แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

บทสรุปผู้บริหาร
กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้า นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันวาคม 2547) ซึ่งกาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ดาเนินงานภายใต้การกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมื องแห่ ง ชาติ (กทบ.) โดยมี น ายกรั ฐ มนตรีห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็น ประธาน และปั จ จุ บัน
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมือ งแห่ งชาติ ได้ เข้าสู่ ร ะบบการประเมินผลการดาเนินงานทุ น
หมุนเวียน และกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ทาหน้าที่กากับดูแลเงินนอกงบประมาณได้รายงานผลการดาเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจาปีบัญชี 2563 มีผลการประเมิน “ ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
การประเมิน ผลทุน หมุน เวีย นเฉลี่ ย ต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน (คะแนนต่ากว่า 3.0000) ซึ่งมีระดับคะแนน
2.2394 จะต้องจัดทาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีบัญชี 2564
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในฐานะสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และดาเนินภารกิจตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย จึงได้จัดทาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจาปีบัญชี 2564 ตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผน
ฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การฟื้นฟูประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดย สทบ. ได้นาปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องผลการประเมิน
ทุนหมุนเวียนในรอบปีบัญชี 2563 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปี 2563 และ
ข้อสังเกตในการประเมินผลของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนมาทาการรวบรวม
และวิเคราะห์ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดาเนินงานที่ต้องฟื้นฟู
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปทิศทางการดาเนินงานและจัดทาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมุ่งเน้น
ผลการดาเนินงานแต่ละด้านที่เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ
ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน ปีบัญชี 2564 ให้มีมาตรฐานการบริหารทุน
หมุนเวียน และประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. แผนฟื้น ฟู ป ระสิ ทธิภ าพด้านปฏิบัติการมุ่งเน้นการดาเนินงานฝึกอบรมให้กับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และการดาเนินงานทีไ่ ม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ กทบ.
๒. แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงิน การดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
การดาเนินงานในทุกกิจกรรมของอค์กร การจัดทาแนวทางการตรวจสอบ และในส่วนด้านการบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศ จะต้องจั ดทาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสารสนเทศที่เพียงพอและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

๓. แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุน เวีย น พนั กงาน และลู กจ้ าง มุ่งเน้ นประเด็นการพิจ ารณาจัด ทา/ทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ ร ะยะยาว
(3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี 2565 ก่อนเริ่มปีบัญชี การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สาคัญทั้ง ๕ ด้าน
เป็นรายไตรมาส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
รายตาแหน่ง (Development roadmap)

แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
1. บทนา
กองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติจัดตั้งขึ้น ภายใต้ พ ระราชบัญญัติก องทุนหมู่บ้า นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านสาหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนา
ไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมื อง
ส่งเสริมและพัฒ นาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้ มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลที่ให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดาเนินโครงการของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และยกระดับ
กองทุนหมู่บ้าน อาทิ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน โครงการตามแนวทางประชารัฐ โครงการพักชาระหนี้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านด้วยความสมัครใจ เป็นต้น
ในปีบัญชี 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19) อย่างรุนแรง
ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในระหว่างปีบัญชีจึงส่งผลให้การดาเนินงานของ กทบ. ภายใต้สถานการณ์
ดั งกล่ าวยั งมี กระบวนการด าเนิ งานรองรั บสภาวการณ์ ฉุ กเฉิ นไม่ เพี ยงพอ คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและข้อสังเกตในการประเมินผลโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีผลการประเมินเฉลี่ยต่ากว่า
เกณฑ์(คะแนนต่ากว่า 3.0000) อยู่ในหลักเกณฑ์ “ฟื้นฟูประสิทธิภาพ” ซึ่งต้องจัดทาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนาเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื อง
แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. เหตุผลความจาเป็น
2.1 ตามบั น ทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖3
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลการประเมินผลในภาพรวมโดยเฉลี่ย 6 ด้าน เท่ากับ 2.2394
คะแนน และมีผลการประเมินแต่ละด้านจาแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
2.1.1 ผลการประเมินคะแนนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป)
จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ด้านการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

1) ด้านการเงิน มีผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากของกองทุนฯ ได้ผลการประเมินเท่ากับ 5.0000
๒) ด้ านการสนองประโยชน์ ต่ อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ผ ลคะแนนรวมได้ เ ท่ า กั บ
3.2516 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การจัดทารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน และ (๒) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย
คือ คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมื อง และภาคี/(ธนาคารออมสิ น ธกส. ธนาคารกรุงไทย
กรมการพัฒนาชุมชน)
3) ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ผลคะแนนรวมได้
เท่ากับ 3.0000 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๒
ตัวชี้วัดย่อย คือ (1.1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีบัญชี
2563 (1.2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับแผนการใช้ภาพรวม ประจาปีบัญ ชี 2563 และ
(2) การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 ผลการประเมินคะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนต่ากว่า 3.0000) จานวน
3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร ด้ านการบริ หารจั ดการทุ นหมุ นเวี ยน และด้ านการปฏิ บั ติ งานของคณะ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
1) ด้านการปฏิบัติการ ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ 2.3333 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ (๑) จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (๒) ระดับความสาเร็จ
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (๓)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน และ (4) ระดับความสาเร็จในการศึกษาและติดตามผล
การตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2) ด้ า นการบริ ห ารพั ฒ นาทุ น หมุ น เวี ย น ผลคะแนนรวมได้ เ ท่ า กั บ ๒.6767
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2) การตรวจสอบภายใน และ
(3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
3) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจ้าง ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ 1.6375 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน และ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.2 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖4 ได้
กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนและด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง เช่นเดียวกับปีบัญชี ๒๕๖3 และเป็นตัวชี้วัดที่ได้ระดับต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน กอปรกับเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูฯ กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่ผ่าน
จะต้องมุ่งเน้นผลการดาเนินงานด้านปฏิบัติการให้มีผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกรายตัวชี้วัด
ดังนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(สทบ.) จึงมีความจาเป็นจะต้องจัดทาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป

3. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน
3.1 นโยบาย : พัฒ นาคุณภาพและสถานภาพกองทุน หมู่ บ้า นและชุ มชนเมื อ งทุ ก กองทุ น ให้
พึ่งตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.2 การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 79,610 กองทุน จาแนกเป็น (๑) กองทุนหมู่บ้าน จานวน 75,000 กองทุน (๒) กองทุนชุมชนเมือง
จานวน 3,872 กองทุน และ (3) กองทุนชุมชนทหาร จานวน 738 กองทุน
2) มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น 12,864,576 คน
โดยแยกเป็น ชาย จานวน 6,956,427 และหญิง 5,908,149 คน
3) เครื อข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็น
องค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร ดังนี้
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตาบล จานวน 7,410 เครือข่าย
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอาเภอ จานวน 928 เครือข่าย
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จานวน
77 เครือข่าย
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค จานวน
4 เครือข่าย
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะฮ์)
- เครือข่ายสตรีเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(โดยร่วมมือกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัย บทบาทชายหญิงและการพัฒนา)
3.3 การสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา
3.3.1 ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ปี 2544 จนถึง ปัจจุบัน)
บัญชีที่ ๑ เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล 169,684.30 ล้านบาท โดยแยกเป็น
 กองทุนละ 1 ล้านบาท จานวน 79,610 กองทุน เป็นเงิน 79,610.00 ล้านบาท
 เงินเพิ่มทุน ระยะที่ 1 กองทุนละ 1 แสนบาท จานวน 23,247 กองทุน เป็นเงิน
2,324.70 ล้านบาท
 เงินเพิ่มทุน ระยะที่ 2 กองทุนละ 200,000.- 400,000.- และ 600,000.-บาท
ตามขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 72,786 กองทุน เป็นเงิน 17,239.60 ล้านบาท
 เงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท ได้จัดสรรไปแล้ว จานวน 70,510 กองทุน
เป็นเงิน 70,510.00 ล้านบาท
3.3.2 เงินสนับสนุนโครงการที่สาคัญของรัฐบาล (ปี 2559 จนถึง ปัจจุบัน)
 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(โครงการประชารัฐ 35,000 ล้านบาท) กองทุนละ 5 แสนบาท จานวน
66,334 กองทุน (72,127 โครงการ) เป็นเงิน 33,115.213๐ ล้านบาท
 โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
(โครงการประชารัฐ กทม.) กองทุนละ 1 ล้านบาท จานวน 170.5600 ล้านบาท

 โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 15,000 ล้านบาท) กองทุน
ละ 3 แสนบาท จานวน 64,615 กองทุน (67,517 โครงการ) เป็นเงิน
12,922.1418 ล้านบาท
 โครงการพัฒ นาหมู่บ้ านและชุม ชนอย่า งยั่ งยื นโดยศาสตร์ พระราชาตาม
แนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 20,000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท
62,640 กองทุน (69,403 โครงการ) เป็นเงิน 18,790.2687 ล้านบาท
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(โครงการประชารัฐ 14,491.4000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท
จานวน 61,317 กองทุน (66,827 โครงการ) เป็นเงิน 12,263.2181 ล้านบาท
3.4 ผลการดาเนินงานการดาเนินโครงการที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3.4.1 การพัฒ นากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน : เพื่อให้
กองทุนหมู่บ้านฯได้ประสานการดาเนินการกับองค์กรการเงินอื่นในท้องถิ่น เช่นกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ โดยอาจ
ร่วมมือกันทากิจกรรมเพื่อประโยชน์หมู่บ้านและชุมชนร่วมกัน และเพื่อให้มีศูนย์กลางกองทุนระดับตาบลเพื่อ
เป็นการต่อยอดการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯจากแต่ละหมู่บ้าน สานักงานฯ จึงได้ขับเคลื่อนการยกระดับกองทุน
หมู่บ้ านและชุมชนเมืองให้ เป็ น องค์กรการเงินชุมชนอย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ ง ซึ่ งได้ ดาเนินการฝึ กอบรม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักสูตรไปแล้ว จานวน 8,383 กองทุน และมีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนาความพร้อม และสามารถเปิดดาเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชน แล้ว จานวน
1,200 กองทุน ซึ่งขณะนี้มีผลจากการสารวจกลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมสถาบัน
การเงินชุมชนฯ ปี ๒๕๖๔ จานวน ๖๗๗ กองทุน
3.4.2 โครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐาน
เดียวกัน เกิดการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
สานักงานฯ จึงได้ดาเนินโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีให้พอเพียงกับการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่านสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว
จานวน 639 คน
3.5 แผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทบ. มีแผนงาน โครงการที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการฯ และแผนงานโครงการที่ต่อเนื่องและเพียงพอ
ในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน โดยเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯ 12
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน : 5 ยุทธศาสตร์ 1 แผน

ที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ
ประชาชน

1.1 โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บา้ นฯ
1.2 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระอันเกิดจากการ
กู้ยืมเงินของธนาคาร (บัญชีที่ 3)

500 กองทุน

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

2.1 แผนงานประชารัฐ
2.1.1 งบบริหารโครงการประชารัฐ
2.1.2 จัดทาคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

60,686 กองทุน

76 ศูนย์
79,604 กองทุน

3.1 โครงการสร้างผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ

1,000 คน

3.2 คลินิกกองทุน

13 สาขา

3.3 โครงการ BigData กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

3 ระบบ

3.4 แผนงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งใหม่

128 กองทุน

3.5 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ระหว่างตรวจสอบ
พยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนการ
ดาเนินคดี

76 จังหวัด/กทม.

3.6 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่

10 รุ่น

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน

4.1 โครงการประเมินศักยภาพการดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง

79,604
กองทุน

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง

1,005 คน
76 จังหวัด/กทม.
928 อาเภอ

5.2 แผนงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง

76 จังหวัด/กทม.
928 อาเภอ
4 ภาค

ที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

5.3 แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

76 จังหวัด/กทม.
928 อาเภอ
79,610กองทุน

5.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ สทบ.

6. แผนงานบริหารสานักงาน

350 คน

5.5 สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการ และ
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการ
1 คณะ
คณะอนุ 6 คณะ

5.6 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สทบ./สทบ. สาขา
13 สาขา

5.7 การจัดทายุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ระยะ 3-5 ปี (พ.ศ.2565-2569 )

คณะกรรมการ /
สทบ.

5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา

สทบ./สทบ. สาขา
13 สาขา

5.9 โครงการติดตามและตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของ สทบ.สาขา

สทบ./สทบ. สาขา
13 สาขา

6.1 งบบุคลากร

350 อัตรา

6.2 งบบบริหาร
6.2.1 งบบริหารสานักงาน สทบ. ส่วนกลาง
6.2.2 งบบริหารสานักงาน สทบ. สาขา

1 ส่วนกลาง
13 สาขา

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จากการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และประเด็นสาคัญที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์
จึงได้ทาการวิเคราะห์งานโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อให้ทราบโอกาสและ
อุปสรรคของงาน โดยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

4.1 สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ด้านการเงิน ( การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ )
1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถบริหาร
ยังไม่มีแผนดาเนินธุรกิจรองรับการบริหารเงินฝากในกรณีที่
เงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านนาไป
หากเงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านมีจานวน
หาผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ลดลงเนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณระหว่างปีบัญชี หรือ
หรือธนาคารพาณิชย์ จึงทาให้มีความคล่องตัว
กรณีไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในช่วงสภาวะวิกฤติอาจ
การบริหาร
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่ากว่าเกณฑ์การประเมินได้
2) วงเงินฝากมีจานวนเงินที่สูง ทาให้การเจรจา
ขออัตราผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราทั่วไป
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
1) มี ก ารจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนด 1) ระบบการประเมิ น ผล ก าหนดเกณฑ์ วั ด ให้ น าเสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
รายงานการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบ
2) มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ น ฐานข้อมูลฯ และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ทั้งระยะยาว
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ และประจาปี ต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุ มชน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และมีระบบฐานข้อมูลและ เมื อ งแห่ ง ชาติ โ ดยการด าเนิ น งานจะต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึง ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
ระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชีสนับสนุน
ด าเนิ น งานมี ค วามคลาดเคลื่ อ นไม่ เ ป็ นไปตามตั ว ชี้ วัดอัน
3) มีกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบรรจุ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด้ ว ยเหตุ จ าก
เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา
การสื่อสาร สานักงานกองุทนหมู่บ้านและชุมชนเมือง –2019 (COVID - 19)และการเปลี่ ย นแปลงประธาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562-2564
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
4) มีคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 2) องค์ประกอบของรายงานยังไม่ครบถ้วน การสรุปผลการ
ดิจิทัล เพื่อกาหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดทา จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เ นื่ อ งจาก
แผนดาเนิ น การและการพัฒ นาให้ การใช้เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ ง านของระบบฐานข้ อ มู ล และ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่ปัจจุบัน
ดิจิ ทัล ของกองทุน หมู่บ้ านและชุ มชนเมือ งแห่ ง ชาติ
ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
รวมทั้ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ในอนาคต
สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
2.2) การสารวจความพึงพอใจ (คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน
ธกส. ธนาคารกรุงไทย กรมการพัฒนาชุมชน)
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้
1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย และการ
ความสาคัญกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ และ สนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน
สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานความร่วมมือ โดย และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

จุดแข็ง
จุดอ่อน
กาหนดนโยบาย โครงการ และแนวทางการดาเนินงาน 2.) 2) ระบบการทางานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ครอบคลุมการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ รองรั บ ในสภาวะวิ ก ฤติ ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID – 19 ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ส่ ง ผลให้
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2) มีการพัฒนารูปแบบการสารวจความพึงพอใจและ กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสารวจจานวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
กลไกที่ทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น
3) มีแผนงานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การให้บริการในพื้นที่(คลินิคกองทุนเคลื่อนที่)
3. ด้านปฏิบัติการ
3.1 จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
1) บุคลากรมีความเข้าใจปัญหา และภารกิจงานเป็น
1) มีการทับซ้อนในการปฏิบัติงานของภารกิจหลัก และ
อย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทาให้เกิดการทุ่มเท
ภารกิจสนับสนุนตามนโยบายรัฐส่งผลให้เกิดปัญหาการ
มีการทางานเป็นทีม และทางานเชิงรุก
ดาเนินงานไปเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
2) มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณเป็นไปตาม
2) ยั ง ไม่ มี ร ะบบการจั ด ฝึ ก อบรมในรู ป แบบออนไลน์
นโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้ กั บ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นในสถานการณ์
3) มีสานักงานสาขา และหน่วยงานสนับสนุนระดับ COVID – 19
จังหวัด อาเภอสามารถประสานความร่วมมือในพื้นที่ได้
3) ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
4) มีเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
ในรูปแบบ New normal ให้กับบุคลากร สทบ. เพื่อการ
(เครือข่ายระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล)
ดาเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
1) มีแผนงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 1) การติดตามประเมินผลลัพธ์ยังไม่สามารถดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ได้ ส มบูร ณ์ แ ละยั ง ไม่ ครอบคลุ มทุ ก แผนงาน/โครงการ
แห่งชาติ
อย่ า งชั ด เจนเนื่ อ งจากกระบวนการพั ฒ นาระบบ
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้าน
สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอ ซึ่งอยู่
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระหว่างการทดลองและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
2)การสร้ า งความเข้ า ใจและฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ง านผ่ า น
เมืองแห่งชาติ
ระบบให้ กั บ ผู้ ร ายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ พื้ น ที่ ยั ง ไม่
ครบถ้ ว นจึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กองทุ น
หมู่บ้านทั้งหมดเพื่อติดตามการใช้เงินของแต่ละหมู่บ้านได้
3) ระบบการประเมิ น ผลก าหนดตั ว ชี้ วั ด ให้ น าเสนอ
ผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการฯแต่เนื่องจากมี
สถานการณ์ก ารเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ ห าร คณะกรรมการ
และสถานการณ์ COVID – 19 จึงไม่มีการประชุม ส่งผล
ให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

จุดแข็ง
จุดอ่อน
3.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
1) มีระเบียบ ประกาศ และแนวทางการดาเนินงาน ผู้ตรวจสอบบัญชีมีไม่เพียงพอกับความต้องการกองทุน
ที่ชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการกากับเพื่อสนับสนุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง
การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และแผนที่
กาหนด
2) มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน
3) มีกระบวนการปรับแผนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ระดับความสาเร็จในศึกษาและติดตามผลการตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
1) มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการกระจายตัวของ
1) ยังขาดความชัดเจนของรูปแบบการติตามผลการ
การให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจาก
ตรวจสอบที่แสดงถึงการกระจายตัวของข้อมูลการให้กู้
งบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งจะ ของกองทุนหมู่บ้าน
ดาเนินการผ่านระบบบันทึกข้อมูลของ สทบ.
2) การปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานในสถานการณ์
โรคโควิด-19 ซึ่งจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
2) มีการดาเนินงานผ่านกลไกของโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ สนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถดาเนินโครงการดังกล่าวได้ในห้วงนั้นยังไม่
ในระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐ
เพียงพอจึงทาให้การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สามารถ
ดาเนินการได้ต่อเนื่อง และมีความล่าช้า
4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1 ) มีการแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
1) ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายประจาปีกับปัจจัย
2) มีการจัดทาระบบข้อร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน เสี่ยงขาดความชัดเจนกับประเด็นยุทธศาสตร์
และระบบสารสนเทศสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน
2) ไม่มีการบูรณาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แผนบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน
อย่างทั่วถึง
3) คู่มือบริหารความเสี่ยงยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
๔) มีแผนความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงสถานะ
คณะกรรมการและยังไม่สามารถ เผยแพร่คู่มือแก่
ของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม ทาให้มี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีการประชุม
ข้อมูลในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจึงไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนดไว้
4) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามดาเนิน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่สามารถรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนได้ ทาให้การดาเนินงานไม่
ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง

จุดแข็ง
จุดอ่อน
4.2 การตรวจสอบภายใน
1) มี โ ครงสร้ า ง อั ต ราก าลั ง และหน้ า ที่ ค วาม 1.) ยังไม่สามารถสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบของสานักตรวจสอบภายใน
ได้
2) มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการตาม 2.) การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายยั ง ไม่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ ายที่
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบจ านวนมาก และขาดบุ ค ลากรในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และขาดความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ
หน้าที่
3) ยังไม่มีการวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผน
ตรวจสอบประจาปีเนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนแผน
ตรวจสอบฯและทบทวนการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง รายงานผลการ
ตรวจสอบยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
1) มี แ ผนงานพั ฒ นาร ะ บบฐ าน ข้ อมู ล แ ล ะ 1) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สารสนเทศ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
2) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล และแผนปฏิ บั ติ ก าร สาหรับการเทียบกับเป้าหมาย และการประเมินผลลัพธ์
ประจาปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
สังคมของประเทศไทย
นาไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
๓) มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน 2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกยัง
ผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอานวย ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การสนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของกองทุ น
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
(การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ)
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
1) พระราชบั ญญั ติ ก องทุ น หมู่บ้ านและชุ มชนเมื อ ง 1) การจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕47 ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ แผนปฏิบัติการประจาปี ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เกณฑ์ ป ระเมิ น ที่ ก าหนดเนื่ อ งจากค่ า เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด
และสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดทิ ศ ทาง
(สทบ.) ท าให้ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข องกองทุ น และการ
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ดาเนินงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2) มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ (3-5 ปี ) ของปี ที่ ผ่ า นมา แห่ ง ชาติ (สทบ.) ซึ่ ง ระหว่ า งปี บั ญ ชี ไ ม่ มี ก ารประชุ ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บริ ห าร จึ ง ท าให้
3) มี ก รอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้
ประจ าปี 2564 ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
4) มีระบบสารสนเทศ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และช่องทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
5) ระเบี ย บคณะกรรมการเพื่ อ การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน

5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล
1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องการ
บริหารบุคคล และคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุลักษณะ
งานและหน้าที่รับผิดชอบตามตาแหน่งงานทุกระดับ
2) มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน
(ส่วนกลาง และสานักงานสาขา) และมีการกระจาย
อานาจในการปฏิบัติงานทาให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหาร
๓) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
4) มีระเบียบคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการ
ดาเนินงานของพนักงาน และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน

จุดอ่อน
2) มีแผนปฏิบัติการประจาปีบัญชีแต่ขาดความเชื่อมโยง
แผนงาน/โครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ฝ่ า ย/ส านั ก ภายใน
สทบ.
๓) ยั ง ขาดกลไกการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครบทุกด้านเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง
4) การก ากั บ ดู แ ลทุ น หมุ น เวี ย นของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติยังไม่เพี ยงพอ
โดยมีผลการดาเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร และด้ า นการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลังลดลง และ
มีผลคะแนนต่ากว่าปีที่ผ่านมา
5) กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งกรณีปฏิบัติงาน ณ ที่
สานักงาน และการปฏิบัติงาน ณ ที่พักยังไม่เพียงพอ จึง
ทาให้การประสานงาน และการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน และความเข้าใจคลาดเคลื่อนตาม
เงื่อนไขการประเมิน

1) การพัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
2) การดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ เนื่องจากกระบวนการทางานรองรับ
สถานการณ์โควิต -19 ในระหว่างปีบัญชียังไม่เพียงพอ
3) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
เป็นต้น

จุดแข็ง

จุดอ่อน
๔) ขาดการจัดทาแผนระยะสั้ น และระยะยาว ด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
6.ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 6.2 การรายงานทางการเงิน 6.3 การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห่งชาติเป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่มี
พระราชบัญญัติเฉพาะ มีระเบียบ คณะกรรมการในการ
บริหารด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ทาให้มี
ความคล่องตัวสูง สามารถกาหนดทิศทางและปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับการดาเนินงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล
1) บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญการดาเนินงาน
การเงิน การบัญชี และงบประมาณ ทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ถูกต้องตาม
ระเบียบ
2) มีระบบการดาเนินการจ่ายเงินและรับเงินของ
กองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาให้สามารถเพิ่มช่อง
ทางการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ )
อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
1) นโยบายของภาครั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ การพั ฒ นา
สถานการณ์ ป รั บ รู ป แบบการท างาน new
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทาให้มีความก้าวหน้า normal ยังมีกระบวนงานรองรับ ที่เพียงพอกอปรกับ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด ท า สารสนเทศและดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทัน และมีการดาเนินงาน
2) ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ล่าช้า
กรมบัญชีกลางกาหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม

โอกาส
อุปสรรค
2.2 การสารวจความพึงพอใจ,การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจ ความพึงพอใจการ
สนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
1) ประชาชนให้ ค วามสนใจและความต้ อ งการใช้
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
บริการนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีปริมาณมาก รวมทั้งประชาชนทั่วไป
2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทาให้
ประชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ได้ ร วดเร็ ว และ
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้ องของการด าเนิน
โครงการต่ า งๆ มากขึ้ น จึ ง สามารถปรั บ ปรุ ง
กระบวนการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ด้านปฏิบัติการ (ปรับตัวชี้วัดในปีบัญชี 2564)
3.1 จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (คงไว้)
3.2 ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (คงไว้)
3.4 ระดับความสาเร็จในศึกษาและติดตามผลการตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ปรับตัวชี้วัดย่อยใหม่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปี 64)
เนื่องจากสถานการณ์โ ควิต – 19 และการปรับรูป แบบการ
1) รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดาเนินงานพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ทางานผ่ านระบบสารสนเทศให้ บริการกับประชาชนในการ
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
ด าเนิ น โครงการต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งาน
การเงินชุมชน รวมทั้งส่งเสริมระบบการออมและ
ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลให้
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 3.1 ในปีบัญชี 2563 และขยายระยะเวลา
2) มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การ
ดาเนินการในปีบัญชี 2564 และการดาเนินงานบางตัวชี้วัดมี
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯ
ความล่าช้า ระบบการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตาม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในส่วนกลาง แผนที่กาหนดไว้
และภูมิภาค
3.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
นโยบายมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านฯมีการดาเนินงานที่ดี ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ต าม
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
หลักสูตรจานวนมาก ทาให้การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กระทรวงการคลังกาหนดแนวทางการบริหาร
ยังขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การ
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดตามการดาเนินกิจกรรมตาม
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยง

โอกาส
อุปสรรค
4.2) การตรวจสอบภายใน
1) มีหน่วยงานภาครัฐกากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการดาเนินงาน
2) มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
1) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทาให้มีการสนับสนุนและ ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปสู่
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วทาให้ไม่สามารถก้าวทัน
มาใช้ในการดาเนินงานมากขึ้น
เทคโนโลยี
2) ภาครัฐกาหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่ ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ
รวดเร็วทาให้การปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมัย มี
3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการองค์กรมีการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาเพื่อสนับสนุนการ ๓) ขาดความต่อเนื่อง/ทบทวนในการนาเทคโนโลยี
บริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้การปฏิบัติงานได้
ทดแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
ทันกาล
4) มีคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อกาหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดทา
แผนดาเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
นโยบายสาคัญของภาครัฐมีความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน /การเปลี่ยนแปลง
ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประธานกรรมการ ผู้บริหารทาให้เกิดการชะลอในการ
เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น ทาให้ได้รับ
เมืองแห่งชาติ ส่งผลต่อการดาเนินงานต่อเนื่อง และไม่เป็น
การสนันสนุนงบประมาณโครงการที่สาคัญของรัฐบาล ตามแผนที่กาหนดไว้
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ และ
ส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรซึง่ จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งานพัฒนา
บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางาน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์โควิด – 19
ทาให้หน่วยงาน และพนักงานยังมีทักษะไม่เพียงพอ และขาด
ประสบการณ์ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และจัดหาระบบ
ที่เหมาะสมมาใช้ปฏิบัติงาน

โอกาส
อุปสรรค
6.ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 6.2 การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้การดาเนินโครงการใน
1) รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และ
ระหว่างปีบัญชีภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีนั้นบาง
หน่วยงานกากับ ดูแล ให้การดาเนินงานด้านนโยบาย โครงการมีการชะลอการดาเนินงาน บางโครงการจะต้อง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบ
ขยายระยะเวลาการดาเนินงานอาจส่งผลให้การเบิกจ่าย
ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กาหนดไว้
2) มีระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(NBMS) กรมบัญชีกลาง
4.3. การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดาเนินงานที่ต้องมีการฟื้นฟู
4.3.1 ด้านปฏิบัติการ
๑) การด าเนิ น โครงการตามวั ต ถุ ประสงค์ ข องกองทุ น หมู่ บ้า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ :
(1) การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ มีชะลอการดาเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา – 2019 ในระหว่างปีบัญชี 2563 และต่อเนื่องปีบัญชี 2564 (2) การเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และการได้รับมอบภารกิจนโยบายรัฐบาลระหว่างปีบัญชีซึ่งไม่ได้กาหนด
เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดการดาเนินงานของกองทุนส่งผลทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด
2) ระบบการประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งระบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลและ
ระบบการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ จึงทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
4.3.2 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
1) การตรวจสอบภายใน : (๑) มี ก ารทบทวนและแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ การตรวจสอบภายในยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดเนื่องจากยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในได้ (๒) มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ แต่การปฏิบัติงานของผู้ที่ ได้รับมอบหมายยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจานวนมาก และขาดความเป็นอิสระ
เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายนั้นมีภารกิจงานอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบภายในด้วย
๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล : มีการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ
ยาว ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวและสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอานวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่ข้อมูลสารสนเทศในเชิง
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้เพื่อการ

ตัดสินใจจะต้องพัฒนาระบบการรายงานผลการดาเนินงานให้มีข้อมูลทันกาลเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
4.3.3 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง
1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน : (๑) นโยบายให้ความสาคัญในการจัดทา/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระยะยาว(3-5 ปี) ยังไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ ครบถ้วน และ
กระบวนการจัดทาแผนปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจาปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประสิ ทธิภ าพการดาเนิ น งานในแต่ละปี จ ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงรัฐบาล การบริห ารของ
คณะกรรมการ และในปีระหว่างปีบัญชี 2563 และต้นงวดปีบัญชี 2564 เกิดสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งมี
ผลกระทบการทางานในรูปแบบการประชุมจึงทาให้มีความล่าช้าในบางกิจกรรมย่อย และบางตัวชี้วัดหลักไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามเกณฑ์การประเมิน (๒) ยังขาดกลไกการติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล : (๑) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรแต่การจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร
และแผนปฏิบัติการ (แผนปฏิบัติประจาปี 2563 - 2564) ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดการประเมิน (๒) การพัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์
สื่ อสารให้ กับ ผู้ บ ริ ห าร พนั กงาน และลู กจ้าง (๓) มี โ ครงสร้างในการบริห ารงานที่ชัดเจน (ส่ ว นกลาง และ
สานักงานสาขา) และมีการกระจายอานาจในการปฏิบัติงานทาให้ เกิดความคล่ องตัวในการบริห ารแต่ การ
กระบวนการพัฒนาสายความก้าวหน้าในตาแหน่ง แนวทางการพัฒนากลุ่มบุคลกรที่มีศักยภาพ การคัดเลือก
และพัฒนาบุคลการกลุ่มสืบทอดตาแหน่งยังไม่มีความชัดเจน (4) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน เช่น
ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. แนวทางแผนฟื้นฟูประสิทธิการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ถึง 30 กันยายน 2565
จากการประเมิ น ผลดาเนิ น งานทุ น หมุ น เวีย น ประจ าปี บั ญ ชี 2563 แผนปรั บ ปรุ ง /พัฒ นาฯ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และข้อมูล ที่ได้วิเคราะห์ ปั จจัยทั้ งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุป ปั ญหาการดาเนินงานที่ต้องฟื้นฟูประสิทธิภ าพการดาเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน
2565 ควรมุ่งเน้ น ที่ การฟื้น ฟูป ระสิ ทธิภ าพกระบวนการทางานเพิ่มขึ้น และการปรับแผนการดาเนินงาน
ให้เหมาะสม ดังนี้
5.1 ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร การด าเนิ น แผนงาน โครงการต่ อ เนื่ อ งปี 2563 และปี 2564 ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามภารกิจกองทุน การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอก เช่น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนากองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือ งเป็นสถาบันการเงินชุมชน ระดับความส าเร็จในการติดตามและ

ประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และการจัดทาข้อมูล
ร้องเรียน รายงานคดี และติดตามหนี้ค้างชาระของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5.2 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่ว ยตรวจสอบภายในมุ่งเน้น ความเป็นอิสระเที่ยง
ธรรมของผู้ตรวจสอบภายในโดยเร่งรัดการสรรหาผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน บทบาทการตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านการเงิน การดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดทาแนวทางการตรวจสอบ และ
ในส่วนด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัล จะต้องจัดทาระบบสารสนเทศการบริหารจัด การ
สารสนเทศที่เพียงพอ โดยมุ่งเน้นการรายงานผลการดาเนินที่มีข้อมูลทันกาลและการเทียบกับเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.3 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาปี 2565 ให้มี
คุณภาพ การจัดทาและส่งแผนการดาเนินงานประจาปีให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กาหนด และการนา
ผลที่ ไ ด้ รั บ นั้ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและป้ อ นกลั บ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
ยุทธศาสตร์ การจัดทาระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สาคัญเป็นรายไตรมาส รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรัพยากร
บุคคล

6. แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการของ
แต่ละกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ปัจจัยความสาเร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3
4

กิจกรรม/แผนงาน/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ขั้นตอน
โครงการ
การดาเนินงาน
6.1 ด้านปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด 3.1 จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
1. การปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
จานวนกองทุน 1) ปี
1) ประชุมหารือร่วมกับ สัปดาห์
กระบวนการพัฒนา ประสิทธิภาพการ
หมู่บ้าน
2564
สทบ.สาขา และผู้แทน
ที่ 2
กองทุนหมู่บ้านเป็น ดาเนินโครงการ
สามารถ
1,000
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
มิ.ย.
สถาบันการเงิน
จัดตั้งสถาบัน
พัฒนา
จานวน
เพื่อหารือแนวทางการ
ชุมชน ปี 2564 - การเงินชุมชนให้
ยกระดับเป็น กองทุน
ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบ
2565
ต่อเนื่องและ
สถาบัน
2) ปี
การจัดฝึกอบรมตาม
สอดคล้องกับ
การเงินชุมชน 2565
หลักสูตร “สถาบันการ
สถานการณ์การแพร่
จานวน
การเงินชุมชน”
ระบาดของโรคติด
500
ปี 2564 และการจัดทา
เชื้อโคโรนา-2019
กองทุน
แผนการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชน
ระยะ
5 ปี (ปี 2565 –
2569) (ตามเงื่อนไขการ
ประเมิน)
2) สารวจทบทวน
สัปดาห์
เพิ่มเติมของกลุ่มเป้าหมาย ที่ 3-4
กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้
มิ.ย.
ได้เป้าหมายในการอบรมปี

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

19.83 ลบ.

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และ
เครือข่าย
สัมพันธ์/
สทบ.สาขา

1) กองทุน
หมู่บ้านมีความ
ต้องการที่จะ
พัฒนาและจัดตั้ง
เป็นสถาบัน
การเงินชุมชน
2)แผนงานการ
พัฒนาส่งเสริม
การจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนา
บริการประชาชน
ของสานักงาน
3) มีกลไก
สนับสนุนใน
ระดับพื้นที่
จังหวัด ได้แก่
สทบ.สาขา

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
2564 จานวน 1,000
แห่ง ผ่านกลไก สทบ.
สาขา และเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านฯในพื้นที่
3) จัดทาแผนและการ
ฝึกอบรม(รูปแบบปรับปรุง
การดาเนินการ)
4) ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3
4

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯ และ
หน่วยงานภาคี
ได้แก่ สถาบัน
การศึกษา ,
สถาบันการเงิน

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ
และฝ่าย
ประชารัฐ
.

1) เป็ น นโยบาย
ส า คั ญ ข อ ง
ส านั ก งานให้ มี
การติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ประกอบการ

ก.ค. – พ.ย.
ส.ค. 64 แผนปฏิบัติการฯปี 65
(บัญชี
ปี 64)
สัปดาห์
ที่ 2
ก.ย.

ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2. แผนงาน
1) เพื่อให้เกิด
1) มี
ฐานข้อมูล
ติดตามและ
ความสาเร็จในการ รายงาน
การ
ประเมินผลการ
ติดตามประเมินผล สรุปผลลัพธ์ รายงาน
ดาเนินงานกองทุน ลัพธ์การดาเนินงาน การสนับสนุน ผลการ
หมู่บ้านและชุมชน ของกองทุนหมู่บ้าน งบประมาณ ดาเนิน
1
เมือง ปี 2564
และชุมชนเมือง
จากกองทุน
งานของ
แห่งชาติจากการ
หมู่บ้านฯ
กองทุน

สัปดาห์
ที่ 2
ก.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
กิจกรรม/แผนงาน/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ขั้นตอน
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
โครงการ
การดาเนินงาน
3
4
1
2
3
4
2.1 โครงการ สนับสนุน
เสนอผู้บริหาร หมู่บ้านฯ
1) การเตรี ย มความ มิ.ย.
ประเมินศักยภาพ
งบประมาณของ
และ
จานวน
พร้อมก่อนการประเมิน
การดาเนินงานของ กองทุนหมู่บ้านและ คณะกรรมการ 79,610
๑ . ๑ ) แ ต่ ง ตั้ ง
กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง เป็นไป เพื่อทราบ
กองทุน
ชุมชนเมือง
ตามแผนการ
2) มี
คณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและ
ผลลัพธ์ที่ได้
ประเมิ น ศั ก ยภาพการ
เป้าหมายที่กาหนด จากการ
ด าเนิ น งานของกองทุ น
ไว้
สนับสนุนเงิน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง มี
2) เพื่อให้ได้ข้อมูล จากกองทุน
ห น้ า ที่ ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด
เกี่ยวกับสถานภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น และ
ศักยภาพการบริหาร เป้าหมาย
แบบประเมิ น ศั ก ยภาพฯ
จัดการ และ
ร้อยละ 100
ประสิทธิภาพการ
จั ด ท า คู่ มื อ ก า ห น ด
ดาเนินงานของ
แนวทาง ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร
กองทุนหมู่บ้านและ
ประเมิ น ศั ก ยภาพฯ และ
ชุมชนเมือง
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประเมิ น ศั ก ยภาพฯและ
เสนอผลการวิ เ คราะห์
ข้อมูล ให้ สทบ.
1.2) จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนิ น งาน
การประเมิ น ศั ก ยภาพ

งบ
ประมาณ
29.20 ลบ.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ
รายงานการ
ด าเนิ น งานของ
สานักงาน
2) มีกลไกของ
สทบ.สาขา และ
เครือข่ายกองทุน
หมู่ บ้ า นฯระดั บ
จังหวัด/อาเภอ/
ตาบล สนับสนุน

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
การดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้
ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3
4

๑ . ๓ ) จั ด เ ต รี ย ม ที ม
ประเมินในระดับพื้นที่
๒) การปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
การประเมิ น ศั ก ยภาพ
การดาเนินงานของกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
เข้าระบบของ สทบ.
๓) การประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์
ชี้วัด เพื่อประเมินและจัด
กลุ่ ม กองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุมชนเมือง

ก.ค. –
ส.ค.

๔) การเสนอรายงานผล
การประเมินศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองทุน

ก.ย.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

2.2 โครงการ
และแผนติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตามแนวทาง
ประชารัฐและ
โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
เสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3
4

1) จัดทารายงานผลการ มิ.ย.
ดาเนินงานติดตามผลลัพธ์
ฯ ปี 2563 เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และ
คณะกรรมการ เพื่อ
รับทราบ
2) การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการตาม
แนวทางประชารัฐและ
โครงการเสริมสร้างฯ
3) การจัดทารายงานผล
การติดตามการดาเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ และ
คณะกรรมการ

ก.ค. –
ส.ค.
ก.ย.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
กิจกรรม/แผนงาน/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ขั้นตอน
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
โครงการ
การดาเนินงาน
3
4
1
2
3
4
ตัวชี้วัด 3.4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลการร้องเรียน รายงานคดีและติดตามหนี้ค้างชาระของกองทุนฯ (ปรับตัวชี้วัดตามโครงการประจาปี 2564)
3. การติดตาม
และรายงานความ
คืบหน้าการจัดทา
ข้อมูลการร้องเรียน
รายงานคดี และ
ติดตามหนี้ค้างชาระ
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

เพื่อให้การดาเนิน
โครงการเป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้

ระดับ
ความสาเร็จใน
การจัดทา
ข้อมูลการ
ร้องเรียน
รายงานคดี
และติดตาม
หนี้ค้างชาระ
ของกองทุนฯ
อยู่ในระดับ 5

สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
กระบวน
การ
รายงานฯ
ได้ครบทุก
องค์
ประกอบ
และ
ระยะเวลา
ที่กาหนด

3.1) ฝ่ายกฎหมายและ
สัปดาห์
การทะเบียนประสานการ ที่ 1
ดาเนินงานและซักซ้อม/
มิ.ย.
เร่งรัดให้ สทบ.สาขา
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามกระบวนการ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรค
ทุกเดือน
3.2) จัดทารายงาน
ทุกวันที่
สรุปผลการดาเนินงาน
15
และประเมินผลการ
ของ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ตาม
เดือน
แผนที่กาหนด และ
ถัดไป
รายงานผลการดาเนินงาน เริ่มต้น
ต่อผู้อานวยการสานักงาน เดือน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน มิ.ย.
เมืองแห่งชาติเป็นราย
ไตรมาส

ทุก
วันที่
15
ของ
เดือน
ถัดไป

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

3.96 ลบ.

ฝ่าย
กฎหมาย
และงาน
ทะเบียน

(1) สทบ. ได้
มอบหมายให้
ฝ่ายกฎหมาย
และงาน
ทะเบียน
ผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินงานและ
ฝ่ายกฎหมาย
และงาน
ทะเบียนได้แจ้ง
ประสานฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และ
สทบ.สาขา 13
สาขา
เพื่อดาเนินการ
ตามแนวทาง
รายงานคดีฯ
ที่กาหนด
(2) มีระบบ
ฐานข้อมูล
รายงานคดีและ
หนี้ค้างชาระ

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
ขั้นตอน
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
การดาเนินงาน
3
4
1
2
3

กิจกรรม/แผนงาน/ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
6.2 ด้านที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (เพิ่มประสิทธิภาพจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564)

4

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัยความสาเร็จ

ตัวชี้วัด 4.2 การตรวจสอบภายใน
1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหน่วย
ตรวจสอบภายในของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระดับ
ความสาเร็จ
ในการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
องค์กร

1.1 มีบทบาท
ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายในที่
ครบถ้วน

บทบาทการ
ตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้าน
การเงิน การ
ดาเนินงาน
การปฏิบัติ
ตาม
กฎระเบียบ
ต่าง ๆ

1) สานัก
ตรวจสอบ
ภายในจัดทา
แผนการ
ดาเนินงาน
ตรวจสอบใน
ประเด็นที่สาคัญ
ดังนี้
-การสอบทาน
แผนปฏิบัติงาน
-การสอบทาน
งบประมาณ
-การสอบทาน
แผนฝึกอบรม
-การสอบทาน
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
-การติดตาม
การปฏิบัติงาน
ตาม
ข้อเสนอแนะ

มิ.ย.

0.00

สานัก
คณะกรรมการกองทุน
ตรวจสอบ หมู่บ้านและชุมชน
ภายใน
เมืองแห่งชาติให้
ความสาคัญภารกิจ
งานของหน่วย
ตรวจสอบและได้
แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ขับเคลื่อน
และติดตามการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
ขั้นตอน
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
การดาเนินงาน
3
4
1
2
3
2) ประสาน
และดาเนินงาน
ก.ค. –
ตามแผนงาน
ส.ค.
3) วิเคราะห์
สภาพตรวจพบ
ของการ
ก.ย.
ตรวจสอบ
ภายในจัดทา
รายงานเสนอ
ผู้บริหาร

1) สทบ. มี
1.2 ความเป็น สามารถ
คณะกรรมการ
อิสระเทีย่ งธรรม สรรหา
สรรหาคัดเลือก
ของผู้ตรวจสอบ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ
ภายใน
สตส.
สานัก
2) แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน (สตส.) ดาเนินการ
ในปี 2564 สรรหาคัดเลือก
ผู้อานวยการ
สตส.
3) บรรจุ
แต่งตั้ง
ผู้อานวยการ
สตส.

พ.ค.

มิ.ย.

วันที่
1 ก.ค.

4

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัยความสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
กิจกรรม/แผนงาน/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ขั้นตอน
งบ
ผู้รับ
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
โครงการ
การดาเนินงาน
ผิดชอบ
3
4
1
2
3 4 ประมาณ
ตัวชี้วัด 4.3 การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัล (ปรับแผนการดาเนินงานจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564)
1. ปรับปรุง
เพื่อเพิ่ม
ความเพียงพอของ ระบบ
1) รวบรวมข้อมูลและ
มิ.ย.
0.5000 ฝ่ายจัดการ
ประสิทธิภาพระบบ ประสิทธิภาพ
ข้อมูลและมีการ ฐานข้อมูลมี ปรับปรุงระบบฯที่
ลบ.
ความรู้และ
การบริหารจัดการ ระบบการบริหาร นาเสนอในรูปแบบ การรายงาน สนับสนุนการตัดสินใจ
สารสนเทศ
สารสนเทศที่
จัดการสารสนเทศ อินโพกราฟฟิกทั้ง ผลการ
ของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ
สนับสนุนการ
ทีม่ ีอยู่ให้เพียงพอ ที่อยู่ในระบบ IT ดาเนินงาน ซึ่ง ภายใน และผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจของ
ในการสนับสนุน และ/หรือ บน
ข้อมูลมีความ ภายนอก
ผู้บริหาร (EIS/MIS) การตัดสินใจของ เอกสาร มีความ
ทันกาล และมี 2) พัฒนาฐานข้อมูล
ก.ค.ของสานักงาน
ผู้บริหาร
ทันกาล และมีการ การเทียบกับ และระบบสารสนเทศฯ
ส.ค.
กองทุนหมู่บ้านและ (EIS/MIS)
เทียบกับเป้าหมาย เป้าหมายของ โดยครอบคลุมภารกิจ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
สทบ.
หลักของหน่วยงาน
3) รายงานผลการ
ก.ย.
ดาเนินงานโดยมีข้อมูลที่
เพียงพอนาเสนอใน
รูปแบบอินโพกราฟฟิก
ข้อมูลทันสมัย และมี
การเทียบกับเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ด้านที่ 5 : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับแผนการดาเนินงานจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564)
ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
1. แผนงาน
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาว

เพื่อให้การกากับ
ดูแล และการ
บริหารของ

1. คณะกรรมกา
รกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

1) การประชุมหารือ
สัปดาห์
ร่วมกับ สทบ. และ
ที่ 2-3
หน่วยงานภาคีเพื่อจัดทา มิ.ย.

0.5000
ลบ.

สานัก
ผู้บริหาร

ปัจจัย
ความสาเร็จ
มีคณะ
อนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล ซึ่งมี
บทบาทในการ
กาหนดแนว
ทางการบริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารและ
บริการของ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ
(3 - 5 ปี) ปี 2565
-2569 และการ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีบัญชี
2565

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
คณะกรรมการ
แห่งชาติหรือ
แห่งชาติ
ข้อเสนอการทบทวน
กองทุนหมู่บ้าน
คณะอนุกรรมการ มีทิศทาง
แผนปฏิบัติการระยะยาว
และชุมชนเมือง
ที่ได้รับมอบหมาย เป้าประสค์
(3-5 ปี) ปี 2565แห่งชาติเป็นไป
ให้ความเห็นชอบ และ
2569 และแผนปฏิบตั ิ
อย่างครบถ้วนและ ทิศทาง
แผนปฏิบัติ
การประจาปี 2565
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์และ การประจาปี จานวน 2 ครั้ง
เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่
รวมทั้ง
2. สานักผู้บริหาร และผู้ สัปดาห์
นาเสนอโดยมี
ข้อเสนอแนะที่ ที่ได้รับมอบหมายเสนอ
ที่ 4
ข้อสังเกตและ
คณะกรรมการ ข้อเสนอการทบทวน
มิ.ย.
ข้อเสนอแนะ
กองทุน
แผนปฏิบัติการณ์ระยะ
2.มีแผน
หมู่บ้านและ ยาว (3-5 ปี) และ
ยุทธศาสตร์ระยะ ชุมชนเมือง
แผนปฏิบัติการประจาปี
ยาว (3 - 5 ปี) ปี แห่งชาติได้
2565 ต่อผู้อานวยการ
2565-2569
รับทราบและ สทบ. เพื่อพิจารณา
และแผนปฏิบัติ
เห็นชอบ
นาเสนอคณะกรรมการ
การประจาปี
หรือคณะอนุกรรมการ
2565 มีคุณภาพ
พิจารณาให้ความ
องค์ประกอบ
เห็นชอบทิศทาง
สาคัญครบถ้วน
ยุทธศาสตร์และ
และสามารถ
เป้าประสงค์
นาไปใช้ได้จริง
3. นาส่งแผนการ
ในทางปฏิบัติ
ดาเนินงานประจาปีที่
ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการส่งให้
กรมบัญชีกลางอย่าง

ภายใน
ส.ค.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ
แห่งชาติ ได้
แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการ
เพื่อสนับสนุน
ขับเคลื่อนและ
ติดตามการ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ (กทบ.)
จานวน 4 คณะ
ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการ
บริหารกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ ,
คณะ
อนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิตัล ,
คณะ
อนุกรรมการ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
น้อย 30 วันก่อนเริม่ ปี
บัญชี (ตามเงื่อนไขของ
กรมบัญชีกลาง)
4. ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
การฯ และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
2565 ที่มคี ุณภาพ
องค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนและสามารถ
นาไปใช้ตามกรอบ
แผนงาน โครงการ
งบประมาณประจาปี
2565 เสนอ
ผู้อานวยการ สทบ.
ภายในเดือนกันยายน
2564
4. ประชุมผู้บริหาร
สทบ. เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจาปี
2565
5. ประสานแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี 2565 สู่
การปฏิบัติในระดับพื้นที่
สทบ.สาขา

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

ก.ย.

สัปดาห์
ที่ 2
ต.ค.
สัปดาห์
ที่ 3 ต.ค.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ
พิจารณาด้าน
กฎหมาย ,
คณะ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
ซึง่ จะได้
พิจารณากาหนด
ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของ
กทบ. ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ต่อไป

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ
2. การจัดทา
แผนการติดตาม
ระบบการบริหาร
จัดการ และผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
เพื่อให้การกากับ คณะกรรมการ
การประชุม
1) ฝ่าย/สานัก /
กองทุ
น
หมู
บ
่
า
้
น
ดูแลการทางานให้
คณะกรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และชุ
ม
ชนเมื
อ
ง
ได้ตามเป้าหมาย
เพื่อติดตาม
รับผิดชอบการ
แห่
ง
ชาติ
และมี
ระบบบริหาร ดาเนินงานแต่ละด้าน
มี
ก
ารติ
ด
ตามผล
ประสิทธิภาพ และ
จัดการ และ จัดทาแผนปฏิบัติการ
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านที
่
ทาให้ทราบและ
ผลการ
เพื่อรายงานผลการ
ส
าคั
ญ
แก้ไขปัญหา
ปฏิบัติงาน
ดาเนินงานเป็นราย
5
ด้
า
น
อย่
า
ง
ข้อขัดข้องต่างๆ ที่
ตามภารกิจ
ไตรมาส
ครบถ้
ว
นเพี
ย
งพอ
อาจเกิดขึ้นใน
ของทุน
2) สานักผู้บริหาร
และสม่
าเสมอทั
ง
้
ปี
ระหว่างการ
หมุนเวียนราย รวบรวมและนาเสนอ
ปฏิบัติงานแต่ละ
ไตรมาส
ผอ.สทบ. เพื่อพิจารณา
ด้าน อันจะทา
ให้ความเห็นชอบ
ให้ผลการ
3) ฝ่าย/สานัก /
ปฏิบัติงานเป็นไป
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามเป้าหมายที่
รับผิดชอบการ
กาหนดไว้ตาม
ดาเนินงานแต่ละด้าน
ภารกิจของ
รายงานผลการ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานเป็นราย
กองทุนหมู่บ้าน
ไตรมาส
และชุมชนเมือง
4) ผอ.สทบ. ในฐานะ
แห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ นาเสนอ
ผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

งบ
ประมาณ
-

มิ.ย.

มิ.ย.

สัปดาห์
ที่ 2
ก.ค.

สัปดาห์
ที่ 2
ต.ค.

สัปดาห์
ที่ 3
ก.ค.

สัปดาห์
ที่ 3
ต.ค.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

-แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี (ปี
2564 – 2565 )
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ

มีแผนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล (ระยะ
ยาว) และ
แผนปฏิบัติ
การด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
ประจาปี (ปี
2564 –
2565 ) ที่มี
คุณภาพและ
องค์ประกอบ
ครบถ้วน

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร
เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้เพิ่ม
มากขึ้น

1) จัดทา/ทบทวน
สัปดาห์
แผนการบริหาร
ที่ 3
ทรัพยากรบุคคล (ระยะ มิ.ย.
ยาว) และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี (ปี2564 –
2565 )
2) นาเสนอต่อ
สัปดาห์
ผู้อานวยการ สทบ. เพื่อ ที่ 4
พิจารณาเสนอ
มิ.ย.
คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ
3) สื่อสารแผนฯปี
2564 ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน สทบ. โดย
การชี้แจง ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงาน
4) ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ และ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร
สานัก
ผู้บริหาร
และ
คณะทางาน

ก.ค.

ส.ค.ก.ย.

พ.ย.

แผนปฏิบัติการฯปี 65

ปัจจัย
ความสาเร็จ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

2. การพัฒนา
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
อุปสรรค ต่อ
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการเพื่อ
รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
- เพื่อเพิ่ม
1) การจัดทา
(1) มีเส้นทาง (1.1) จัดทาเส้นทางการ สัปดาห์
ประสิทธิภาพการ เส้นทางการพัฒนา การพัฒนา
พัฒนาบุคลากรราย
ที่ 2
ปฏิบัติงานให้
บุคลากรราย
บุคลากรราย ตาแหน่ง และ
มิ.ย.
สอดคล้องกับ
ตาแหน่ง และ
ตาแหน่ง และ แผนพัฒนาบุคลากร
บทบาทหน้าที่ตาม แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
ประจาปี เสนอ
ตาแหน่งงาน
บุคลากรประจาปี บุคลากร
ผู้อานวยการ สทบ.
- เพื่อให้
โดยได้รับความ
ประจาปี
พิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานได้
เห็นชอบจาก
(1.2) ดาเนินการตาม
แผน
ผู้อานวยการ
แผน
ความก้าวหน้า
สทบ.
(1.3) สรุปผลการ
และแรงบันดาลใจ
ดาเนินงานและรายงาน
ในการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการ สทบ.
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2) แนวทาง
(๒) มีการ
(2.1) จัดทาแนวทาง
สัปดาห์
ยิ่งขึ้น
คัดเลือกกลุ่ม
ดาเนินการ
คัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่
ที่ 2
บุคลากรที่มี
คัดเลือกกลุ่ม มีศักยภาพและกลุ่มสืบ
มิ.ย.
ศักยภาพและกลุม่ บุคลากรที่มี ทอดตาแหน่ง เสนอ
สืบทอดตาแหน่ง ศักยภาพและ ผู้อานวยการ สทบ. เพื่อ
ได้รับความ
กลุ่มสืบทอด พิจารณานาเสนอ
เห็นชอบจาก
ตาแหน่งตาม คณะกรรมการ หรือ

ต.ค.

ส.ค. –
ก.ย.

แผนปฏิบัติการฯปี 65
ก.ย

ส.ค. –
ก.ย.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
คณะกรรมการ
หรือ
คณะอนุกรรมการ
บริหาร กทบ.

3. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดทา
ฐานข้อมูลและ
การรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงาน

การจัดทาหรือมี
ระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
นามาใช้
ประโยชน์
ในการตัดสินใจ
ด้านงานธุรการ

เป้าหมาย
แผนร้อยละ
100

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการ
บริหารฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะ
(2.2) จัดทาแผนงาน
ระยะสั้น และระยะยาว
เสนอ ผู้อานวยการ
สทบ.
(2.3) ดาเนินการตาม
แผนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบ
(2.4)สรุปผลการ
ดาเนินงานรายงาน
ผู้อานวยการ สทบ.

(1) รวบรวมและ
กาหนดฐานข้อมูลที่
สาคัญด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
(2) เสนอขออนุมัติ
หลักการออกแบบ
และจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลและการ
รายงานข้อมูลด้าน

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

มิ.ย.

มิ.ย.

งบ
ประมาณ

0.50000
ลบ.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ด้านทรัพยากร
บุคคลให้มี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น

,ระดับสายงาน
และเชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล
(3) ดาเนินการจัดให้
มีระบบสารสนเทศฯ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ(ปีบัญชี)
2564 (ไตรมาส)
2565 (ไตรมาส)
3
4
1
2
3 4

ก.ค. –
ส.ค.

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

