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บทสรุปผู้บริหาร 
 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันวาคม 2547) ซึ่งก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินงานภายใต้การก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และปัจจุบัน 
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน และกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีบัญชี 2563  มีผลการประเมิน “ ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
การประเมินผลทุนหมุนเวียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนต่ ากว่า 3.0000) ซึ่งมีระดับคะแนน 
2.2394 จะต้องจัดท าแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2564  

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และด าเนินภารกิจตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย  จึงได้จัดท าแผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีบัญชี 2564 ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผน
ฟ้ืนฟปูระสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้การฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  โดย สทบ. ได้น าปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องผลการประเมิน
ทุนหมุนเวียนในรอบปีบัญชี  2563 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 2563 และ
ข้อสังเกตในการประเมินผลของคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนมาท าการรวบรวม
และวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องฟ้ืนฟู
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปทิศทางการด าเนินงานและจัดท าแผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมุ่งเน้น
ผลการด าเนินงานแต่ละด้านที่เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ
ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน ปีบัญชี  2564 ให้มีมาตรฐานการบริหารทุน
หมุนเวียน และประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑. แผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการมุ่งเน้นการด าเนินงานฝึกอบรมให้กับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และการด าเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ กทบ. 

๒. แผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ 
การด าเนินงานในทุกกิจกรรมของอค์กร การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ และในส่วนด้านการบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศ จะต้องจัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสารสนเทศที่เพียงพอและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 



 

๓. แผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
(3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ก่อนเริ่มปีบัญชี การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้ง ๕ ด้าน
เป็นรายไตรมาส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
รายต าแหน่ง (Development roadmap)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 
1. บทน า 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านส าหรับการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนา
ไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน  
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่ให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการด าเนินโครงการของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และยกระดับ
กองทุนหมู่บ้าน อาทิ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน โครงการตามแนวทางประชารัฐ โครงการพักช าระหนี้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านด้วยความสมัครใจ เป็นต้น  

 ในปีบัญชี 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19) อย่างรุนแรง
ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในระหว่างปีบัญชีจึงส่งผลให้การด าเนินงานของ กทบ. ภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าวยังมีกระบวนการด าเนิงานรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ  คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและข้อสังเกตในการประเมินผลโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีผลการประเมินเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์(คะแนนต่ ากว่า 3.0000) อยู่ในหลักเกณฑ์ “ฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ” ซึ่งต้องจัดท าแผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และน าเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
2. เหตุผลความจ าเป็น 

2.1 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลการประเมินผลในภาพรวมโดยเฉลี่ย 6 ด้าน เท่ากับ 2.2394 
คะแนน และมีผลการประเมินแต่ละด้านจ าแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

2.1.1  ผลการประเมินคะแนนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง  



 

1) ด้านการเงิน  มีผลคะแนนรวมได้เท่ากับ    ๕.๐๐๐๐ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด 
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากของกองทุนฯ ได้ผลการประเมินเท่ากับ 5.0000  

  ๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลคะแนนรวมได้เท่ากับ   
3.2516  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน และ (๒) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
คือ คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารกรุงไทย 
กรมการพัฒนาชุมชน)  

3) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง  ผลคะแนนรวมได้
เท่ากับ   3.0000 ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  ๒ 
ตัวชี้วัดย่อย  คือ (1.1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 
2563  (1.2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับแผนการใช้ภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2563 และ 
(2) การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

2.1.2 ผลการประเมินคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนต่ ากว่า 3.0000)   จ านวน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง    

1) ด้านการปฏิบัติการ ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ   2.3333  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ (๑) จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (๒) ระดับความส าเร็จ
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (๓) 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน และ (4) ระดับความส าเร็จในการศึกษาและติดตามผล
การตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ผลคะแนนรวมได้ เท่ากับ  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  ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 ได้
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนและด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง เช่นเดียวกับปีบัญชี ๒๕๖3 และเป็นตัวชี้วัดที่ได้ระดับต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  กอปรกับเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟูฯ กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่ผ่าน
จะต้องมุ่งเน้นผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการให้มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกรายตัวชี้วัด 

 ดังนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึง 30 กันยายน 2565  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

 
 



 

3. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน 

3.1 นโยบาย : พัฒนาคุณภาพและสถานภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนให้
พ่ึงตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.2 การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 1) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว 

จ านวนทั้งสิ้น 79,610 กองทุน จ าแนกเป็น (๑) กองทุนหมู่บ้าน จ านวน  75,000 กองทุน (๒) กองทุนชุมชนเมือง       
จ านวน  3,872 กองทุน และ (3) กองทุนชุมชนทหาร จ านวน 738 กองทุน 

  2) มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รวมทั้งสิ้น 12,864,576 คน 
โดยแยกเป็น ชาย จ านวน 6,956,427 และหญิง 5,908,149 คน 

3) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็น
องค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอ้ืออาทร ดังนี้ 
  - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับต าบล    จ านวน 7,410 เครือข่าย 
 - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอ าเภอ จ านวน      928 เครือข่าย 
 - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จ านวน       77 เครือข่าย 
 - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค    จ านวน         4 เครือข่าย 
 - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะฮ์) 

 - เครอืข่ายสตรีเพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(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 จ านวน 79,610 กองทุน เป็นเงิน 79,610.00 ล้านบาท 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 1 กองทุนละ 1 แสนบาท จ านวน 23,247 กองทุน เป็นเงิน  

2,324.70 ล้านบาท 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 2  กองทุนละ 200,000.-  400,000.- และ 600,000.-บาท   
     ตามขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 72,786 กองทุน เป็นเงิน 17,239.60 ล้านบาท 
 เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท ได้จัดสรรไปแล้ว จ านวน 70,510 กองทุน  

     เป็นเงิน 70,510.00 ล้านบาท  
   3.3.2 เงินสนับสนุนโครงการที่ส าคัญของรัฐบาล (ปี 2559 จนถึง ปัจจุบัน) 

 โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
(โครงการประชารัฐ 35,000 ล้านบาท)  กองทุนละ 5 แสนบาท จ านวน
66,334 กองทุน (72,127 โครงการ) เป็นเงิน  33,115.213๐ ล้านบาท 

 โครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร  
   (โครงการประชารัฐ กทม.) กองทุนละ 1 ล้านบาท จ านวน 170.5600 ล้านบาท  



 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 15,000 ล้านบาท) กองทุน
ละ 3 แสนบาท จ านวน  64,615 กองทุน (67,517 โครงการ) เป็นเงิน
12,922.1418 ล้านบาท 

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตาม
แนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 20,000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท 
62,640 กองทุน (69,403 โครงการ) เป็นเงิน 18,790.2687 ล้านบาท  

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(โครงการประชารัฐ 14,491.4000 ล้านบาท)  กองทุนละ 2 แสนบาท 
จ านวน 61,317 กองทุน (66,827 โครงการ) เป็นเงิน 12,263.2181 ล้านบาท  

3.4 ผลการด าเนินงานการด าเนินโครงการที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 3.4.1 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน  : เพ่ือให้

กองทุนหมู่บ้านฯได้ประสานการด าเนินการกับองค์กรการเงินอ่ืนในท้องถิ่น เช่นกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ โดยอาจ
ร่วมมือกันท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์หมู่บ้านและชุมชนร่วมกัน และเพ่ือให้มีศูนย์กลางกองทุนระดับต าบลเพ่ือ
เป็นการต่อยอดการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯจากแต่ละหมู่บ้าน ส านักงานฯ จึงได้ขับเคลื่อนการยกระดับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นองค์กรการเงินชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง ซึ่งได้ด าเนินการฝึกอบรม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักสูตรไปแล้ว จ านวน 8,383 กองทุน   และมีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนาความพร้อม และสามารถเปิดด าเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชน แล้ว จ านวน 
1,200 กองทุน ซึ่งขณะนี้มีผลจากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมสถาบัน
การเงินชุมชนฯ ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖๗๗ กองทุน    
 3.4.2 โครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : เพ่ือให้การตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐาน
เดียวกัน เกิดการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีให้พอเพียงกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่านสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว 
จ านวน 639 คน 
 
 3.5 แผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 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 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน : 5 ยุทธศาสตร์ 1 แผน 

 



 

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ
ประชาชน 
 

1.1 โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชมุชนกองทุนหมู่บา้นฯ 
1.2 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระอันเกิดจากการ

กู้ยืมเงินของธนาคาร (บัญชทีี่ 3) 

500 กองทุน 

60,686 กองทุน 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก 
 

2.1 แผนงานประชารัฐ 

2.1.1 งบบริหารโครงการประชารัฐ 

 

76 ศูนย์ 

2.1.2 จัดท าคู่มือบัญชีประชารฐักองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

79,604 กองทุน 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3.1 โครงการสร้างผูต้รวจสอบบัญชกีองทุนหมู่บ้านฯ 1,000 คน 

3.2 คลินิกกองทุน 13 สาขา 

3.3 โครงการ BigData กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

3 ระบบ 

3.4 แผนงานสง่เสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งใหม่ 

128 กองทุน 

  3.5 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ระหว่างตรวจสอบ
พยานหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนการ
ด าเนินคด ี

76 จังหวัด/กทม. 

3.6 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุงใหม่ 

10 รุ่น 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน 

4.1 โครงการประเมินศักยภาพการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

79,604 
กองทุน 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง 

1,005 คน 
76 จังหวัด/กทม. 

928 อ าเภอ 

5.2 แผนงานพฒันาและสนบัสนนุเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

76 จังหวัด/กทม. 
928 อ าเภอ 

4 ภาค 



 

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 

5.3 แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสรมิและสนบัสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดบัจังหวัดและระดับอ าเภอ 

76 จังหวัด/กทม. 
928 อ าเภอ

79,610กองทุน 

5.4 แผนพัฒนาประสทิธิภาพ สทบ. 350 คน 

5.5 สนับสนนุการด าเนนิงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิอนุกรรมการ และ
ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ 
1 คณะ 

คณะอนุ 6 คณะ 

5.6 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธผ์ลการ
ด าเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิ

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

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

คณะกรรมการ /
สทบ. 

5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

5.9 โครงการติดตามและตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สทบ.สาขา 

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

6. แผนงานบริหารส านักงาน 

 

6.1 งบบุคลากร 350 อัตรา 

6.2 งบบบริหาร 
  6.2.1 งบบริหารส านักงาน สทบ. ส่วนกลาง 
  6.2.2 งบบริหารส านักงาน สทบ. สาขา 

1 ส่วนกลาง 
13 สาขา 

 

 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

                  จากการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประเด็นส าคัญที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์
จึงได้ท าการวิเคราะห์งานโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพ่ือให้ทราบโอกาสและ
อุปสรรคของงาน โดยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

 

 



 

        4.1 สภาพแวดล้อมภายใน 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านการเงิน  ( การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถบริหาร

เงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านน าไป 
หาผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้มีความคล่องตัว 
การบริหาร 
2) วงเงินฝากมีจ านวนเงินที่สูง ท าให้การเจรจา 

ขออัตราผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราทั่วไป  

 ยังไม่มีแผนด าเนินธุรกิจรองรับการบริหารเงินฝากในกรณีที่
หากเงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านมีจ านวน
ลดลงเนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณระหว่างปีบัญชี  หรือ
กรณีไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในช่วงสภาวะวิกฤติอาจ
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินได้ 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
 1) มีการจัดท ารายงานการศึกษาเ พ่ือก าหนด 
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
 2)  มี ระบบสารสนเทศที่ สามารถน ามาใช้ เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และมีระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึง
ระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชีสนับสนุน 
3) มีกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบรรจุ
เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานกองุทนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2562-2564  
4) มีคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพ่ือก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดท า
แผนด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

 1) ระบบการประเมินผล ก าหนดเกณฑ์วัดให้น าเสนอ
รายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ทั้งระยะยาว 
และประจ าปีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่ งชาติ โ ดยการด า เนิน งานจะต้ องขึ้ น อยู่ กั บ
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ  ซึ่ งส่ งผลให้การ
ด าเนินงานมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดอัน
เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้วยเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
–2019  (COVID - 19)และการเปลี่ ยนแปลงประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
2) องค์ประกอบของรายงานยังไม่ครบถ้วน การสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก
อุปกรณ์เพ่ือรองรับการใช้งานของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่ปัจจุบัน
ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ในอนาคต  
 

2.2) การส ารวจความพึงพอใจ (คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน 
ธกส. ธนาคารกรุงไทย กรมการพัฒนาชุมชน) 
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้
ความส าคัญกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  และ
สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานความร่วมมือ โดย  

1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย และการ
สนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 



 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก าหนดนโยบาย โครงการ และแนวทางการด าเนินงาน
ครอบคลุมการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
2) มีการพัฒนารูปแบบการส ารวจความพึงพอใจและ

กลไกที่ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3) มีแผนงานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การให้บริการในพ้ืนที่(คลินิคกองทุนเคลื่อนที่) 

2.) 2) ระบบการท างานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รองรับในสภาวะวิกฤติส าหรับการแก้ไขปัญหาในช่วง
สถานการณ์  COVID – 19  ยั ง ไม่ เ พียงพอ ส่ งผลให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบส ารวจจ านวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

3. ด้านปฏิบัติการ 
    3.1 จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน  

1) บุคลากรมีความเข้าใจปัญหา และภารกิจงานเป็น
อย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าให้เกิดการทุ่มเท  
มีการท างานเป็นทีม และท างานเชิงรุก 

2) มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณเป็นไปตาม
นโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   3) มีส านักงานสาขา และหน่วยงานสนับสนุนระดับ
จังหวัด อ าเภอสามารถประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ได้ 

   4) มีเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
(เครือข่ายระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล) 

1) มีการทับซ้อนในการปฏิบัติงานของภารกิจหลัก และ
ภารกิจสนับสนุนตามนโยบายรัฐส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ด าเนินงานไปเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2) ยังไม่มีระบบการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในสถานการณ์  
COVID – 19  
3) ยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ในรูปแบบ New normal ให้กับบุคลากร สทบ. เพ่ือการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

    3.2 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

1) มีแผนงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้าน
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

 

1) การติดตามประเมินผลลัพธ์ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้สมบูรณ์และยังไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ
อย่ างชัด เจน เนื่ องจากกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอ ซึ่งอยู่
ระหว่างการทดลองและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านฯ  
2)การสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการใช้งานผ่าน
ระบบให้กับผู้รายงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ยังไม่
ครบถ้วนจึงท าให้ไม่สามารถจัดท าฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านทั้งหมดเพ่ือติดตามการใช้เงินของแต่ละหมู่บ้านได้ 
3) ระบบการประเมินผลก าหนดตัวชี้วัดให้น าเสนอ
ผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการฯแต่เนื่องจากมี
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และสถานการณ์ COVID – 19  จึงไม่มีการประชุม ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
3.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน 

1) มีระเบียบ ประกาศ และแนวทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการก ากับเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และแผนที่
ก าหนด  

2) มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน 

3) มีกระบวนการปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีไม่เพียงพอกับความต้องการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3.4 ระดับความส าเร็จในศึกษาและติดตามผลการตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1) มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการกระจายตัวของ
การให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจาก 
งบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งจะ
ด าเนินการผ่านระบบบันทึกข้อมูลของ สทบ. 
   2) มีการด าเนินงานผ่านกลไกของโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐ  

1) ยังขาดความชัดเจนของรูปแบบการติตามผลการ
ตรวจสอบที่แสดงถึงการกระจายตัวของข้อมูลการให้กู้
ของกองทุนหมู่บ้าน 

2) การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานในสถานการณ์
โรคโควิด-19 ซึ่งจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
สนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ในห้วงนั้นยังไม่
เพียงพอจึงท าให้การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สามารถ
ด าเนินการได้ต่อเนื่อง และมีความล่าช้า 

4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  : การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ 
  4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1 ) มีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 
2) มีการจัดท าระบบข้อร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน 

และระบบสารสนเทศสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน 
   3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แผนบริหารความเสี่ยง

อย่างทั่วถึง 
   ๔) มีแผนความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงสถานะ
ของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม ท าให้มี
ข้อมูลในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

  1) ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายประจ าปีกับปัจจัย
เสี่ยงขาดความชัดเจนกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2) ไม่มีการบูรณาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน   
  3) คู่มือบริหารความเสี่ยงยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและยังไม่สามารถ เผยแพร่คู่มือแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจึงไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
   4) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตามด าเนิน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่สามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนได้ ท าให้การด าเนินงานไม่
ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง 
 

 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
   4.2 การตรวจสอบภายใน 

1) มี โครงสร้ าง  อัตราก าลั ง  และหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน 

2) มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.) ยังไม่สามารถสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ได ้
  2.) การปฏิบัติงานของผู้ที่ ได้รับมอบหมายยังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ายที่
ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก และขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 3) ยังไม่มีการวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผน
ตรวจสอบประจ าปีเนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนแผน
ตรวจสอบฯและทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบให้ เป็นปัจจุบัน รวมทั้ ง รายงานผลการ
ตรวจสอบยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

    4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
   1 )  มี แผนงาน พัฒนาร ะบบฐ านข้ อมู ล แล ะ
สารสนเทศ  
   2) มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
   ๓) มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

1) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ส าหรับการเทียบกับเป้าหมาย และการประเมินผลลัพธ์
และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
น าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ 
  2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกยัง
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง   
(การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ) 
    5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
1) พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ งชาติ  พ .ศ .  ๒๕47 ก าหนดอ านาจหน้ าที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
( สทบ . )  ท า ให้ มี โ คร งสร้ า งการบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
2) มีแผนยุทธศาสตร์  (3 -5 ปี )  ของปีที่ผ่ านมา
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
3) มีกรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปี  2564 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

1) การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนดเนื่องจากค่าเกณฑ์ตัวชี้วัด
ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุน และการ
ด าเนินงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ซึ่งระหว่างปีบัญชีไม่มีการประชุม
คณะกรรมการ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงท าให ้
ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
4) มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
และช่องทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
5) ระเบียบคณะกรรมการเพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีแต่ขาดความเชื่อมโยง
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย/ส านัก ภายใน 
สทบ. 
๓) ยังขาดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้านเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
4) การก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่เพียงพอ
โดยมีผลการด าเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลังลดลง และ
มีผลคะแนนต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
5) กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือรองรับสถานการณ์ทั้งกรณีปฏิบัติงาน ณ ที่
ส านักงาน และการปฏิบัติงาน ณ ที่พักยังไม่เพียงพอ จึง
ท าให้การประสานงาน และการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และความเข้าใจคลาดเคลื่อนตาม
เงื่อนไขการประเมิน 
 

  5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องการ
บริหารบุคคล และคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุลักษณะ
งานและหน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานทุกระดับ 
   2) มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน 
(ส่วนกลาง และส านักงานสาขา) และมีการกระจาย
อ านาจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหาร 
๓) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร 
4) มีระเบียบคณะกรรมการเพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานของพนักงาน และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

1) การพัฒนาระบบการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
2) การด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เนื่องจากกระบวนการท างานรองรับ
สถานการณ์โควิต -19 ในระหว่างปีบัญชียังไม่เพียงพอ  
3) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 

 
 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
๔) ขาดการจัดท าแผนระยะสั้น และระยะยาว ด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

6.ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
   6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  6.2  การรายงานทางการเงิน  6.3 การด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห่งชาติเป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่มี
พระราชบัญญัติเฉพาะ มีระเบียบ คณะกรรมการในการ
บริหารด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ท าให้มี
ความคล่องตัวสูง สามารถก าหนดทิศทางและปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับการด าเนินงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล 
1) บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญการด าเนินงาน

การเงิน การบัญชี  และงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2) มีระบบการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของ

กองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 4.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
  

โอกาส อุปสรรค 
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
   อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
1) นโยบายของภาครัฐ ให้ความส าคัญการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ท าให้มีความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ
สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ในการจัดท า
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ 
2) ระบบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม 
 

สถานการณ์ปรับรูปแบบการท างาน  new 
normal ยังมีกระบวนงานรองรับที่เพียงพอกอปรกับ
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้
บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทัน และมีการด าเนินงาน
ล่าช้า 

 

 



 

 

โอกาส อุปสรรค 
2.2 การส ารวจความพึงพอใจ,การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ ความพึงพอใจการ
สนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
1) ประชาชนให้ความสนใจและความต้องการใช้
บริการนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท าให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและ 
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของการด าเนิน
โครงการต่ า งๆ  มากขึ้ น  จึ งสามารถปรั บปรุ ง 
กระบวนการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีปริมาณมาก รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

3. ด้านปฏิบัติการ (ปรับตัวชี้วัดในปีบัญชี 2564) 
       3.1 จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (คงไว้) 
       3.2 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (คงไว้) 
       3.4 ระดับความส าเร็จในศึกษาและติดตามผลการตรวจสอบถึงการกระจายตัวของการให้กู้ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ปรับตัวชี้วัดย่อยใหม่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปี 64) 
1) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง  ให้มี
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน รวมทั้งส่งเสริมระบบการออมและ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
  2) มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค 

เนื่องจากสถานการณ์โควิต – 19 และการปรับรูปแบบการ
ท างานผ่านระบบสารสนเทศให้บริการกับประชาชนในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการด าเนินงาน 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 3.1 ในปีบัญชี 2563 และขยายระยะเวลา
ด าเนินการในปีบัญชี 2564  และการด าเนินงานบางตัวชี้วัดมี
ความล่าช้า ระบบการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
   

    3.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน  
นโยบายมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านฯมีการด าเนินงานที่ดี 

มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรจ านวนมาก ท าให้การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน  
   4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
      กระทรวงการคลังก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  

ยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การ
ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
 
 



 

โอกาส อุปสรรค 
   4.2) การตรวจสอบภายใน 

1) มีหน่วยงานภาครัฐก ากับ  ติดตาม  และ
ช่วยเหลือการด าเนินงาน 

2) มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

 

4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
1) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ท าให้มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มาใช้ในการด าเนินงานมากข้ึน 
2) ภาครัฐก าหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ 
3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการองค์กรมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ
ทดแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
4) มีคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพ่ือก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดท า
แผนด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปสู่
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถก้าวทัน
เทคโนโลยี  
๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง อย่าง

รวดเร็วท าให้การปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมัย มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
๓) ขาดความต่อเนื่อง/ทบทวนในการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้การปฏิบัติงานได้ 
ทันกาล 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
    5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

นโยบายส าคัญของภาครัฐมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 เป็นต้น ท าให้ได้รับ
การสนันสนุนงบประมาณโครงการที่ส าคัญของรัฐบาล 

นโยบายภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน /การเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ ผู้บริหารท าให้เกิดการชะลอในการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ส่งผลต่อการด าเนินงานต่อเนื่อง และไม่เป็น
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

   5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    รัฐบาลมีนโยบายการบริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ และ
ส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรซ่ึงจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งานพัฒนา
บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างาน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์โควิด – 19  
ท าให้หน่วยงาน และพนักงานยังมีทักษะไม่เพียงพอ และขาด
ประสบการณ์ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และจัดหาระบบ
ที่เหมาะสมมาใช้ปฏิบัติงาน 



 

โอกาส อุปสรรค 
6.ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  6.2  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1) รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และ
หน่วยงานก ากับ ดูแล ให้การด าเนินงานด้านนโยบาย 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติ 

2) มีระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
(NBMS) กรมบัญชีกลาง 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนินโครงการใน
ระหว่างปีบัญชีภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีนั้นบาง
โครงการมีการชะลอการด าเนินงาน บางโครงการจะต้อง 
ขยายระยะเวลาการด าเนินงานอาจส่งผลให้การเบิกจ่าย 
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ 

 

4.3. การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องมีการฟื้นฟู  

 4.3.1 ด้านปฏิบัติการ 

๑) การด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  :  
(1) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีชะลอการด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา – 2019 ในระหว่างปีบัญชี 2563 และต่อเนื่องปีบัญชี 2564  (2) การเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และการได้รับมอบภารกิจนโยบายรัฐบาลระหว่างปีบัญชีซึ่งไม่ได้ก าหนด 
เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  

2) ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งระบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลและ
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ จึงท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

4.3.2 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  

  1) การตรวจสอบภายใน : (๑) มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ การตรวจสอบภายในยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเนื่องจากยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในได้  (๒) มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ แต่การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก และขาดความเป็นอิสระ
เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายนั้นมีภารกิจงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานตรวจสอบภายในด้วย 

๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล : มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ
ยาว ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวและสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย  มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  แต่ข้อมูลสารสนเทศในเชิง
วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้เพ่ือการ



 

ตัดสินใจจะต้องพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานให้มีข้อมูลทันกาลเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

4.3.3 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน : (๑) นโยบายให้ความส าคัญในการจัดท า/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระยะยาว(3-5 ปี) ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ครบถ้วน และ
กระบวนการจัดท าแผนปรับปรุง  แผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  การบริหารของ
คณะกรรมการ และในปีระหว่างปีบัญชี 2563 และต้นงวดปีบัญชี 2564 เกิดสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งมี
ผลกระทบการท างานในรูปแบบการประชุมจึงท าให้มีความล่าช้าในบางกิจกรรมย่อย และบางตัวชี้วัดหลักไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์การประเมิน  (๒) ยังขาดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล :  (๑) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
และเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรแต่การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร
และแผนปฏิบัติการ (แผนปฏิบัติประจ าปี 2563 - 2564) ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดการประเมิน  (๒) การพัฒนาระบบการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์
สื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (๓) มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน (ส่วนกลาง และ
ส านักงานสาขา) และมีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารแต่การ
กระบวนการพัฒนาสายความก้าวหน้าในต าแหน่ง แนวทางการพัฒนากลุ่มบุคลกรที่มีศักยภาพ การคัดเลือก
และพัฒนาบุคลการกลุ่มสืบทอดต าแหน่งยังไม่มีความชัดเจน  (4) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน เช่น 
ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. แนวทางแผนฟื้นฟูประสิทธิการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
    ถึง 30 กันยายน 2565  

จากการประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563  แผนปรับปรุง/พัฒนาฯ  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้อง ฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 
2565  ควรมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูประสิทธิภาพกระบวนการท างานเพ่ิมขึ้นและการปรับแผนการด าเนินงาน 
ให้เหมาะสม ดังนี้ 

5.1 ด้านปฏิบัติการ การด าเนินแผนงาน โครงการต่อเนื่องปี 2563 และปี 2564 ให้เกิด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจกองทุน การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  โดยมุ่งเน้น
การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน ระดับความส าเร็จในการติดตามและ



 

ประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และการจัดท าข้อมูล
ร้องเรียน รายงานคดี และติดตามหนี้ค้างช าระของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

5.2  ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบภายในมุ่งเน้นความเป็นอิสระเที่ยง
ธรรมของผู้ตรวจสอบภายในโดยเร่งรัดการสรรหาผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  บทบาทการตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ และ
ในส่วนด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัล จะต้องจัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่เพียงพอ โดยมุ่งเน้นการรายงานผลการด าเนินที่มีข้อมูลทันกาลและการเทียบกับเป้าหมายเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5.3 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  
มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ให้มี
คุณภาพ  การจัดท าและส่งแผนการด าเนินงานประจ าปีให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการน า
ผลที่ได้รับนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและป้อนกลับสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์  การจัดท าระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญเป็นรายไตรมาส รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรัพยากร
บุคคล    



6.  แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการของ
แต่ละกิจกรรม  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  ปัจจัยความส าเร็จ 

 
 

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
6.1 ด้านปฏิบัติการ 
      ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

1. การปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านเป็น
สถาบันการเงิน
ชุมชน ปี 2564 - 
2565 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินโครงการ
จัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนให้
ต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา-2019   

จ านวนกองทุน
หมู่บ้าน
สามารถ
พัฒนา
ยกระดับเป็น
สถาบัน
การเงินชุมชน 

1) ปี 
2564 
1,000 
จ านวน
กองทุน  
2) ปี 
2565 
จ านวน 
500 
กองทุน 

1) ประชุมหารือร่วมกับ 
สทบ.สาขา และผู้แทน
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อหารือแนวทางการ
ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบ
การจัดฝึกอบรมตาม
หลักสตูร “สถาบันการ
การเงินชุมชน”  
ปี 2564 และการจัดท า
แผนการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชน 
ระยะ  
5 ปี (ปี 2565 – 
2569) (ตามเง่ือนไขการ
ประเมิน) 
2) ส ารวจทบทวน
เพิ่มเตมิของกลุ่มเป้าหมาย
กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้
ได้เป้าหมายในการอบรมปี 

สัปดาห์
ที่ 2  
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 3-4 
มิ.ย. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.83 ลบ. 
  

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และ
เครือข่าย
สัมพันธ์/
สทบ.สาขา 

1) กองทุน
หมู่บ้านมีความ
ต้องการที่จะ
พัฒนาและจัดตั้ง
เป็นสถาบัน
การเงินชุมชน 
2)แผนงานการ
พัฒนาส่งเสรมิ
การจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน
เป็นส่วนหน่ึงใน
แผนยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนา
บริการประชาชน
ของส านักงาน 
3) มีกลไก
สนับสนุนใน
ระดับพื้นท่ี
จังหวัด ได้แก่ 
สทบ.สาขา 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
2564 จ านวน 1,000 
แห่ง ผ่านกลไก สทบ.
สาขา และเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านฯในพ้ืนท่ี 
3) จัดท าแผนและการ
ฝึกอบรม(รปูแบบปรับปรุง
การด าเนินการ)  
 
4) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. –
ส.ค. 
(บัญชี
ปี 64) 

 
สัปดาห์
ท่ี 2 
ก.ย.  

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 2 
ก.ย.  

 

เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯ และ
หน่วยงานภาคี
ได้แก่ สถาบัน 
การศึกษา ,
สถาบันการเงิน   

ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2. แผนงาน
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง ปี 2564 

1) เพื่อใหเ้กิด
ความส าเร็จในการ
ติดตามประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติจากการ

1) มี
รายงาน
สรุปผลลัพธ์
การสนับสนุน
งบประมาณ
จากกองทุน
หมู่บ้านฯ 

ฐานข้อมูล
การ
รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งานของ
กองทุน

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 
และฝ่าย
ประชารัฐ 
. 
 

1) เป็นนโยบาย
ส า คั ญ ข อ ง
ส านั กงานให้ มี
การติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร

แผนปฏิบัติการฯปี 65 
 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
2.1 โครงการ

ประเมินศักยภาพ
การด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เป็นไป
ตามแผนการ
ด าเนินงานและ
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
2) เพื่อให้ได้ข้อมลู
เกี่ยวกับสถานภาพ 
ศักยภาพการบริหาร
จัดการ และ
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

เสนอผู้บริหาร 
และ
คณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

2) มี
ผลลัพธ์ที่ได้
จากการ
สนับสนุนเงิน
จากกองทุน 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

หมู่บ้านฯ 
จ านวน 
79,610 
กองทุน 

1)  การ เตรี ยมความ
พร้อมก่อนการประเมิน 

      ๑ . ๑ ) แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานขับเคลื่อนการ
ประ เมิ นศั กยภาพการ
ด า เนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง มี
ห น้ า ที่ ก า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด 
เกณฑ์การประเมิน และ
แบบประเมินศักยภาพฯ 
จั ด ท า คู่ มื อ  ก า ห น ด
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ประเมินศักยภาพฯ และ
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประเมินศักยภาพฯและ
เสนอผลการวิ เ คราะห์
ข้อมูล ให้ สทบ. 

     1.2) จัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงาน
การประ เมิ นศั กยภาพ 

มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.20 ลบ.  
 
 
 
 

ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินงานของ
ส านักงาน 
   2) มีกลไกของ 
สทบ.สาขา และ
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล สนับสนุน 

 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

  ๑ . ๓ ) จั ด เ ต รี ย ม ที ม
ประเมินในระดับพื้นท่ี 

๒) การปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลและบันทึกข้อมูล
การประ เมิ นศั กยภาพ 
การด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
เข้าระบบของ สทบ. 

๓) การประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์
ช้ีวัด เพื่อประเมินและจัด
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

๔) การเสนอรายงานผล
การประเมินศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. – 
ส.ค. 

 

 

ก.ย. 
 
 
 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
 
 
 
 

    2.2 โครงการ
และแผนติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ตามแนวทาง 
ประชารัฐและ
โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

 

หมู่บ้านและชุมชนเมือง
เสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติทราบ 
 
1) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานติดตามผลลัพธ์
ฯ ปี 2563 เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และ
คณะกรรมการ เพื่อ
รับทราบ 
2) การประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตาม
แนวทางประชารัฐและ
โครงการเสรมิสร้างฯ 
3) การจัดท ารายงานผล
การติดตามการด าเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ และ
คณะกรรมการ 

 
 
 
 

มิ.ย. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
ก.ค. – 
ส.ค. 
 

ก.ย. 

 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
ตัวชี้วัด 3.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลการร้องเรียน  รายงานคดีและติดตามหน้ีค้างช าระของกองทุนฯ (ปรับตัวชี้วัดตามโครงการประจ าปี 2564) 

3. การตดิตาม
และรายงานความ
คืบหน้าการจดัท า
ข้อมูลการร้องเรียน 
รายงานคดี และ
ติดตามหนี้ค้างช าระ
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว ้

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
ข้อมูลการ
ร้องเรียน  
รายงานคดี
และตดิตาม
หนี้ค้างช าระ
ของกองทุนฯ 
อยู่ในระดับ 5 

สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
กระบวน 
การ
รายงานฯ 
ได้ครบทุก
องค์ 
ประกอบ
และ
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

3.1) ฝ่ายกฎหมายและ
การทะเบียนประสานการ
ด าเนินงานและซักซ้อม/
เร่งรัดให ้สทบ.สาขา 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการ รวมทั้ง 
ปัญหาอุปสรรค  
ทุกเดือน 
3.2) จดัท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ตาม
แผนที่ก าหนด และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติเป็นราย 
ไตรมาส 

สัปดาห์
ที่ 1  
มิ.ย. 

 
 
 
 
 

ทุกวันท่ี 
15 
ของ
เดือน
ถัดไป 
เริ่มต้น
เดือน
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
วันท่ี 
15 
ของ
เดือน
ถัดไป 

    3.96 ลบ. ฝ่าย
กฎหมาย
และงาน
ทะเบียน 

(1) สทบ. ได้
มอบหมายให้
ฝ่ายกฎหมาย
และงาน
ทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานและ 
ฝ่ายกฎหมาย
และงาน
ทะเบียนได้แจ้ง
ประสานฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และ
สทบ.สาขา 13 
สาขา  
เพื่อด าเนินการ
ตามแนวทาง
รายงานคดฯี  
ที่ก าหนด 
(2) มีระบบ
ฐานข้อมูล
รายงานคดีและ
หนี้ค้างช าระ 

 



 

 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
6.2 ด้านที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (เพิ่มประสิทธิภาพจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564) 
     ตัวชี้วัด 4.2 การตรวจสอบภายใน 
1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหน่วย
ตรวจสอบภายในของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
องค์กร 

1.1 มีบทบาท
ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายในที่
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทการ
ตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้าน
การเงิน การ
ด าเนินงาน 
การปฏิบัติ
ตาม
กฎระเบียบ
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ส านัก
ตรวจสอบ
ภายในจัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน
ตรวจสอบใน
ประเด็นที่ส าคญั 
ดังนี ้
-การสอบทาน

แผนปฏิบัติงาน 
-การสอบทาน

งบประมาณ 
-การสอบทาน

แผนฝึกอบรม 
-การสอบทาน

รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
-การติดตาม

การปฏิบัติงาน
ตาม
ข้อเสนอแนะ  

มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0.00 ส านัก
ตรวจสอบ
ภายใน  

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติให้
ความส าคญัภารกิจ
งานของหน่วย
ตรวจสอบและได้
แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ขับเคลื่อน
และตดิตามการ
ด าเนินงาน 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ความเป็น
อิสระเทีย่งธรรม
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถ 
สรรหา
ผู้อ านวยการ
ส านัก
ตรวจสอบ
ภายใน (สตส.)
ในปี 2564  

2) ประสาน
และด าเนินงาน
ตามแผนงาน 
3) วิเคราะห์

สภาพตรวจพบ
ของการ
ตรวจสอบ
ภายในจัดท า
รายงานเสนอ
ผู้บริหาร 
 

1) สทบ. มี
คณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือก
ผู้อ านวยการ 
สตส. 
2) แผนการ
ด าเนินการ 
สรรหาคัดเลือก
ผู้อ านวยการ 
สตส.  
3) บรรจุ
แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ 
สตส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 
 
 
 

มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ก.ค. – 
ส.ค. 

 
 

ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  
1 ก.ค. 
 



 

 
 

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
   ตัวชี้วัด 4.3 การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัล (ปรบัแผนการด าเนินงานจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564) 
1. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS) 
ของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ทีม่ีอยู่ให้เพียงพอ
ในการสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
(EIS/MIS)  

ความเพียงพอของ
ข้อมูลและมีการ
น าเสนอในรูปแบบ
อินโพกราฟฟิกท้ัง
ที่อยู่ในระบบ IT  
และ/หรือ บน
เอกสาร มคีวาม
ทันกาล และมีการ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระบบ
ฐานข้อมูลมี
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทียบกับ
เป้าหมายของ 
สทบ. 

1) รวบรวมข้อมลูและ
ปรับปรุงระบบฯที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ
ภายใน และผู้ใช้บริการ
ภายนอก 

2) พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศฯ
โดยครอบคลุมภารกจิ
หลักของหน่วยงาน 

3) รายงานผลการ
ด าเนินงานโดยมีข้อมลูที่
เพียงพอน าเสนอใน
รูปแบบอินโพกราฟฟิก 
ข้อมูลทันสมยั และมี
การเทียบกับเปา้หมาย
อย่างชัดเจน 

มิ.ย.  
 
 
 
 
 

ก.ค.- 
ส.ค. 

 
 

ก.ย. 

    0.5000 
ลบ. 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

มีคณะ 
อนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล ซ่ึงมี
บทบาทในการ
ก าหนดแนว
ทางการบริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารและ
บริการของ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

ด้านที่ 5 : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (เพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับแผนการด าเนินงานจากแผนปรับปรุงฯ ปี 2563 - 2564) 
       ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

    1. แผนงาน
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 

เพื่อให้การก ากับ 
ดูแล และการ
บริหารของ

1. คณะกรรมกา
รกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

1) การประชุมหารือ
ร่วมกับ สทบ. และ
หน่วยงานภาคีเพื่อจัดท า

สัปดาห์
ที่ 2-3
มิ.ย. 

 
 
 

    0.5000 
ลบ. 

ส านัก
ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
(3 - 5 ปี) ปี 2565 
-2569 และการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีบัญชี 
2565 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นไป
อย่างครบถ้วนและ 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

แห่งชาติหรือ
คณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ความเห็นชอบ
ทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่
น าเสนอโดยมี
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
2.มีแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3 - 5 ปี) ปี 
2565-2569  
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
2565 มีคุณภาพ 
องค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วน
และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ  
 

แห่งชาติ 
มีทิศทาง  
เป้าประสค์  
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่
คณะกรรมการ
กองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติได้
รับทราบและ
เห็นชอบ  
 

ข้อเสนอการทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(3-5 ปี) ปี 2565-
2569 และแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 2565  
จ านวน 2 ครั้ง 
2. ส านักผู้บริหาร และผู้
ที่ได้รับมอบหมายเสนอ
ข้อเสนอการทบทวน
แผนปฏิบัติการณ์ระยะ
ยาว (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 ต่อผู้อ านวยการ 
สทบ. เพื่อพิจารณา
น าเสนอคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์  
3. น าส่งแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีที่
ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการส่งให้
กรมบัญชีกลางอย่าง

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 4 
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
ส.ค. 

 
 
 

แห่งชาติ ได้
แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการ 
เพื่อสนับสนุน
ขับเคลื่อนและ
ติดตามการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ (กทบ.) 
จ านวน 4 คณะ 
ได้แก่ คณะ 
อนุกรรมการ
บริหารกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ , 
คณะ 
อนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ดิจิตัล , 
คณะ 
อนุกรรมการ



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
น้อย 30 วันก่อนเริม่ปี
บัญชี (ตามเง่ือนไขของ
กรมบัญชีกลาง) 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบตัิ
การฯ  และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 ที่มคีุณภาพ 
องค์ประกอบส าคญั
ครบถ้วนและสามารถ
น าไปใช้ตามกรอบ
แผนงาน โครงการ 
งบประมาณประจ าปี 
2565 เสนอ 
ผู้อ านวยการ สทบ. 
ภายในเดือนกันยายน 
2564  
4. ประชุมผู้บรหิาร 
สทบ. เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 
5. ประสานแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 2565 สู่
การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
สทบ.สาขา 

 
 
 

ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห ์
ที่ 2 
ต.ค. 

 
สัปดาห ์
ที่ 3 ต.ค. 
 

พิจารณาด้าน
กฎหมาย , 
คณะ 
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
 ซ่ึง จะได้
พิจารณาก าหนด
ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของ 
กทบ. ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
 2. การจัดท า
แผนการตดิตาม
ระบบการบริหาร
จัดการ และผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เพื่อใหก้ารก ากับ
ดูแลการท างานให้
ได้ตามเป้าหมาย 
และมี
ประสิทธิภาพ และ 
ท าให้ทราบและ
แก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานแตล่ะ
ด้าน อันจะท า
ให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตาม
ภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ 
มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญ 
 5 ด้าน อย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ 
และสม่ าเสมอท้ังปี   

การประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อติดตาม
ระบบบรหิาร
จัดการ และ
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
ของทุน
หมุนเวียนราย
ไตรมาส 

1) ฝ่าย/ส านัก / 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย
รับผิดชอบการ
ด าเนินงานแตล่ะด้าน
จัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นราย 
ไตรมาส  

2)  ส านักผู้บรหิาร 
รวบรวมและน าเสนอ 
ผอ.สทบ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
3) ฝ่าย/ส านัก / 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย
รับผิดชอบการ
ด าเนินงานแตล่ะด้าน
รายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นราย 
ไตรมาส 
4) ผอ.สทบ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ น าเสนอ
ผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ 

มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 

 
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 2 
ก.ค. 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 3 
ก.ค. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 2 
ต.ค. 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 3 
ต.ค. 

   -   



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
  ตัวช้ีวัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     1. การพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 
เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 
 

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

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

1) จัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะ
ยาว) และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี (ป2ี564 – 
2565 )  

2) น าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ สทบ. เพื่อ
พิจารณาเสนอ
คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

3) สื่อสารแผนฯปี 
2564  ให้แกผู่้บริหาร 
และพนักงาน สทบ. โดย
การชี้แจง ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงาน 

4) ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 

สัปดาห์
ที่ 3
มิ.ย. 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 4 
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 
 
 
 
 
 

ส.ค.- 
ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 
ส านัก
ผู้บริหาร 
และ
คณะท างาน 
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กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
อุปสรรค  ต่อ
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการเพื่อ
รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. การพัฒนา 
และเพิ่มขดี
ความสามารถ
ทรัพยากรบุคคล 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าท่ีตาม
ต าแหน่งงาน 
- เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้
แผน
ความก้าวหน้า 
และแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

1) การจัดท า
เส้นทางการพัฒนา
บุคลากรราย
ต าแหน่ง และ 
แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการ 
สทบ. 
 
 
 
2) แนวทาง
คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพและกลุม่
สืบทอดต าแหน่ง
ได้รับความ
เห็นชอบจาก

(1) มีเส้นทาง
การพัฒนา
บุคลากรราย
ต าแหน่ง และ 
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
(๒) มีการ
ด าเนินการ
คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพและ
กลุ่มสืบทอด
ต าแหน่งตาม

(1.1) จัดท าเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรราย
ต าแหน่ง และ 
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ีเสนอ
ผู้อ านวยการ สทบ. 
พิจารณา 
(1.2) ด าเนินการตาม
แผน  
(1.3) สรุปผลการ
ด าเนินงานและรายงาน 
ผู้อ านวยการ สทบ. 
 
(2.1) จัดท าแนวทาง
คัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่
มีศักยภาพและกลุ่มสืบ
ทอดต าแหน่ง เสนอ
ผู้อ านวยการ สทบ. เพื่อ
พิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการ หรือ 

สัปดาห์
ที่ 2  
มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 2  
มิ.ย. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. – 
ก.ย. 

 
 
 
 

ส.ค. – 
ก.ย. 

ต.ค.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย 
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กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
คณะกรรมการ 
หรือ
คณะอนุกรรมการ
บริหาร กทบ. 
 

แผนร้อยละ 
100 

คณะอนุกรรมการ
บริหารฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะ 
(2.2) จัดท าแผนงาน
ระยะสั้น และระยะยาว 
เสนอ ผู้อ านวยการ 
สทบ. 
(2.3) ด าเนินการตาม
แผนงานท่ีไดร้ับความ
เห็นชอบ 
(2.4)สรุปผลการ
ด าเนินงานรายงาน
ผู้อ านวยการ สทบ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดท า
ฐานข้อมูลและ
การรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงาน

การจัดท าหรือมี
ระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
น ามาใช้
ประโยชน์ 
ในการตัดสินใจ
ด้านงานธุรการ 

 (1)  รวบรวมและ
ก าหนดฐานข้อมูลที่
ส าคัญด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 
(2)  เสนอขออนุมัติ
หลักการออกแบบ
และจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและการ
รายงานข้อมูลด้าน

มิ.ย. 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0.50000 
ลบ. 



 

 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ปีบัญช)ี  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
2564 (ไตรมาส) 2565 (ไตรมาส) 

3 4 1 2 3 4 
ด้านทรัพยากร
บุคคลให้มี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

,ระดับสายงาน 
และเชิงกลยุทธ์ 

ทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล 
(3)  ด าเนินการจัดให้
มีระบบสารสนเทศฯ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

 
ก.ค. – 
ส.ค. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


