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บทสรุปผู้บริหาร 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันวาคม 2547) ซึ่งก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น  
นิติบุคคล ด าเนินงานภายใต้การก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  (กทบ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นป ระธาน และปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี 
ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
และกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณได้รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีบัญชี 2562 มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งมีระดับคะแนน 3.3364 แต่เนื่องจากมีผลการประเมิน 
ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (2.5033 คะแนน) และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (2.1575 คะแนน)  ต่ ากว่ามาตรฐาน (คะแนนต่ ากว่า 3.0000) จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ทุน
หมุนเวียนที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน(ปรับปรุง/พัฒนา)   

ส านักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และด าเนินภารกิจตามนโยบาย และแนวทางการบริหารตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย  จึงได้จัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนฟ้ืนฟู แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้น าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ผลการประเมินทุนหมุนเวียนในรอบปีบัญชี  2562 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 2562 
และข้อสังเกตในการประเมินผลของคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนมาท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง   
ซ่ึงสามารถสรุปทิศทางการด าเนินงานและจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนา และ
ปรับปรุงลักษณะการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

๑. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดท า
แนวทางการตรวจสอบ และในส่วนด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ จะต้องจัดท าระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่เพียงพอและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  

 



 

๒. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีคุณภาพและน าผลที่ได้รับนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและป้อนกลับสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์  การจัดท าระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญเป็นราย
ไตรมาส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรัพยากร
บุคคล  
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แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

1. บทน า 
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นการ

เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการ
หมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาด้วยความคิด
ริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา การสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและองค์กร
ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ  

 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนจัดสรรให้กับ
กองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านห รือ
ชุมชนเมือง ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ 
การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง  และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน  
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

 
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  ภายใต้นโยบายและระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและปรับ 
ทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่ให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่าน
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการด าเนินโครงการของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง และยกระดับ
กองทุนหมู่บ้าน อาทิ โครงการตามแนวทางประชารัฐ  โครงการร้านค้าชุมชน การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน มาตรการ
ฟ้ืนฟูเพ่ือสนับสนุนเงินเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น 
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 79,604 กองทุน  

 ในปีบัญชี 2562 คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและข้อสังเกตในการประเมินผลโดยกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติมีผลการประเมินอยู่ในหลักเกณฑ์ “ปรับปรุง/พัฒนา” ซึ่งต้องจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนฟ้ืนฟู แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน และน าเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยก ากับดูแลทุนหมุนเวียนทราบเป็นรายไตรมาส 

 



 
2. เหตุผลความจ าเป็น 

2.1 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖2 กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลการประเมินผลในภาพรวมโดยเฉลี่ย 6 ด้าน เท่ากับ ๓.3364 คะแนน และมีผล
การประเมินแต่ละด้านจ าแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

2.1.1 ผลการประเมินคะแนนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง  

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

  ๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลคะแนนรวมได้เท่ากับ   3.8060 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
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) จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (๒) ระดับความส าเร็จในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ (๓) ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน  

4) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง  ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ   
4.5894 ประกอบด้วย  3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  ๒ ตัวชี้วัดย่อย  คือ 
(1.1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2562  (1.2) ร้อยละ
การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับแผนการใช้ภาพรวม ประจ าปีบัญชี  2562 (๒) การรายงานทางการเงิน   
๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ (2.1) การน าเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน  (2.2) การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ 
งวดสิ้นปีบัญชี 2662  และ (๓) การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

2.1.2 ผลการประเมินคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.0000 คะแนน)   จ านวน 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) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน และ (๒)  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 



 
๒.2  ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 ได้ก าหนด 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนและด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง เช่นเดียวกับปีบัญชี ๒๕๖2 และเป็นตัวชี้วัดที่ได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

 ดังนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 
3. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน 

3.1 นโยบาย : พัฒนาคุณภาพและสถานภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนให้พ่ึงตนเองและ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

3.2 การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  1) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว 

จ านวนทั้งสิ้น 79,604 กองทุน จ าแนกเป็น (๑) กองทุนหมู่บ้าน จ านวน  75,000 กองทุน (๒) กองทุนชุมชนเมือง       
จ านวน  3,866 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 : มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็น
องค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเดียวกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอ้ืออาทร โดยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแล้ว 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) 

 - เครือข่ายสตรีเพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(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 จ านวน 79,604 กองทุน เป็นเงิน 79,604.00 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 ระยะท่ี 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 (โครงการ
ประชารัฐ 35,000 ล้านบาท)  กองทุนละ 5 แสนบาท จ านวน 65,405 กองทุน 
เป็นเงิน  32,655.9500 ล้านบาท 

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

ตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 15,000 ล้านบาท) กองทุนละ 3 แสนบาท 
จ านวน  64,524 กองทุน จ านวน 12,899.5200 ล้านบาท 

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ (โครงการประชารัฐ 20,000 ล้านบาท) กองทุนละ 2 แสนบาท จ านวนเงิน 
18,657.4900 ล้านบาท  

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(โครงการประชารัฐ 14,491.4000 ล้านบาท)  กองทุนละ 2 แสนบาท จ านวน 
35,426 กองทุน เป็นเงิน 7,085.19971 ล้านบาท  

3.4 ผลการด าเนินงานการด าเนินโครงการที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 3.4.1 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน  : เพ่ือให้กองทุน

หมู่บ้านฯได้ประสานการด าเนินการกับองค์กรการเงินอ่ืนในท้องถิ่น เช่นกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ โดยอาจร่วมมือกัน  
ท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์หมู่บ้านและชุมชนร่วมกัน และเพ่ือให้มีศูนย์กลางกองทุนระดับต าบลเพ่ือเป็นการต่อยอด 
การพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯจากแต่ละหมู่บ้าน ส านักงานฯ   จึงได้ขับเคลื่อนการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและ  
ชุมชนเมืองให้เป็นองค์กรการเงินชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้ด าเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักสูตรไปแล้ว จ านวน 8,383 กองทุน   และมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนา
ความพร้อม และสามารถเปิดด าเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชน แล้ว จ านวน 1,200 กองทุน  
 3.4.2 โครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 และให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน เกิดการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส านักงานฯ จึงได้ด าเนิน
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีให้พอเพียงกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่าน
สอบคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว จ านวน 642 คน 
 
 
 



 
 3.5 แผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สทบ. มีแผนงาน โครงการที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาฯ 12:  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน:   4 ยุทธศาสตร์ 1 แผน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ

ประชาชน 
1.1  โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ 500 กองทุน 

 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 
2.1  แผนงานประชารัฐ : งบบริหารโครงการประชารัฐ 76 ศูนย์ 

2.2 .โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

71,742 กองทุน ๆละ 
200,000 บาท 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

3.1  โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 500 คน 

3.2 คลินิกกองทุน 13 สาขา 

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 

4.1 งบประมาณสนับสนุนตามบทบาท ภารกิจเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน 

77 จังหวัด 
 

4.2 แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

77 จังหวัด 
928 อ าเภอ 

79,598 กองทุน 
4.3 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการ  และ
ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ 1 คณะ 
คณะอนุกรรมการ  

6 คณะ 
4.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ สทบ. 350 คน 
4.5. โครงการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร สทบ. 350 คน 
4.6 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เล่ม 3 
100,000 ฉบับ 

5 แผนงานบริหารส านักงาน/
สาขา และบุคลากร 
 

5.1 งบบุคลากร 350 อัตรา 
5.2 งบบบริหาร 
   5.2.1 ส านักงาน สทบ. ส่วนกลาง 
   5.2.2 ส านักงาน สทบ. สาขา 

 
1 ส่วนกลาง 
13 สาขา 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ และ 1 แผนงาน 
 



 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
                  ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis : จุดแข็ง(Strenth) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส
(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

                  จากการทบทวนผลการเรียนรู้ จึงได้ท าการวิเคราะห์งานโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก เพ่ือให้ทราบโอกาสและอุปสรรคของงาน โดยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

       1. สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
1) มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถบริหาร
เงินส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านน าไปหา
ผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้มีความคล่องตัวการ
บริหาร 
2) วงเงินฝากมีจ านวนเงินที่สูง ท าให้การเจรจาขอ
อัตราผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราทั่วไป  

  

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 1) มีคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งจัดท ารายงานเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของกองทุน 
2) มีระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 1) ระบบการประเมินผล ก าหนดเกณฑ์วัดให้น าเสนอ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและพิจารณาก าหนด
แผนการด าเนินงานทั้งระยะยาว และประจ าปี โดยการ
ด า เนิ น งาน จ ะต้ อ งขึ้ น อ ยู่ กั บ ก าห น ด ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการ และแผนด าเนินการของคณะท างาน  
ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดอันเนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา 

2.2) การส ารวจความพึงพอใจ (คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคี/(ธนาคารออมสิน 
ธกส. ธนาคารกรุงไทย กรมการพัฒนาชุมชน) 
1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้
ความส าคัญกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  และ
สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานความร่วมมือ โดย
ก าหนดนโยบาย โครงการ และแนวทางการ
ด าเนินงานครอบคลุมการให้บริการ ตลอดจนพัฒน า 
การให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

  1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย และการ
สนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 



 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

2) มีการพัฒนารูปแบบการส ารวจความพึงพอใจและ
กลไกที่ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3) มีแผนงานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การให้บริการในพ้ืนที่(คลินิคกองทุนเคลื่อนที่) 

2.)  

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 
 

    3.2 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

1)  มีแผนงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

1) การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน 
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดท าฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเพ่ือ
ติดตามการใช้เงินของแต่ละหมู่บ้านได้ 
3) ระบบการประเมินผลก าหนดตัวชี้วัดให้น าเสนอ
ผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การ
เลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ จึงไม่มี
การประชุม ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

    3.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน  
1) มีระเบียบ ประกาศ และแนวทางการด าเนินงานที่

ชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการก ากับเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และแผนที่ก าหนด  

2) มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน 

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีไม่เพียงพอกับความต้องการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 



จุดแข็ง จุดอ่อน 

4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  : การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ 
     4.1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1 ) มีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 
2) มีการจัดท าระบบข้อร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน 
และระบบสารสนเทศสนับสนุนการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

   3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แผนบริหารความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง 
   ๔) มีแผนความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงสถานะ
ของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม ท าให้มี
ข้อมูลในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

  1) ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับปัจจัยเสี่ยงขาด
ความชัดเจนกับแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2) ไม่มีการบูรณาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน 
และไม่มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
3) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตามด าเนิน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่สามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนได้ ท าให้การด าเนินงานไม่
ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง 

   4.2) การตรวจสอบภายใน 
1) มีโครงสร้าง อัตราก าลัง และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน 
2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตาม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1.) ยังไม่สามารถสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในได้ 
  2.) การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายยังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของฝ่ายที่
ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก และขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
     1) มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ  
   2) มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
   ๓) มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลัก
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

  1) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินในของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ส าหรับการเทียบกับเป้าหมาย และการประเมินผลลัพธ์
และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
น าไปใช้เพื่อการตัดสินใจ 
  2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกยัง
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
    5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

1) พระราชบัญญัติกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕47 ก าหนดอ านาจหน้าที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน  

1) การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนดเนื่องจากค่าเกณฑ์ตัวชี้วัด
ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดทิศทาง 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
เมื อ งแห่ งช าติ  (สท บ .) ท า ให้ มี โค รงสร้ า งก าร
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล 
2) มีแผนยุทธศาสตร์  (3 -5 ปี ) ของปีที่ ผ่ านมา
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
3) มีกรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปี  2562 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
4) มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
และช่องทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
5) ระเบียบคณะกรรมการเพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร และมีระบบ/หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุน และการ
ด าเนินงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ซึ่งระหว่างปีบัญชีไม่มีการประชุม
คณะกรรมการ จึงท าให้ ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 
2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีแต่มขาดความ
เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย/ส านัก 
ภายใน สทบ. 
๓) ยังขาดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้านเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง  
4) การก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่เพียงพอ
โดยมีผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ 
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 

  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  การพัฒนาทรัพยากรบุ
คลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
2) ขาดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(แผนปฏิบัติประจ าปี 2563) ที่ชัดเจน  
3) บุคลากรในส่วนสนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการ 
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๔) ขาดการส่งเสริมในลักษณะการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

 
 



 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

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 

 

 
 2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
  

โอกาส อุปสรรค 
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
   อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ   อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.1) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1) นโยบายของภาครัฐให้คุณค่าและความส าคัญ 
ของคุณภาพการให้บริการประชาชน และการบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี
เครือขา่ยเชื่อมโยงกับองค์กรภาคีต่าง ๆ  

   1) สถานการณ์การเลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ท าให้เกิดการชะลอการด าเนินโครงการ ขาด
ความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารความสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้บริการหลักและผู้มี
ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ด้ าน น โย บ าย  และส นั บ สนุ น
งบประมาณ 

    2.2) การส ารวจความพึงพอใจ,การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ ความพึง
พอใจการสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
   1) ประชาชนให้ความสนใจและความต้องการใช้
บริการนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
    

    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ มีปริมาณมาก รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

 



 

โอกาส อุปสรรค 
2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท าให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและ 
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของการด าเนิน
โครงการต่ างๆ  มากขึ้ น  จึ งส าม ารถป รับ ป รุ ง 
กระบวนการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

3. ด้านปฏิบัติการ 
 
       3.1 จ านวนกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
       3.2 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
1) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง  ให้มี
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน รวมทั้งส่งเสริมระบบการออมและ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
  2) มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค 

1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/รัฐบาลส่งผลต่อการ
ด าเนินงานท าให้ เกิดความล่าช้า ระบบการติดตามและ
ประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
   

    3.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน  
นโยบายมุ่งเน้นให้กองทนุหมู่บ้านฯมีการด าเนินงานที่ดี 

มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรจ านวนมาก ท าให้การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน  
 
     4.1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การ

ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

   4.2) การตรวจสอบภายใน 
1) มีหน่วยงานภาครัฐก ากับ  ติดตาม  และ

ช่วยเหลือการด าเนินงาน 
2) มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 



 
 

โอกาส อุปสรรค 
4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
1) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ท าให้มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มาใช้ในการด าเนินงานมากข้ึน 
ภาครัฐก าหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ 

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปสู่
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถก้าวทัน
เทคโนโลยี 
๒) ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่

มาใช้การปฏิบัติงาน 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
    5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

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

นโยบายภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน /การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ส่งผลต่อการด าเนินงานไม่เป็นตามแผนที่ก าหนดไว้ 

  5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รัฐบาลมีนโยบายการบริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ และ
ส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ใช้งานเป็นระบบซ่ึงจะเป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้งานพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
พนักงานตามไม่ทัน ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และขาด
ประสบการณ์การน าใช้ 

 
6.ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  6.2  การรายงานทางการเงิน  6.3 การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และหน่วยงาน
ก ากับ ดูแล ให้การด าเนินงานด้านนโยบายมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  

  1) การตรวจสอบภายใน : (๑ ) มีคณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตามบทบาทหน้าที่  
การตรวจสอบภายในยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเนื่องจากยังไม่
สามารถสรรหาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในได้  (๒) มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ แต่การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเนื่องจากมีภารกิจงานหลักของ
ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก และขาดความเป็นอิสระเนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายนั้นมีภารกิจงานอ่ืนที่ไม่ใช่งาน
ตรวจสอบภายในด้วย 

๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล : การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศยังไม่
สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มีระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  แต่ข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจ 

4.2 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน : (๑) นโยบายส าคัญของภาครัฐมีความสอดคล้องกับ

ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  12 เป็นต้น ท าให้ได้รับการสนันสนุนงบประมาณโครงการที่ส าคัญของรัฐบาล   มีการจัดท ามีแผน
ยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) ของปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ครบถ้วน 
และกระบวนการจัดท าแผนปรับปรุง  แผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ 
ซึ่งประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  การบริหารของ
คณะกรรมการ  (๒) ยังขาดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงขาดการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล :  (๑) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรแต่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากรและแผนปฏิบัติการ
(แผนปฏิบัติประจ าปี 2563) ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดการประเมิน  (๒) การพัฒนา
ระบบการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลและด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลยัง ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการปฏิบัติงานเชิงรุก และขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง   
(๓) มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน (ส่วนกลาง และส านักงานสาขา) และมีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน
ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารแต่การกระบวนการพัฒนาสายความก้าวหน้าในต าแหน่ง แนวทางการพัฒนากลุ่ม
บุคลกรที่มีศักยภาพ การคัดเลือกและพัฒนาบุคลการกลุ่มสืบทอดต าแหน่งยังไม่มีความชัดเจน  (4) บุคลากรในส่วน
สนับสนุน ปฏิบัติการไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการท างาน เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
 



 
 

5. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง  
30 กันยายน 2564  

                    จากการประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562และข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ในระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ควรมุ่งเน้นที่ควร
มุ่งเน้นที่การพัฒนา และปรับปรุงลักษณะการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยหน่วยตรวจสอบภายในมุ่งเน้นบทบาทการตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ และในส่วน
ด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ จะต้องจัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสารสนเทศที่เพียงพอและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  

2. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  
มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีคุณภาพและน า
ผลที่ได้รับนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและป้อนกลับสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์  การ
จัดท าระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญเป็นรายไตรมาส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้ง ๓ มิติหลัก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  
ประกอบด้วยกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

 
กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2563 2564 

ไตรมาส 
3-4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ด้านที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
             1. การตรวจสอบภายใน 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ
ภายใน 

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
ให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือให้ผู้ที่
ท างานด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ได้รับทราบถึง
กระบวนการ
ท างานและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ลักษณะบูรณา
การทั้งระบบ 
 
 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของผลการ
ด าเนินงาน
ด้านการ
ตรวจสอบ
ภายใน
เพ่ิมข้ึน 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 
บาท  
 
 

ส ำนัก
ตรวจสอบ
ภำยใน 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2563 2564 

ไตร
มาส 
3-4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

             2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
 1.โครงการ
จัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบูรณาการ
ข้อมูลและ
กระบวนการ
ท างานภายใน
องค์กร 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือติดตั้งและ
พัฒนาระบบ 
ERP ที่ได้
มาตรฐาน 
2.เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วในการ
ท างานตาม
วัตถุประสงค์
ขององค์กร 
3. เพื่อให้มี
ระบบ ERP ที่ได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศใน
องค์กร 
 
 

ระบบ ERP ที่
สามารถ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ภายในองค์กร
และสามารถ
รองรับการ
ท างานได้
หลายฟังก์ชั่น 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการและขอบเขตการ
ท างานของระบบ ERP และ
ออกแบบเบื่อต้น  
2. จัดประชุมร่วมกับผู้พัฒนา
ระบบ/ คณะท างานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
กระบวนการและแผนการ
ด าเนินงาน 
 3. น าเสนอกรอบงานและ
แผนการด าเนินงานต่อ ผอ.
สทบ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
จัดท าระบบ ERP 
 5. ทดสอบระบบ และจัด
ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6. รายงานผล และ
ประเมินผลการใช้ระบบและ
จัดท าข้อเสนอการพัฒนา
ระบบในระยะต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 
 

งานวางแผน
และพัฒนาการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ ฝ่าย
จัดการความรู้
และสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม/ 
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 2563 2564 

ไตรมาส 
3-4 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

2. โครงการ
พัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า(Call 
Center) 
ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ
(ปีงบประมาณ 
2564) 

1. เพื่อให้มี
ระบบ Call 
Centerที่
ทันสมัย รองรับ
การให้บริการที่
เพ่ิมข้ึน และ
เป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 
2. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการ
ให้บริการแก่
ประชาชนและ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
 

ระบบ Call 
Center ที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ให้บริการ 

 1. จัดประชุมคณะท างานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณากระบวนการ
และแผนการด าเนินงาน 
 2. น าเสนอกรอบงานและแผนการ
ด าเนินงานต่อ ผอ.สทบ.เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 3. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบ Call Center 
4. พัฒนาระบบ Call Center 
5. ทดสอบระบบ Call Center 
6. รายงานผลการด าเนินโครงการ
ต่อ ผอ.สทบ. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 
 

- คณะท างาน 
- ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 
 

 

 

 

 
 
 



กิจกรรม/ 
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

3. ด าเนินการ 
Roll-out 
ระบบ
ฐานข้อมูล
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ให้แต่ละ
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
สามารถน า
ข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเข้า
สู่ระบบ 

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

ร้อยละ 60% 
ของจ านวน
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
ได้ถูกน าเข้า
ระบบ 

1. น าระบบฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น Cloud 
2. ทดสอบระบบให้สมบูรณ์ 
3. ด าเนินการเขียนคู่มือการใช้
ระบบให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 
4. เปิดระบบฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้น าข้อมูล
เข้า 
5. ติดตามและประเมิณผลการ 
น าข้อมูลเข้าและการใช้งานของผู้ใช้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 
 

- คณะท างาน 
- ฝ่ายจัดการ

ความรู้และ
สารสนเทศ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

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

1) เพ่ือต้องการ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
2) เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
2564 
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น มีคุณภาพ 
องค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วนและสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ และ
สอดคล้องกับ
มาตรการเฝ้าระวัง

1. คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
หรือ
คณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้
ความเห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่
น าเสนอโดยมี
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
2.มีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี) 
ปี 2563  และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2564 มี
คุณภาพ องค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วนและ

1. เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3-5 ปี) ปี 2563 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
พิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) 
ปี 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 
3. เสนอทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี)
ปี 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2564 ต่อ
ผู้อ านวยการ สทบ. เพ่ือ
พิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้

. 
 
 
 
 
–  
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -งำน
นโยบำย
และ
ยุทธศำสตร์ 
 -
คณะท ำงำน 
 

 
 
 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

การแพร่ระบาด 
COVID-19 

สามารถน าไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ  
 

ความเห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ปี 63 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2564 ที่มี
คุณภาพ องค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วนและสามารถน าไปใช้
ตามกรอบแผนงาน โครงการ 
งบประมาณประจ าปี 2564 
เสนอ ผู้อ านวยการ สทบ.  
4. ประชุมผู้บริหาร สทบ. เพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 
5. ประสานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 สู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ สทบ.สาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

1.2 การจัดท า
แผนการติดตาม
ระบบการบริหาร
จัดการ และผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เพ่ือให้การก ากบัดูแล
การท างานให้ได้ตาม
เป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ และ 
ท าให้ทราบและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
อันจะท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามภารกิจของ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 
มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 5 ด้าน อย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ 
และสม่ าเสมอทั้งปี   

1) ฝ่าย/ส านัก / 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
การด าเนินงานแต่ละด้านจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
2) ส านักผู้บริหาร รวบรวม
และน าเสนอ ผอ.สทบ. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3) ฝ่าย/ส านัก / 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
การด าเนินงานแต่ละด้าน
รายงานผลการด าเนินงานเป็น
รายไตรมาส 
4) ผอ.สทบ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ 
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 ฝ่ำย/ส ำนัก  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

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

พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 
เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ 
 

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

- ประชุมคณะท างาน 
- พิจารณาทบทวนกรอบ 
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ และโครงการ
ด าเนินงาน ด้านทรัพยากร
บุคคล 
- ศึกษาจัดท า/สร้าง
ปัจจัยพื้นฐานในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการและ
เพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากร  
 
 
 
 
 
 

     80,000 บาท งำนบริหำร
และพัฒนำ
บุคลำกร 
ส ำนักผู้บริหำร 

 
 
 



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

2563 2564 
ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 
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ไตรมาส 

4 

2. พัฒนา
บุคลากรราย
ต าแหน่ง (การ
ฝึกอบรม) 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ตาม
ต าแหน่งงาน 
- เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้
เรียนรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ที่
จ าเป็นน าไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 80 ของ
ความส าเร็จ
พนักงานที่เข้า
อบรม 
- ร้อยละ 100 
ของการน าองค์
ความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

1. จัดการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
รายต าแหน่ง 
 
2. ประเมินผลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
3. การติดตามประเมินผล
หลังการอบรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานผู้บริหารสูงสุด 

     1,200,000 
บาท 

  

3. สร้างความ
ผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ชองบุคลากร 

- เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน/ความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 
- น าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การปรับปรุงและ
จัดท าแผนการ
เสริมสร้าง

- มีการจัดท า
แผนงานประจ าปี 
2564 ที่มาจาก
การวิเคราะห์ผล
ส ารวจฯ เพ่ือ
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร ปี 
2563 
 

- ส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
- สรุปผลการส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
 -จัดท าแผนงานประจ าปี
จากการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจฯเพื่อยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
- รายงานผลการ

      0.00   



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา(ปบีัญช)ี  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
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เหต ุ
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ไตรมาส 

3-4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

ความสามารถ  
และความผูกผัน
ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับแนว
ทางการส ารวจการ
พัฒนาองค์กร 

- ด าเนินการตาม
แผนงานฯ ได้ร้อย
ละ 100  
 
- มีรายงานสรุป
การด าเนินงาน
ตามแผนงานฯ ให้
ผู้บริหารได้รับ
ทราบ 
 

ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
สูงสุดได้รับทราบ 

4. ความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

- เพ่ือให้พนักงาน
ถือว่าความ
ปลอดภัย 
สุขอนามยั และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน เป็น
หน้าที่ของ
พนักงานทุกคน 
ทุกระดับที่จะ
ร่วมมือ เพื่อให้เพ่ิม
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ

- มีการจัดท า
แผนงานระยะสั้น
และระยะยาวด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 
 
- ร้อยละ 100 
ของตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนงานฯ 

- จัดท านโยบายด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
ด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
-จัดท าแผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงสุด โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

     0.00   



กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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2 
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ไตรมาส 
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ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
การท างานที่
ปลอดภัย 
ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม 
รวมถึงการรักษาไว้
ซึ่งสุขภาพอนามัย
ที่ดีของพนักงาน
ทุกคน   

- ด าเนินการตามแผนงาน
ด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานประจ าปี 
 - ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


