แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

บทสรุปผู้บริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ งชาติ พ.ศ. 2547 (มี ผ ลบั งคับ ใช้ เมื่อ 31 ธัน วาคม 2547) ซึ่งกาหนดให้ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ มีฐ านะเป็ น
นิติบุคคล ดาเนินงานภายใต้การกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ (กทบ.) โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ป ระธาน และปั จ จุ บั น นายกรั ฐ มนตรี
ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
และกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ทาหน้าที่กากับดูแลเงินนอกงบประมาณได้รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจาปีบัญชี 2562 มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งมีระดับคะแนน 3.3364 แต่เนื่องจากมีผลการประเมิน
ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (2.5033 คะแนน) และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (2.1575 คะแนน) ต่ากว่ามาตรฐาน (คะแนนต่ากว่า 3.0000) จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ทุน
หมุนเวียนที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน(ปรับปรุง/พัฒนา)
ส านั ก กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ (สทบ.) ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และดาเนินภารกิจตามนโยบาย และแนวทางการบริหารตามที่
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ ม อบหมาย จึ งได้ จั ด ท าแผนปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น พนั ก งาน และลู ก จ้ าง ระหว่ างเดื อ นพฤษภาคม 2563 ถึ ง
30 กั น ยายน 2564 ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนฟื้ น ฟู แผนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน
ทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้นาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินทุนหมุนเวียนในรอบปีบัญชี 2562 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปี 2562
และข้อสังเกตในการประเมินผลของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนมาทาการรวบรวมและ
วิเคราะห์ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดาเนินงานที่ต้องพัฒ นา/ปรับปรุง
ซึง่ สามารถสรุปทิศทางการดาเนินงานและจัดทาแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่ งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ควรมุ่งเน้นที่การพัฒ นา และ
ปรับปรุงลักษณะการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
๑. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงิน การดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดทา
แนวทางการตรวจสอบ และในส่วนด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ จะต้องจัดทาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่เพียงพอและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

๒. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุ น เวี ย น พนั ก งาน และลู ก จ้ าง มุ่ งเน้ น ประเด็ น การพิ จ ารณาจั ด ท า/ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจาปีให้มีคุณภาพและนาผลที่ได้รับนั้นมาพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขและป้อนกลับสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ การจัดทาระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สาคัญเป็นราย
ไตรมาส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรั พยากร
บุคคล

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

แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
1. บทนา
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดอนาคตและจัดการ
หมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาด้วยความคิด
ริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญ หา การสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและองค์กร
ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน จัดสรรให้กับ
กองทุนหมู่บ้านสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสาหรับการ
ส่งเสริมและพัฒ นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านห รือ
ชุมชนเมือง ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้
การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ที่ผ่ านมาจนถึงปั จจุ บันได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ภายใต้นโยบายและระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและปรับ
ทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลที่ให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่าน
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดาเนินโครงการของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และยกระดับ
กองทุนหมู่บ้าน อาทิ โครงการตามแนวทางประชารัฐ โครงการร้านค้าชุมชน การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน มาตรการ
ฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 79,604 กองทุน
ในปีบัญชี 2562 คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและข้อสังเกตในการประเมินผลโดยกองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมื องแห่ งชาติ มี ผลการประเมิ น อยู่ ในหลั กเกณฑ์ “ปรั บปรุ ง/พั ฒ นา” ซึ่ งต้ องจั ดท าแผนปรั บปรุ งพั ฒ นา
ประสิ ทธิภาพการด าเนิ นงานตามหลั กเกณฑ์ การจั ดท าแผนฟื้ นฟู แผนปรั บปรุงพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงาน
ทุนหมุนเวียน และนาเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนให้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยกากับดูแลทุนหมุนเวียนทราบเป็นรายไตรมาส

2. เหตุผลความจาเป็น
2.1 ตามบัน ทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖2 กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลการประเมินผลในภาพรวมโดยเฉลี่ย 6 ด้าน เท่ากับ ๓.3364 คะแนน และมีผล
การประเมินแต่ละด้านจาแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
2.1.1 ผลการประเมิน คะแนนเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้น ไป)
จ านวน 4 ด้ าน ได้แ ก่ ด้ านการเงิน ด้ านการสนองประโยชน์ ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ด้ านการปฏิ บั ติ การ ด้ านการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
1) ด้านการเงิน มีผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่
อัตราผลตอบแทนจาการบริหารเงินฝากของกองทุนฯ ได้ผลการประเมินเท่ากับ 5.0000
๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย มีผ ลคะแนนรวมได้เท่ ากับ 3.8060
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การจัดทารายงานวิเคราะห์ผู้ ใช้บริการหลักและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของทุนหมุนเวียน และ (๒) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ คณะกรรมการ/
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารกรุงไทย กรมการพัฒนาชุมชน
3) ด้านการปฏิบัติการ ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๓.1875 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(๑) จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (๒) ระดับความสาเร็จในการติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ และ (๓) ระดั บ
ความสาเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
4) ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ
4.5894 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ
(1.1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีบัญชี 2562 (1.2) ร้อยละ
การใช้จ่ ายภาพรวมที่ เกิดขึ้น จริงเท่ ากับ แผนการใช้ภ าพรวม ประจาปี บัญ ชี 2562 (๒) การรายงานทางการเงิน
๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ (2.1) การนาเข้า ข้อมูลงบทดลองรายเดือน (2.2) การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ
งวดสิ้นปีบัญชี 2662 และ (๓) การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 ผลการประเมินคะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ากว่า 3.0000 คะแนน) จานวน ๒ ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
พนักงาน และลูกจ้าง
1) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๒.5033 ประกอบด้วย
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2) การตรวจสอบภายใน และ (3) การบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล
2) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ 2.1575 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) บทบาทคณะกรรมการบริห ารทุน
หมุนเวียน และ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.2 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖3 ได้กาหนด
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนและด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง เช่นเดียวกับปีบัญชี ๒๕๖2 และเป็นตัวชี้วัดที่ได้ระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้ นกองทุ นหมู่ บ้ านและชุมชนเมื องแห่ งชาติ โดยส านักงานกองทุนหมู่ บ้ านและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ
(สทบ.) จึ งมี ความจ าเป็ น จะต้ องจั ดท าแผนปรับปรุ งพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานทุ นหมุ นเวียน ตั้ งแต่ เดื อน
พฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป

3. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน
3.1 นโยบาย : พัฒนาคุณภาพและสถานภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนให้พึ่งตนเองและ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3.2 การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 79,604 กองทุน จาแนกเป็น (๑) กองทุนหมู่บ้าน จานวน 75,000 กองทุน (๒) กองทุนชุมชนเมือง
จานวน 3,866 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) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็น
องค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเดียวกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร โดยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแล้ว 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 169,678.30 ล้านบาท โดยแยกเป็น
 กองทุนละ 1 ล้านบาท จานวน 79,604 กองทุน เป็นเงิน 79,604.00 ล้านบาท
 เงิ นเพิ่ มทุ น ระยะที่ 1 กองทุ นละ 1 แสนบาท จ านวน 23,247 กองทุ น เป็ นเงิ น
2,324.70 ล้านบาท

กองทุน

 เงินเพิ่มทุน ระยะที่ 2 กองทุนละ 200,000.- 400,000.- และ 600,000.-บาท
ตามขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 72,786 กองทุน เป็นเงิน 17,239.60 ล้านบาท
 เงินเพิ่ มทุ น ระยะที่ 3 กองทุ นละ 1 ล้ านบาท ได้ จั ดสรรไปแล้ ว จ านวน 70,510
เป็นเงิน 70,510.00 ล้านบาท
3.3.2 เงินสนับสนุนโครงการที่สาคัญของรัฐบาล (ปี 2559 จนถึง ปัจจุบัน)
 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการ
ประชารัฐ 35,000 ล้านบาท) กองทุนละ 5 แสนบาท จานวน 65,405 กองทุน
เป็นเงิน 32,655.9500 ล้านบาท
 โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร (โครงการประชารัฐ กทม.)
กองทุนละ 1 ล้านบาท จานวน 170.5600 ล้านบาท
 โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 15,000 ล้านบาท) กองทุนละ 3 แสนบาท
จานวน 64,524 กองทุน จานวน 12,899.5200 ล้านบาท
 โครงการพัฒ นาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 20,000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท จานวนเงิน
18,657.4900 ล้านบาท
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(โครงการประชารัฐ 14,491.4000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท จานวน
35,426 กองทุน เป็นเงิน 7,085.19971 ล้านบาท

3.4 ผลการดาเนินงานการดาเนินโครงการที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3.4.1 การพัฒ นากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน : เพื่อให้กองทุน
หมู่บ้านฯได้ป ระสานการดาเนิ นการกับ องค์กรการเงินอื่นในท้องถิ่น เช่นกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ โดยอาจร่วมมือกัน
ทากิจกรรมเพื่อประโยชน์หมู่บ้านและชุมชนร่วมกัน และเพื่อให้มีศูนย์กลางกองทุนระดับตาบลเพื่อเป็นการต่อยอด
การพั ฒ นากองทุ น หมู่ บ้ านฯจากแต่ ล ะหมู่ บ้ าน ส านั ก งานฯ จึ งได้ ขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ กองทุ น หมู่ บ้ านและ
ชุมชนเมืองให้เป็นองค์กรการเงินชุมชนอย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้ดาเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักสูตรไปแล้ว จานวน 8,383 กองทุน และมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนา
ความพร้อม และสามารถเปิดดาเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชน แล้ว จานวน 1,200 กองทุน
3.4.2 โครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบบั ญ ชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
2547 และให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน เกิดการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สานักงานฯ จึงได้ดาเนิน
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีให้พอเพียงกับการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่าน
สอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว จานวน 642 คน

3.5 แผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สทบ. มี แผนงาน โครงการที่ ต้ องให้ การสนั บ สนุ น อย่างต่ อเนื่ อ ง
เพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯ 12:
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน: 4 ยุทธศาสตร์ 1 แผน
ที่
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ 1.1 โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ
ประชาชน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานประชารัฐ : งบบริหารโครงการประชารัฐ
ฐานราก
2.2 .โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
3.1 โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
พัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
3.2 คลินิกกองทุน
ชุมชนเมือง
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
4.1 งบประมาณสนับสนุนตามบทบาท ภารกิจเครือข่าย
สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน
4.2 แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

5 แผนงานบริหารสานักงาน/
สาขา และบุคลากร

4.3 สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการ และ
ผู้อานวยการ
4.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ สทบ.
4.5. โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สทบ.
4.6 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ
5.1 งบบุคลากร
5.2 งบบบริหาร
5.2.1 สานักงาน สทบ. ส่วนกลาง
5.2.2 สานักงาน สทบ. สาขา
รวม 4 ยุทธศาสตร์ และ 1 แผนงาน

เป้าหมาย
500 กองทุน
76 ศูนย์
71,742 กองทุน ๆละ
200,000 บาท
500 คน
13 สาขา
77 จังหวัด
77 จังหวัด
928 อาเภอ
79,598 กองทุน
คณะกรรมการ 1 คณะ
คณะอนุกรรมการ
6 คณะ
350 คน
350 คน
เล่ม 3
100,000 ฉบับ
350 อัตรา
1 ส่วนกลาง
13 สาขา

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis : จุดแข็ง(Strenth) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส
(Opportunity) อุปสรรค(Threat)
จากการทบทวนผลการเรี ย นรู้ จึงได้ ท าการวิเคราะห์ งานโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ ปั จจั ย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก เพื่อให้ทราบโอกาสและอุปสรรคของงาน โดยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ )
1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถบริหาร
เงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านนาไปหา
ผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์ จึงทาให้มีความคล่องตัวการ
บริหาร
2) วงเงินฝากมีจานวนเงินที่สูง ทาให้การเจรจาขอ
อัตราผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราทั่วไป
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1) การจัดทารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
1) มีคณะทางานและผู้รับผิดชอบในการสารวจและ 1) ระบบการประเมิ น ผล ก าหนดเกณฑ์ วั ด ให้ น าเสนอ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ต่อ คณะกรรมการกองทุ น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งจัดทารายงานเพื่อ หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ แ ละพิ จ ารณาก าหนด
เสนอคณ ะกรรมการพิ จ ารณ าก าหนดแผนการ แผนการด าเนิ น งานทั้ งระยะยาว และประจ าปี โดยการ
ดาเนินงานประจาปีของกองทุน
ด าเนิ น งา น จ ะ ต้ อ งขึ้ น อ ยู่ กั บ ก าห น ด ก าร ป ร ะ ชุ ม
2) มีระบบสารสนเทศที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือ คณะกรรมการ และแผนด าเนิ น การของคณะท างาน
สนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ ซึง่ ส่งผลให้การดาเนินงานมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตาม
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ตั ว ชี้ วั ด อั น เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณา
2.2) การสารวจความพึงพอใจ (คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน
ธกส. ธนาคารกรุงไทย กรมการพัฒนาชุมชน)
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้
1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย และการ
ความสาคัญกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ และ สนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน
สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานความร่วมมือ โดย และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดนโยบาย โครงการ และแนวทางการ
ดาเนินงานครอบคลุมการให้บริการ ตลอดจนพัฒน า
การให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง

จุดแข็ง
จุดอ่อน
2) มีการพัฒนารูปแบบการสารวจความพึงพอใจและ 2.)
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
นโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3) มีสานักงานสาขา และหน่วยงานสนับสนุนระดับ
จังหวัด อาเภอสามารถประสานความร่วมมือในพื้นที่ได้
4) มีเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
(เครือข่ายระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล)
3.2 ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่ บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
1) มีแผนงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 1) การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน/
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โครงการอย่างชัดเจน
แห่งชาติ
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
ไม่เป็นไปตามแผนการดาเนิน งานที่กาหนด ส่ งผลให้ ไม่
สามารถจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กองทุ น หมู่ บ้ า นทั้ ง หมดเพื่ อ
ติดตามการใช้เงินของแต่ละหมู่บ้านได้
3) ระบบการประเมิ น ผลก าหนดตั ว ชี้ วั ด ให้ น าเสนอ
ผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การ
เลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ จึงไม่มี
การประชุม ส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
3.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
1) มีระเบียบ ประกาศ และแนวทางการดาเนินงานที่
ผู้ตรวจสอบบัญ ชี มีไม่เพียงพอกับความต้องการกองทุ น
ชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการกากับเพื่อสนับสนุนการ
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และแผนที่กาหนด
2) มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ
4.1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1 ) มีการแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
1) ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับปัจจัยเสี่ยงขาด
2) มีการจัดทาระบบข้อร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน ความชัดเจนกับแต่ละยุทธศาสตร์
และระบบสารสนเทศสนับสนุนการรับเรื่อง
2) ไม่มีการบูรณาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ร้องเรียน
ข้อมูลในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แผนบริหารความเสี่ยงอย่าง และไม่มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ
ทั่วถึง
เห็นชอบ จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนดไว้
๔) มีแผนความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงสถานะ
3) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามดาเนิน
ของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม ทาให้มี กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานตามแผนได้ ทาให้การดาเนินงานไม่
ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง
4.2) การตรวจสอบภายใน
1) มีโครงสร้าง อัตรากาลัง และหน้าที่ความ
1.) ยังไม่สามารถสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
รับผิดชอบของสานักตรวจสอบภายใน
ภายในได้
2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการตาม
2.) การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายยังไม่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ายที่
ต้องรับผิดชอบจานวนมาก และขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่
4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
1) มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
1) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สารสนเทศ
ตัดสินในของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
2) มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ
สาหรับการเทียบกับเป้าหมาย และการประเมินผลลัพธ์
ประจาปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
สังคมของประเทศไทย
นาไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
๓) มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกยัง
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน
และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลัก หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
1) พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1) การจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕47 กาหนดอานาจหน้าที่
แผนปฏิบัติการประจาปี ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เกณฑ์ประเมินที่กาหนดเนื่องจากค่าเกณฑ์ตัวชี้วัด
แห่งชาติ และสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดทิศทาง

จุดแข็ง
เมื อ งแห่ งช าติ (สท บ .) ท าให้ มี โค รงสร้ า งก าร
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล
2) มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ (3 -5 ปี ) ของปี ที่ ผ่ า นมา
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
3) มี ก รอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปี 2562 ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ
4) มีระบบสารสนเทศ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และช่องทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
5) ระเบี ย บคณะกรรมการเพื่ อ การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน

จุดอ่อน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข องกองทุ น และการ
ดาเนินงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ (สทบ.) ซึ่ ง ระหว่ า งปี บั ญ ชี ไม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ จึ ง ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
2) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี บั ญ ชี แ ต่ ม ขาดความ
เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ผู้ รั บผิ ดชอบ ฝ่ าย/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 งชาติยังไม่เพียงพอ
โดยมี ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นการเงิน ด้ า นการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ
ต่ากว่าปีที่ผ่านมา

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

1) การพัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุ
คลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
2) ขาดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(แผนปฏิบัติประจาปี 2563) ที่ชัดเจน
3) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๔) ขาดการส่งเสริมในลักษณะการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล

จุดแข็ง
จุดอ่อน
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
2 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ )
อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1) การจัดทารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
1) นโยบายของภาครัฐให้คุณค่าและความสาคัญ
1) สถานการณ์การเลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพการให้บริการประชาชน และการบูรณาการ รัฐบาล ทาให้เกิดการชะลอการดาเนินโครงการ ขาด
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันแก้ไข ความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารความสัมพันธ์และ
ปัญหาดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ ใช้บริการหลั กและผู้ มี
๒) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ด้ าน น โย บ าย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
เครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรภาคีต่าง ๆ
งบประมาณ
2.2) การสารวจความพึงพอใจ,การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจ ความพึง
พอใจการสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
1) ประชาชนให้ความสนใจและความต้องการใช้
ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
บริการนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เมืองแห่งชาติ มีปริมาณมาก รวมทั้งประชาชนทั่วไป

โอกาส
2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทาให้
ประชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ างๆ ได้ ร วดเร็ ว และ
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับ ทราบข้อเรีย กร้ องของการดาเนิ น
โครงการต่ างๆ มาก ขึ้ น จึ ง สาม ารถป รั บ ป รุ ง
กระบวนการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ด้านปฏิบัติการ

อุปสรรค

3.1 จานวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
3.2 ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
1) รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดาเนินงานพัฒนา
1) การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง/รั ฐ บาลส่ ง ผลต่ อ การ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ด าเนิ น งานท าให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า ระบบการติ ด ตามและ
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
ประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
การเงินชุมชน รวมทั้งส่งเสริมระบบการออมและ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
2) มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในส่วนกลาง
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 ทาให้ การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ยังขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดตามการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
4.2) การตรวจสอบภายใน
1) มีหน่วยงานภาครัฐกากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการดาเนินงาน
2) มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน

โอกาส
อุปสรรค
4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
1) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทาให้มีการสนับสนุนและ ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปสู่
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วทาให้ไม่สามารถก้าวทัน
มาใช้ในการดาเนินงานมากขึ้น
เทคโนโลยี
ภาครัฐกาหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่
๒) ขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ
มาใช้การปฏิบัติงาน
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
นโยบายสาคัญของภาครัฐมีความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน /การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโดย
เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น ทาให้ได้รับ
ส่งผลต่อการดาเนินงานไม่เป็นตามแผนที่กาหนดไว้
การสนันสนุนงบประมาณโครงการที่สาคัญของรัฐบาล
5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ และ
1) เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้
ส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
พนักงานตามไม่ทัน ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และขาด
สารสนเทศให้ใช้งานเป็นระบบซึง่ จะเป็นปัจจัยส่งเสริม ประสบการณ์การนาใช้
ให้งานพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 6.2 การรายงานทางการเงิน 6.3 การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และหน่วยงาน
กากับ ดูแล ให้การดาเนินงานด้านนโยบายมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติ

4. การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดาเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา
4.1 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
1) การตรวจสอบภายใน : (๑) มี ค ณะกรรมการตรวจสอบด าเนิ น การตามบทบาทหน้ า ที่
การตรวจสอบภายในยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเนื่องจากยังไม่
สามารถสรรหาบุ ค ลากรผู้ ต รวจสอบภายในได้ (๒) มี ก ารแต่ งตั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ แต่ ก ารปฏิ บั ติ งานของผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของ
ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจานวนมาก และขาดความเป็นอิสระเนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายนั้นมีภารกิจงานอื่นที่ ไม่ใช่งาน
ตรวจสอบภายในด้วย
๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล : การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศยังไม่
สามารถดาเนินงานได้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบั ติงานภารกิจหลั กของกองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ แต่ข้อมูล สารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ เพื่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
4.2 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน : (๑) นโยบายสาคัญของภาครัฐมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น ทาให้ได้รับการสนันสนุนงบประมาณโครงการที่สาคัญของรัฐบาล มีการจัดทามีแผน
ยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) ของปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ ครบถ้วน
และกระบวนการจั ดท าแผนปรับ ปรุ ง แผนปฏิ บัติการประจาปี จะต้องได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ฯ
ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานในแต่ ล ะปี จ ะขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล การบริ ห ารของ
คณะกรรมการ (๒) ยังขาดกลไกการติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล : (๑) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรแต่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากรและแผนปฏิบัติการ
(แผนปฏิบัติประจาปี 2563) ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดการประเมิน (๒) การพัฒนา
ระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลยัง ขาด
ประสิทธิภ าพ ขาดการปฏิบั ติงานเชิงรุก และขาดการประชาสั มพันธ์สื่อสารให้ กับผู้ บริห าร พนักงาน และลู กจ้าง
(๓) มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน (ส่วนกลาง และสานักงานสาขา) และมีการกระจายอานาจในการปฏิบัติงาน
ทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารแต่การกระบวนการพัฒนาสายความก้าวหน้าในตาแหน่ง แนวทางการพัฒนากลุ่ม
บุคลกรที่มีศักยภาพ การคัดเลือกและพัฒนาบุคลการกลุ่มสืบทอดตาแหน่งยังไม่มีความชัดเจน (4) บุคลากรในส่วน
สนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ การไม่ ได้รั บ การส่ งเสริ มให้ พั ฒ นาทัก ษะที่ จาเป็ น ต่อการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
กระบวนการทางาน เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564
จากการประเมินผลดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562และข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดาเนินงานที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ในระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ควรมุ่งเน้นที่ควร
มุ่งเน้นที่การพัฒนา และปรับปรุงลักษณะการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านการเงิน การดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดทาแนวทางการตรวจสอบ และในส่วน
ด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ จะต้องจัดทาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสารสนเทศที่เพียงพอและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ด้านการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริห าร ผู้บริห ารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาปีให้มีคุณภาพและนา
ผลที่ได้รับนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและป้อนกลับสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ การ
จัดทาระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญเป็นรายไตรมาส รวมถึงการพัฒ นาระบบการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล

แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุ นเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
ประกอบด้วยกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ด้านที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
1. การตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนา 1.เพื่อเสริมสร้าง ระดับ
ประสิทธิภาพ ศักยภาพในการ ความสาเร็จ
การตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่
ของผลการ
ภายใน
ตรวจสอบภายใน ดาเนินงาน
ให้กับผู้ตรวจสอบ ด้านการ
ภายใน และผู้ที่ ตรวจสอบ
เกี่ยวข้อง
ภายใน
2.เพื่อให้ผู้ที่
เพิ่มขึ้น
ทางานด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ได้รับทราบถึง
กระบวนการ
ทางานและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ลักษณะบูรณา
การทั้งระบบ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. จัดทาแผน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
2. วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของการตรวจสอบ
ภายใน
3. อบรมสร้างองค์
ความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายในให้กับหน่วย
ตรวจสอบภายใน
4. ประเมินผล

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตร
มาส 1

ไตร
มาส 2

ไตร
มาส 3

ไตร
มาส 4

งบประมาณ

50,000.บาท

ผู้รับผิดชอบ

สำนัก
ตรวจสอบ
ภำยใน

หมายเหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ
1.โครงการ
1.เพื่อติดตั้งและ ระบบ ERP ที่
จัดทาระบบ
พัฒนาระบบ
สามารถ
สารสนเทศเพื่อ ERP ที่ได้
สนับสนุนการ
การบูรณาการ มาตรฐาน
ดาเนินงาน
ข้อมูลและ
2.เพื่อเพิ่มความ ภายในองค์กร
กระบวนการ
รวดเร็วในการ และสามารถ
ทางานภายใน ทางานตาม
รองรับการ
องค์กร
วัตถุประสงค์
ทางานได้
(ปีงบประมาณ ขององค์กร
หลายฟังก์ชั่น
2563-2564) 3. เพื่อให้มี
ระบบ ERP ที่ได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศใน
องค์กร

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ไตร
มาส
3-4

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการและขอบเขตการ
ทางานของระบบ ERP และ
ออกแบบเบื่อต้น
2. จัดประชุมร่วมกับผู้พัฒนา
ระบบ/ คณะทางานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
กระบวนการและแผนการ
ดาเนินงาน
3. นาเสนอกรอบงานและ
แผนการดาเนินงานต่อ ผอ.
สทบ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
จัดทาระบบ ERP
5. ทดสอบระบบ และจัด
ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานผล และ
ประเมินผลการใช้ระบบและ
จัดทาข้อเสนอการพัฒนา
ระบบในระยะต่อไป

งบประมาณ

2564
ไตร
มาส 1

ไตร
มาส 2

ไตร
มาส 3

ผู้รับผิดชอบ

ไตร
มาส 4

อยู่ระหว่างการ งานวางแผน
พิจารณา
และพัฒนาการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ ฝ่าย
จัดการความรู้
และสารสนเทศ

หมายเหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

2. โครงการ
พัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า(Call

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มี
ระบบ Call

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ระบบ Call
Center ที่มี
Centerที่
ประสิทธิภาพ
ทันสมัย รองรับ ในการ
Center)
การให้บริการที่ ให้บริการ
สานักงานกองทุน เพิ่มขึ้น และ
หมู่บ้านและ
เป็นการเพิ่ม
ชุมชนเมือง
ช่องทางในการ
แห่งชาติ
ติดต่อสื่อสาร
(ปีงบประมาณ
2. เพื่อยกระดับ
2564)
มาตรฐานในการ
ให้บริการแก่
ประชาชนและ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. จัดประชุมคณะทางานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากระบวนการ
และแผนการดาเนินงาน
2. นาเสนอกรอบงานและแผนการ
ดาเนินงานต่อ ผอ.สทบ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3. ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบ Call Center
4. พัฒนาระบบ Call Center
5. ทดสอบระบบ Call Center
6. รายงานผลการดาเนินโครงการ
ต่อ ผอ.สทบ.

2563
ไตรมาส
3-4

ไตร
มาส 1

2564
ไตร
ไตร
มาส 2 มาส 3

ไตร
มาส 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างการ - คณะทางาน
พิจารณา
- ฝ่ายจัดการ

ความรู้และ
สารสนเทศ

หมายเหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

3. ดาเนินการ
Roll-out
ระบบ
ฐานข้อมูล
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ให้แต่ละ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
สามารถนา
ข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเข้า
สู่ระบบ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. พัฒนา
ฐานข้อมูล
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ให้เป็น
ศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูล/
สารสนเทศใน
การเก็บข้อมูล
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
และข้อมูล
ภายใน สทบ.

ร้อยละ 60%
ของจานวน
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ได้ถูกนาเข้า
ระบบ

1. นาระบบฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น Cloud
2. ทดสอบระบบให้สมบูรณ์
3. ดาเนินการเขียนคู่มือการใช้
ระบบให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง
4. เปิดระบบฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้นาข้อมูล
เข้า
5. ติดตามและประเมิณผลการ
นาข้อมูลเข้าและการใช้งานของผู้ใช้

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตร
มาส 1

ไตร
มาส 2

ไตร
มาส 3

ไตร
มาส 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างการ - คณะทางาน
พิจารณา
- ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ด้านที่ 5 : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
1. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
1.1 แผนงาน
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
ระยะยาว
(3 - 5 ปี) ปี
2563 และการ
จัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีบัญชี
2564

1) เพื่อต้องการ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
2) เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ
2564
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีคุณภาพ
องค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนและสามารถ
นาไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ และ
สอดคล้องกับ
มาตรการเฝ้าระวัง

1. คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
หรือ
คณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้
ความเห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่
นาเสนอโดยมี
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
2.มีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี)
ปี 2563 และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564 มี
คุณภาพ องค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วนและ

1. เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3-5 ปี) ปี 2563 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2564
2. ประชุมคณะทางานเพื่อ
พิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี)
ปี 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564
3. เสนอทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี)
ปี 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564 ต่อ
ผู้อานวยการ สทบ. เพื่อ
พิจารณานาเสนอ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้

.

–

.

-งำน
นโยบำย
และ
ยุทธศำสตร์
คณะทำงำน

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

การแพร่ระบาด
COVID-19

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

สามารถนาไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปี 63 และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2564 ที่มี
คุณภาพ องค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนและสามารถนาไปใช้
ตามกรอบแผนงาน โครงการ
งบประมาณประจาปี 2564
เสนอ ผู้อานวยการ สทบ.
4. ประชุมผู้บริหาร สทบ. เพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564
5. ประสานแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564 สู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ สทบ.สาขา

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ

1.2 การจัดทา
แผนการติดตาม
ระบบการบริหาร
จัดการ และผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

เพื่อให้การกากับดูแล
การทางานให้ได้ตาม
เป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ และ
ทาให้ทราบและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
อันจะทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ตามภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ
มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ
5 ด้าน อย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ
และสม่าเสมอทั้งปี

1) ฝ่าย/สานัก /
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
การดาเนินงานแต่ละด้านจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานเป็นรายไตรมาส
2) สานักผู้บริหาร รวบรวม
และนาเสนอ ผอ.สทบ. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) ฝ่าย/สานัก /
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
การดาเนินงานแต่ละด้าน
รายงานผลการดาเนินงานเป็น
รายไตรมาส
4) ผอ.สทบ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

0.00

ฝ่ำย/สำนัก

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

-แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
การด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2564
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ

- ประชุมคณะทางาน
- พิจารณาทบทวนกรอบ
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ และโครงการ
ดาเนินงาน ด้านทรัพยากร
บุคคล
- ศึกษาจัดทา/สร้าง
ปัจจัยพื้นฐานในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการและ
เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

80,000 บาท

งำนบริหำร
และพัฒนำ
บุคลำกร
สำนักผู้บริหำร

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนา
คุณภาพระบบ
บริหารจัดการ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
บุคลากรของ
องค์กร

พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร
เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

2. พัฒนา
บุคลากรราย
ตาแหน่ง (การ
ฝึกอบรม)

3. สร้างความ
ผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ชองบุคลากร

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ตาม
ตาแหน่งงาน
- เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้
เรียนรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ที่
จาเป็นนาไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
- เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน/ความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
- นาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การปรับปรุงและ
จัดทาแผนการ
เสริมสร้าง

ร้อยละ 80 ของ
ความสาเร็จ
พนักงานที่เข้า
อบรม
- ร้อยละ 100
ของการนาองค์
ความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ

- มีการจัดทา
แผนงานประจาปี
2564 ที่มาจาก
การวิเคราะห์ผล
สารวจฯ เพื่อ
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร ปี
2563

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. จัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
รายตาแหน่ง

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ

1,200,000
บาท

2. ประเมินผลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
3. การติดตามประเมินผล
หลังการอบรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผู้บริหารสูงสุด

- สารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
- สรุปผลการสารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร
-จัดทาแผนงานประจาปี
จากการวิเคราะห์ผลการ
สารวจฯเพื่อยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร
- รายงานผลการ

0.00

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

4. ความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ความสามารถ
และความผูกผัน
ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับแนว
ทางการสารวจการ
พัฒนาองค์กร

- ดาเนินการตาม
แผนงานฯ ได้ร้อย
ละ 100

- เพื่อให้พนักงาน
ถือว่าความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน เป็น
หน้าที่ของ
พนักงานทุกคน
ทุกระดับที่จะ
ร่วมมือ เพื่อให้เพิ่ม
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ

- มีการจัดทา
แผนงานระยะสั้น
และระยะยาวด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ

ดาเนินงานให้ผู้บริหาร
สูงสุดได้รับทราบ

- มีรายงานสรุป
การดาเนินงาน
ตามแผนงานฯ ให้
ผู้บริหารได้รับ
ทราบ
- จัดทานโยบายด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
- กาหนดผู้รับผิดชอบใน
ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
-จัดทาแผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
- ร้อยละ 100
สภาพแวดล้อมในการ
ของตัวชี้วัดและ
ทางาน เสนอต่อผู้บริหาร
เป้าหมายที่กาหนด ระดับสูงสุด โดยมีการ
ไว้ในแผนงานฯ
กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน

0.00

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา(ปีบัญชี)
วัตถุประสงค์

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
การทางานที่
ปลอดภัย
ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม
รวมถึงการรักษาไว้
ซึ่งสุขภาพอนามัย
ที่ดีของพนักงาน
ทุกคน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- ดาเนินการตามแผนงาน
ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานประจาปี
- ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

2563
ไตรมาส
3-4

2564
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

