝึกอบรมพนักงาน 
8. รายงานผล และ
ประเมินผล 
 
 
 

         งานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
ส านักผู้บริหาร 
 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

3. แผนงาน
จัดท า/
ทบทีนแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลระยะ
ยาี (5 ปี) 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562 และ
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้มี
เปูาประสงค์
และ ทิศ
ทางการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลในระยะ
ยาี (5 ปี) 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562และ
2563 การ
จัดท า/
ทบทีนแผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562 และ 
2563 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ระยะยาี (5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 
และ 2563ได้รับ
คีามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 
 

1.จัดประชุมคณะท างาน
ฯ เพ่ือพิจารณาทบทีน
แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะยาี (5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 และ 2563 
2. ประชุมผู้บริหาร 
สทบ. เพื่อพิจารณาแผน
ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะ
ยาี (5 ปี) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีฯ  
 3. เสนอแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะ
ยาี (5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 และ 2563 ต่อ
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้คีาม
เห็นชอบ  
 
 
 

         - คณะท างาน 
- ส านักผู้บริหาร 
 

 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปีบัญชี)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2561 2562 2563 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

   4. ประสานแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 
และ 2563 สู่การ
ปฏิบัติ 
5.รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และแนีทาง
แก้ไขการด าเนินงาน 

           

4. โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากร 
ส านักงาน
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ
(2562,2563) 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หนา้ที ่
2. เพื่อการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
แต่ละต าแหน่ง 
 

1.พนักงาน จ านีน  
176 คน 
(ปีงบประมาณ
2562) 
2.พนักงาน จ านีน 
100 คน 
(ปีงบประมาณ 
2563) 
 

 1. จัดหาหลักสูตร
ฝึกอบรม 
2. ก าหนดีันอบรมและ
จัดหาสถานที่ 
3. ประสานีิทยากร ีัน 
เีลา และสถานที่ 
4. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม และน าเสนอ 
ผอ.สทบ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
5.ประชุมเตรียมคีาม
พร้อม 
6. จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
7. จัดฝึกอบรมพนักงาน 
8. รายงานผล และ
ประเมินผล 

         งานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
ส านักผู้บริหาร 
 

ปีงบประมาณ 
2562 อยู่
ระหี่างการ
ด าเนินการ
ในขั้นตอน 
ที ่4 



 


