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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

การด�าเนินงานกองทุนพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2558

	 	 	 	การด�าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของกองทุน	คือ	การให้เงินกูเ้พ่ือ

สนบัสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมต่าง	ๆ		เช่น	1)	โครงสร้างปัจจยั 

พ้ืนฐานของสหกรณ์	2)	การผลิตและการตลาด	 ซ่ึงสหกรณ์จะน�าไปรวบรวม

ผลผลิตจากสมาชิก	เช่น	ขา้วเปลือก	ยางพารา	ปาลม์น�้ ามนั	น�้ านมดิบ	และอ่ืน	ๆ	

รวมทั้งแปรรูปผลผลิตเหล่าน้ีดว้ย	และ	3)	สนบัสนุนให้สมาชิกเขา้ถึงแหล่งทุน

โดยให้สหกรณ์กู้จากเงินทุนของกองทุน	 จึงกล่าวได้ว่าการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกสหกรณ์	กองทุนพฒันาสหกรณ์จะด�าเนินการโดยสนบัสนุนผา่นสหกรณ์ 

โดยจะด�าเนินการเป็น	2	กรณี	ดงัน้ี	1)	การสนบัสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์

ตามโครงการปกติของสหกรณ์	และ	2)	การสนับสนุนให้สหกรณ์ด�าเนินการ 

เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาใหแ้ก่สมาชิก	รวมทั้งการด�าเนินการตามนโยบายของหน่วย

งานและภาครัฐ

กรอบการบริหารเงนิ กพส. ปีบัญชี 2558

	 ในปีบญัชี		2558		กพส.	ไดก้�าหนดกรอบทิศทางการบริหารเงิน	กพส.		

โดยจดัสรรวงเงินตามแผนงาน/โครงการ		ภายใตก้รอบวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหาร	

กพส.	อนุมติั

	 สหกรณ์และหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์		ไดเ้สนอความตอ้งการ

ขอกูเ้งินจากกองทุนพฒันาสหกรณ์		เพื่อน�าไปด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน		9,085.33		ลา้นบาท		คือ		1)	เพ่ือด�าเนินงานตามแผนงานปกติ		 

รวมทั้งหมด	1,648	สหกรณ์		คิดเป็นเงิน	6,262.66	ลา้นบาท	และ	2)	หน่วยงานของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์	ไดเ้สนอโครงการพิเศษ	เพือ่ใหส้หกรณ์ด�าเนินการตามนโยบาย

ภาครัฐ	โดยขอใชเ้งินจากกองทุนพฒันาสหกรณ์	เป็นเงิน	2,822.67	ลา้นบาท

	 ขอ้มูลความตอ้งการกูเ้งินขา้งตน้	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	ไดอ้นุมติั 

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีสามารถปล่อยกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ได	้รวมจ�านวน	4,400	ลา้นบาท 

คือ	1)	โครงการปกติ	เพื่อด�าเนินงานตามแผนงานปกติ	จ�านวน	2,700	ลา้นบาท 

2)	โครงการพิเศษ		14		โครงการ		เพื่อใหส้หกรณ์ด�าเนินการตามนโยบายของหน่วย

งานและภาครัฐ		จ�านวน		1,700		ลา้นบาท
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 กรณีภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึน		เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

ของสมาชิกสหกรณ์ท่ีไดรั้บผลกระทบ	ผลผลิตไดรั้บความเสียหายไม่มีรายไดเ้พียงพอ 

ท่ีจะน�ามาส่งช�าระหน้ีท่ีไดกู้ย้ืมไปจากสหกรณ์	จึงไดใ้ห้ความช่วยเหลือสมาชิก

สหกรณ์รวมถึงสหกรณ์ท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีภยัแลง้	โดยลดอตัราดอกเบ้ีย	และขยาย

ระยะเวลาการช�าระหน้ีส�าหรับสญัญาเงินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์ท่ีไดกู้ย้มืไปและ

ยงัไม่ถึงก�าหนดส่งช�าระหน้ี	อีกทั้ง	เพ่ือใหส้มาชิกมีรายได	้จึงไดส้นบัสนุนเงินทุน 

เพ่ือให้สหกรณ์น�าไปหมุนเวียนให้สมาชิกกู้	 วงเงินรวมทั้ งส้ิน	300	ล้านบาท 

ปลอดดอกเบ้ีย	เป็นระยะเวลา	6	เดือน	และโครงการพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิ

คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบยัง่ยนื	จ�านวน	80	ลา้นบาท	

	 จากเหตุผลท่ีกล่าว	กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงไดป้รับลดกรอบการบริหารเงินกู	้ 

กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	จากจ�านวน	4,400	ลา้นบาท	เป็น	4,000	ลา้นบาท 

โดยจ�าแนกเป็น	1)	โครงการปกติ	จ�านวน	2,570.166	ลา้นบาท	2)	โครงการพิเศษ		

จ�านวน	15	โครงการ	เป็นเงิน	1,429.834	ลา้นบาท	ดงัน้ี

โครงการท่ีด�าเนินการต่อเน่ือง		จ�านวน		3		โครงการ

	 1.		โครงการเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ขนาดเลก็	 127.31	ลา้นบาท

	 2.		โครงการขยายโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุนของสหกรณ์	 98.58	ลา้นบาท

	 3.		โครงการพฒันาธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์		 73.582	ลา้นบาท

โครงการท่ีด�าเนินการเสร็จส้ินภายในปีบญัชี	2558	จ�านวน	12	โครงการ

	 1.			โครงการพฒันาเป็นศนูยก์ลางการผลิตเมลด็พนัธ์ุพืชรองรับประชาคม

อาเซียน	160.50	ลา้นบาท

	 2.			โครงการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวมผลไมใ้นสถาบนัเกษตรกร	

207.80	ลา้นบาท

	 3.		โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟฯ 

62.60	ลา้นบาท

	 4.			โครงการฯ	ด�าเนินธุรกิจปาล์มน�้ ามนัของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ชายแดนใต	้2.00	ลา้นบาท

	 5.			โครงการส่งเสริมและพฒันาตลาดสินคา้สหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	

83.00	ลา้นบาท	(ศนูยก์ระจายสินคา้สหกรณ์)
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 6.		โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ฯ	(The	whole	value	chain	network)	

177.80	ลา้นบาท

	 7.	โครงการฯ	อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและโครงการหลวง		26.57	ลา้นบาท

	 8.		โครงการสนบัสนุนฯ	ตามโครงการเงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร	

147.00	ลา้นบาท

	 9.	โครงการฟ้ืนฟกูารใชอุ้ปกรณ์การตลาด	ASPL		65.35		ลา้นบาท

	 10.		โครงการสนบัสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์ท่ีประสบสาธารณภยัและอ่ืน	ๆ	

16.84	ลา้นบาท

	 11.		โครงการพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มสู่

ตลาดแบบยัง่ยนื	77.70	ลา้นบาท

	 12.	โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่สหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีภยัแลง้ 

103.19	ลา้นบาท

ข้อมูลการให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 ผลการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ในปีบญัชี	2558	รวมทั้งส้ิน	1,447	สหกรณ์		

1,734	สญัญา	เป็นเงิน	3,982.798	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.57	ของกรอบวงเงิน

ใหกู้	้	โดยจ�าแนกตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินกู	้ประเภทสหกรณ์		ดงัน้ี

ตารางที ่1 ข้อมูลสหกรณ์กู้ปีบัญชี 2558 จ�าแนกตามวตัถุประสงค์

 รายการ สหกรณ์  เงนิ

  (แห่ง) สัญญา (ลบ.)      %

สนบัสนุนโครงสร้างปัจจยัพื้นฐานท่ีจ�าเป็น	 13	 19	 56.38	 1.42

สนบัสนุนการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป	 155	 212	 542.82	 13.63

สนบัสนุนการจดัหาสินคา้	 394	 572	 1,399.33	 35.13

สนบัสนุนดา้นการเงินเพื่อขยายโอกาสเขา้ถึง

แหล่งทุนของสมาชิก	 	 338	 379	 554.40	 13.92

สนบัสนุนโครงการพิเศษ	 547	 552	 1,429.83	 35.90

 รวมทั้งส้ิน 1,447 1,734 3,982.79 100.00
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

แผนภาพที ่1 แสดงข้อมูลสหกรณ์ทีข่อกู้ ปีบัญชี 2558 จ�าแนกตามวตัถุประสงค์

ตารางที ่2 ข้อมูลสหกรณ์กู้ปีบัญชี 2558 จ�าแนกตามประเภทสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์
จ�านวน

สหกรณ์ สัญญา ล้านบาท %

สหกรณ์การเกษตร 1,341 1,616 3,676.52 92.31

สหกรณ์ประมง 11 15 32.20 0.81

สหกรณ์บริการ 23 24 36.15 0.91

สหกรณ์นิคม 36 43 146.20 3.67

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 24 24 39.83 1.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 7 16.40 0.41

สหกรณ์ร้านคา้ 5 5 35.50 0.89

รวมทั้งส้ิน 1,447 1,734 3,982.79 100.00
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

แผนภาพที ่2 ข้อมูลสหกรณ์กู้ ปีบัญชี 2558 จ�าแนกตามประเภทสหกรณ์

 

การจดัช้ันลูกหนีก้องทุนพฒันาสหกรณ์

	 กองทุนพฒันาสหกรณ์	จะจดัชั้นลกูหน้ีกองทุนพฒันาสหกรณ์เป็นประจ�า

ทุกวนัท่ี	30	กนัยายน	ของทุกปี	ๆ	ละ	1	คร้ัง	เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก�าหนดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สหกรณ์	ณ	วนัท่ี	1	ตุลาคมของปีนั้น	โดยคิดดอกเบ้ียแตกต่างกนั 

ตามชั้นลูกหน้ี	ขนาดของสหกรณ์	และวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้	 โดยพิจารณาจาก 

องคป์ระกอบ		3	ส่วน		คือ

	 	1.	 มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์	 	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญัขององคก์ารเทียบเคียงกบัอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย	 

(Peer	Group)	ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จดัท�า

	 	2.	การจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์	เป็นการน�าผลการ

จดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จดัท�าไวม้า

พิจารณา

	 	3.	วินัยทางการเงินของสหกรณ์	พิจารณาจากประวติัการช�าระหน้ี 

ของลกูหน้ี	

	 ในปีบญัชี	2558	ไดมี้การจดัชั้นลูกหน้ีกองทุนพฒันาสหกรณ์ทั้งส้ิน 
2,162		สหกรณ์	แยกตามชั้นลกูหน้ี		ดงัน้ี
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 ลกูหน้ีชั้น	A	 จ�านวน	 	241		 สหกรณ์		 คิดเป็นร้อยละ	 11.15	

	 ลกูหน้ีชั้น	B			 จ�านวน	 1,029		 สหกรณ์		 คิดเป็นร้อยละ	 47.60

		 ลกูหน้ีชั้น	C	 จ�านวน	 797		 สหกรณ์		 คิดเป็นร้อยละ	 36.86

	 ลกูหน้ีชั้น	D	 จ�านวน		 95		 สหกรณ์		 คิดเป็นร้อยละ		 4.39

 แผนภาพที ่3 ข้อมูลการจดัช้ันลูกหนีก้องทุนพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2558

            A
11.15%

            B
47.60%

            C
36.86%

            D
4.39%

            A

            B

            C

            D

 อตัราดอกเบีย้เงนิกู้

	 	ในปีบัญชี	 2558	 กองทุนได้สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ในอัตรา 

ร้อยละ	3	ต่อปีมากท่ีสุด	จ�านวน	1,353.63	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	33.99	ของวงเงิน 

รองลงมาใหกู้อ้ตัราร้อยละ	1	ต่อปี	จ�านวน	1,314.79	ลา้นบาท		คิดเป็นร้อยละ	33.01	

ของวงเงิน		และไม่มีสหกรณ์ขอกูอ้ตัราร้อยละ	1.50	ต่อปี	รายละเอียดตามตารางท่ี	3

ขนาดใหญ่/ใหญ่มากขนาดเลก็/กลางช้ันลูกหนี้

จดัหา/รวบรวม/

ลงทุน ท/ส

ให้กู้จดัหา/รวบรวม/

ลงทุน ท/ส

ให้กู้

2.54.01.53.0A

3.04.52.03.5B

3.55.02.54.0C

4.05.53.04.5D
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ตารางที ่3  ข้อมูลสหกรณ์กู้จ�าแนกตามอตัราดอกเบีย้

รวมอตัรา

%เงนิสัญญา

3.01120.04460

33.011,314.79                                                                                         5071.00

0001.50

0.124.70102.00

9.32371.331682.50

33.991,353.634903.00

7.30290.931833.50

4.47177.861314.00

6.01239.331254.50

2.54101.17695.00

0.239.0055.50

100.003,982.781,734                  รวม

แผนภาพที ่4 จ�านวนสหกรณ์กู้ตามอตัราดอกเบีย้กู้

    2 

     
     

      

     
     

     
     

                -                           -         
                                      
                                      
                                     -      

(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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รวมทั้งส้ินอตัราช้ัน

%เงนิสัญญา

0.5120.3070A

5.68226.14571.00

8.48337.881182.50

0.052.1033.00

2.4798.35444.00

17.19684.77229รวม

	 กองทุนได้สนับสนุนเงินกู้แก่	สหกรณ์ช้ัน B มากที่ สุด 	 จ �านวน 

2,528.10	ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	63.48	ของวงเงิน	โดยกู้ในอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ	3	ต่อปีมากท่ีสุด	จ�านวน	1,342.67	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	33.71	ของวงเงิน	

รองลงมากูอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ	1	ต่อปี	จ�านวน	811.13	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	

20.37	ของวงเงิน	และกูอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ	2	ต่อปีนอ้ยท่ีสุดจ�านวน	4.70	ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ	0.12	ของกรอบวงเงิน		รองลงมาคอืสหกรณ์ช้ัน C	จ �านวน	712.77	ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ	17.90	ของกรอบวงเงิน	โดยกู้ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ	1	 ต่อปี	 

มากท่ีสุดจ�านวน	263.89	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.63	ของวงเงิน	รองลงมากูอ้ตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ	3.50	ต่อปี	จ�านวน	239.20	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.01	ของวงเงิน	

และกูอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ	4.50	ต่อปีนอ้ยท่ีสุดจ�านวน	1	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.03	

ของวงเงิน	และสหกรณ์ช้ัน D กู้น้อยที่สุด	จ �านวน	57.16	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	

1.44	ของวงเงิน	โดยกูใ้นอตัราร้อยละ	4	ต่อปีมากท่ีสุด	จ�านวน	26.80	ลา้นบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	1.44	ของวงเงิน	รองลงมากูอ้ตัราร้อยละ	1.00	ต่อปี	จ�านวน	13.63	ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ	0.34	ของวงเงิน	และกูน้อ้ยท่ีสุดอตัราร้อยละ	0	ต่อปีนอ้ยท่ีสุด	จ�านวน	

0.60	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของวงเงิน	รายละเอียดตามตารางท่ี	4

ตารางที ่4  ข้อมูลสหกรณ์กู้ ปีบัญชี 2558  จ�าแนกอตัราดอกเบีย้ตามช้ันสหกรณ์

(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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2.0882.81290B

20.37811.132711.00

0.124.70102.00

33.711,342.674813.00

1.3051.73583.50

5.90235.061184.50

63.482,528.10967รวม

0.4116.3490C

6.63263.891671.00

0.8433.45502.50

0.135.0023.00

6.01239.201253.50

1.3252.72754.00

0.031.0014.50

2.54101.18695.00

17.90712.77498รวม

0.020.6010D

0.3413.63121.00

0.103.8643.00

0.6726.80124.00

0.083.2764.50

0.239.0055.50

1.4457.1640รวม

100.003,982.801,734รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ินอตัราช้ัน

%เงนิสัญญา

(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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แผนภาพที ่5 จ�านวนสหกรณ์กู้ดอกเบีย้ตามช้ันสหกรณ์

 

	 กองทุนไดส้นบัสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์ขนาดใหญ่/ใหญ่มากเป็นจ�านวน

มากที่สุด	3,728.21	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	93.61	ของวงเงิน	โดยสหกรณ์ชั้น	B 

กู้มากท่ีสุด	 จ�านวน	 2,445.68	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 61.41	 ของวงเงิน 

รองลงมาสหกรณ์ชั้น	A		จ�านวน	682.67	ลา้นบาท		คิดเป็นร้อยละ	17.14	ของวงเงิน 

นอ้ยท่ีสุดคือสหกรณ์ชั้น	D	จ�านวน		42.50	ลา้นบาท		คิดเป็นร้อยละ	1.07	ของวงเงิน		

รายละเอียดตามตารางท่ี	5

ตารางที ่5 ข้อมูลสหกรณ์กู้ ปีบัญชี 2558  จ�าแนกตามช้ัน/ขนาดสหกรณ์

     A
      

     B
      

     C
      

     D
     

     A      B      C      D

ชั้น
ขนาดเลก็/กลาง ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก รวมทั้งส้ิน

เงิน % เงิน % สญัญา เงิน %

A 2.10 0.05 682.67 17.14 229 684.77 17.19

B 82.42 2.07 2,445.68 61.41 967 2,528.10 63.48

C 155.41 3.90 557.36 13.99 498 712.77 17.90

D 14.66 0.37 42.50 1.07 40 57.16 1.44

รวม 254.59 6.39 3,728.21 93.61 1,734 3,982.80 100.00

(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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วตัถุประสงค์
ผลการอนุมตัิ

สัญญา สหกรณ์ จ�านวนเงนิ

1.	สนบัสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจ 803 562 1,998.56

					1.1		สนบัสนุนโครงสร้างปัจจยัพื้นฐานท่ีจ�าเป็น 19 13 56.38

					1.2		สนบัสนุนการผลิตและการตลาด 784 549 1,942.18

																				(1)		รวบรวมผลผลิตและแปรรูป 212 155 542.85

										-		ขา้วเปลือก	 17 8 54.25

										-		ยางพารา 87 72 168.00

										-		ขา้วโพด 20 15 70.80

										-		ปาลม์น�้ามนั 16 13 21.40

										-		น�้ านมดิบ 23 16 102.40

										-		ผลผลิตอ่ืน 49 30 126.00

																					(2)		จดัหาสินคา้ 572 394 1,399.33

										-		วสัดุการเกษตร 211 157 484.43

										-		อาหารสตัว์ 27 14 88.30

										-		สินคา้อุปโภคบริโภค 334 223 826.60

2.	สนบัสนุนดา้นการเงินเพื่อขยายโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน

ของสมาชิก

379 338 554.40

3.	สนบัสนุนโครงการพิเศษ		(ดอกเบ้ียร้อยละ	1) 552 547 1,429.83

					3.1	โครงการเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของสหกรณ์

ขนาดเลก็	(ปีท่ี	5)

55 55 127.31

					3.2	โครงการฯปาลม์น�้ามนัของสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนใต	้	

1 1 2.00

ตารางที ่6 ข้อมูลให้สหกรณ์กู้ปีบัญชี 2558
(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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					3.3	โครงการบริหารจดัการตลาดผลไมข้องสถาบนั

เกษตรกร

53 53 207.80

					3.4	โครงการฯกระจายเมลด็พนัธ์ุดีของสถาบนั

เกษตรกร

57 57 160.50

					3.5	โครงการฯ	อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและ

โครงการหลวงปี	58

47 47 26.50

					3.6	โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจรวบรวมและ

แปรรูปผลผลิตกาแฟฯ

13 13 62.60

					3.7	โครงการส่งเสริมและพฒันาตลาดสินคา้สหกรณ์

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

48 48 83.00

					3.8	โครงการขยายโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุนของสหกรณ์	

(ปีท่ี	3)

63 63 98.58

					3.9	โครงการพฒันาธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ 68 68 73.58

					3.10	โครงการสนบัสนุนฯ	เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้าง

ภาคเกษตร

38 35 147.00

					3.11	โครงการฟ้ืนฟสูหกรณ์ท่ีไดรั้บอุปกรณ์การตลาด	

ASPL

14 13 65.35

					3.12	โครงการสนบัสนุน	(The	whole	value	chain		

network)

37 37 177.80

					3.13	โครงการสนบัสนุนฯ	แก่สมาชิกท่ีไดรั้บผลกระ

ทบจากอุทกภยัปี	57

5 5 16.85

					3.14	โครงการพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพฯ 11 11 77.70

					3.15	โครงการสนบัสนุนฯใหแ้ก่สหกรณ์ในเขตพื้นท่ี

ภยัแลง้

41 41 103.20

           รวม 1,734 1,447 3,982.79

(หน่วย	:	ลา้นบาท)

วตัถุประสงค์
ผลการอนุมตัิ

จ�านวนเงนิสัญญา สหกรณ์
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การบริหารเงนิกองทุนพฒันาสหกรณ์ สหกรณ์ / สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์

	 ส�าหรับสญัญาท่ีครบก�าหนดช�าระในปีงบประมาณ	2558	(ปล่อยกูก่้อนปี	58) 

จ�านวน	1,927	สญัญา	ตน้เงินจ�านวน	3,869.58	ลา้นบาท	จากการประเมินตน้เงินท่ี

ส่งช�าระ	3,808.85	ลา้นบาท	คิดเป็น	98.43%	ของหน้ีท่ีถึงก�าหนดช�าระ	สรุปดงัน้ี

	 1.	อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียท่ีกองทุนฯ	 คิดกับสหกรณ์ร้อยละ	2.41	 ต่อปี		

สามารถลดค่าใชจ่้ายของสหกรณ์จากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีต�่ากวา่เปรียบเทียบกบั

สถาบนัการเงินอ่ืน	คิดเป็นมูลค่า	216.26	ลา้นบาท	สหกรณ์ไดน้�าเงินกูไ้ปหมุนเวยีน

ด�าเนินธุรกิจก่อใหเ้กิดปริมาณธุรกิจ	คิดเป็นมูลค่า	33,703.25	ลา้นบาท

	 2.	สมาชิกสหกรณ์ไดรั้บประโยชน	์จ�านวน	630,025	ราย	ส�าหรับสมาชิก

ท่ีใชบ้ริการกูย้มืเงินและซ้ือสินคา้จากสหกรณ์	สามารถลดตน้ทุนในส่วนของสมาชิก

จากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีต�่ากวา่เปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอ่ืน		เป็นจ�านวน	

303.28	ลา้นบาท	โดยสหกรณ์คิดดอกเบ้ียกบัสมาชิกสหกรณ์เฉล่ียร้อยละ	7.31	ต่อปี		

และสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ท่ีใชบ้ริการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์	

คิดเป็นมูลค่า	538.06	ลา้นบาท	สรุปดงัตาราง

สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากต้นเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระ

ปีงบประมาณ 2558

หมายเหตุ	อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย	2.41%	ต่อปี	(สมาชิกกูใ้นอตัรา	ดอกเบ้ียเฉล่ีย	7.31%	ต่อปี)

วตัถุประสงค์

ต้นเงนิ ปริมาณธุรกจิ สมาชิก สหกรณ์

(ราย)
ลดต้นทุน/

เพิม่รายได้*
ลดต้นทุน

ใหส้มาชิกกู้ 927.90 1,191.18 	46,484 46.32 								47.40

รวบรวมผลผลิต 1,330.53 21,102.07 		110,317 538.06 	63.69

จดัหาสินคา้

จ�าหน่าย

1,408.02 11,410.00 		473,224 256.96 									67.11

ลงทุนในทรัพยสิ์น 142.40 - - - 									38.06

         รวม 3,808.85      33,705.25  630,025 841.34        216.26
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รายการลูกหนี้ จ�านวน

สัญญา ล้านบาท

ลกูหน้ีอยูร่ะหวา่งติดตามเร่งรัด 94 							89.59

ลกูหน้ีด�าเนินคดี 353 					347.81

ลกูหน้ีขอตดัหน้ีสูญ -           -

ลกูหน้ีอยูร่ะหวา่งขายทอดตลาด 40 					115.19

          รวมทั้งส้ิน 487      552.59

การบริหารลูกหนีผ้ดินัดค้างช�าระ

	 สถานภาพลูกหน้ีตน้ปีงบประมาณ	2557	ณ	30	กนัยายน	2557	จ�านวน

ลูกหน้ีสุทธิ	4,641.53	ลา้นบาท	เป็นยอดลูกหน้ีผิดนดัทั้งส้ิน	487	สัญญา	เป็นเงิน		

552.593	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.91	ของลกูหน้ีทั้งหมด	แยกเป็น

การแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดค้างช�าระในระหว่างปีไดแ้กไ้ขปัญหาลูกหน้ีระหว่าง

ติดตามเร่งรัด		ดงัน้ี

หมายเหตุ	:	ลูกหน้ีท่ีไดรั้บการยกเวน้ดอกเบ้ียและค่าปรับหลงัศาลพิพากษา	จ�านวน	29	สญัญา	 

	 เป็นเงินทั้งส้ิน		49.36		ลา้นบาท

รายการลูกหนี้ จ�านวน

สัญญา ล้านบาท

ลกูหน้ีอยูร่ะหวา่งติดตามเร่งรัด 47 							18.85

ผอ่นผนัขยายเวลาช�าระหน้ี -           -

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 									5.03

ลกูหน้ีด�าเนินคดีไดรั้บช�าระหน้ี 89 							21.13

          รวมทั้งส้ิน 139        45.01
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รายการลูกหนี้ จ�านวน

สัญญา ล้านบาท

ลกูหน้ีอยูร่ะหวา่งติดตามเร่งรัด 58 							71.09

ลกูหน้ีด�าเนินคดี 377 					371.50

ลกูหน้ีขอตดัหน้ีสูญ		 -           -

ลกูหน้ีอยูร่ะหวา่งขายทอดตลาด 28 							87.19

          รวมทั้งส้ิน 463      529.79

 สถานภาพลูกหนี ้ณ วนัส้ินปีงบประมาณ 2558

	 ณ		30		กนัยายน		2558		มีลูกหน้ีสุทธิ	4,729.55		มีลูกหน้ีผิดนดัทั้งส้ิน	 
463	สัญญา	เป็นเงิน	529.79	ลา้นบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.20		ของลูกหน้ีทั้งหมด	 

แยกเป็น
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ฐานะการเงนิของกองทุนพฒันาสหกรณ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558

เงนิทุน จ�านวน 5,338.73 ล้านบาท

ประกอบดว้ย

		-	เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ จ�านวน 3,206.96 ลา้นบาท

		-	เงิน	ADB		โครงการเพาะเล้ียงสตัวน์�้ า จ �านวน 12.06 ลา้นบาท

		-	เงิน		ASPL จ�านวน 772.78 ลา้นบาท

		-	รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย		(สะสมตั้งแต่ปี	2542-

2558)

จ�านวน 1,346.93 ลา้นบาท

รายงานแสดงฐานะการเงนิ

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยายน  2557  และ  2558

ปี 2558 ปี 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 669,561,274.92 616,563,986.14

		ลกูหน้ีระยะสั้น 116,001,347.90 113,977,572.57

		เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3,571,207,685.67	 3,568,616,309.18

		วสัดุคงเหลือ 311,792.40 304,813.92

		สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,072,043.66 995,098.37

  รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,360,154,144.55 4,300,457,780.18
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ปี 2558 ปี 2557

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

		เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 988,809,237.67 897,356,486.02

  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,147,171.85 1,763,795.38

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 478,036.20 558,003.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 990,434,445.72 899,678,284.40

รวมสินทรัพย์ 5,350,588,590.27 5,200,136,064.58

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

  เจา้หน้ีระยะสั้น 11,798,280.03 9,635,078.03

  เงินรับฝากระยะสั้น 59,755.00 93,000.00

  รวมหน้ีสิน 11,858,035.03 9,728,078.03

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 5,338,730,555.24 5,190,407,986.55

ส่วนของทุน

  ทุน 3,991,802,658.59 3,931,859,626.58

  รายไดค่้าใชจ่้ายสะสม 1,346,927,896.65 1,258,548,359.97

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 5,338,730,555.24 5,190,407,986.55

รายงานแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยายน  2557  และ  2558
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยายน  2557 และ 2558

ปี 2558 ปี 2557

รายได้

  รายไดอ่ื้น 148,280,892.81 158,870,463.44

รวมรายได้ 148,280,892.81 158,870,463.44

ค่าใช้จ่าย

  ค่าใชจ่้ายบุคลากร 6,006,779.06 4,976,513.61

  ค่าใช้สอย 22,574,600.11 23,822,003.90

  ค่าวสัดุ 1,455,602.23 1,305,627.29

  ค่าสาธารณูปโภค 72,155.94 75,219.82

  ค่าเส่ือมราคมและค่าตดัจ�าหน่าย 980,562.23 1,033,841.27

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 36,917,544.76 256,485,203.32

รวมค่าใช้จ่าย 68,007,244.33 287,698,409.21

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่าย 80,273,648.48 (128,827,945.77)
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ตวัช้ีวดั
หน่วย

วดั

น�า้

หนัก ค่าเกณฑ์วดัประจ�าปี 2558

ผลการด�าเนินงาน

(ร้อย

ละ)

ตค. 

57-

ก.ย.

คะแนน

1 2 3 4 5 ทีไ่ด้ ถ่วงน�า้

หนัก

1. ผลการด�าเนินงานด้าน 20 4.4340

			1.1	หน้ีสงสยัจะสูญต่อ

ลกูหน้ีเงินกู้

ร้อยละ 10 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 	0.51 3.8680 0.3868

			1.2	ร้อยละของค่าใชจ่้าย

ต่อรายได้

ร้อยละ 10 35 34 33 32 31 21.61 5.0000 0.5000

2. การสนองประโยชน์ต่อ

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

10 5.0000

			2.1	ความพึงพอใจของผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย

ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 86.62 5.0000 0.2500

			2.2	การท�าแผนปรับปรุง

การใหบ้ริการและการ

ด�าเนินการตามแผน

ระดบั 5 1 2 3 4 5 						5 5.0000 0.2500

ประเมนิผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ�าปีบัญชี 2558

	 กรมบญัชีกลางไดม้อบหมายใหมู้ลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการ

คลงั	(FPRI)	ประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวยีน	รวม	4	ดา้น	ซ่ึงประกอบดว้ย		

ดา้นการเงิน	ดา้นสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	ดา้นปฏิบติัการ	และดา้น

การบริหารพฒันาทุนหมุนเวียน	โดยก�าหนดเป็นตวัช้ีวดัเพ่ือวดัผลการด�าเนินงาน 

ในแต่ละปี	 ซ่ึงในปี	 2558 ผลการประเมินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อยู่ระดับ  

4.6133  คะแนน	โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี

ตารางแสดงผลการประเมนิกองทุนพฒันาสหกรณ์

ถ่วงน�า้หนัก
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ตวัช้ีวดั
หน่วย

วดั

น�า้

หนัก ค่าเกณฑ์วดัประจ�าปี 2558

ผลการด�าเนินงาน

(ร้อย

ละ)

ตค. 

57-

ก.ย. 

58

คะแนน

1 2 3 4 5 ทีไ่ด้ ถ่วงน�า้

หนัก

1. ผลการด�าเนินงานด้าน 20 4.4340

			1.1	หน้ีสงสยัจะสูญต่อ

ลกูหน้ีเงินกู้

ร้อยละ 10 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 	0.51 3.8680 0.3868

			1.2	ร้อยละของค่าใชจ่้าย

ต่อรายได้

ร้อยละ 10 35 34 33 32 31 21.61 5.0000 0.5000

2. การสนองประโยชน์ต่อ

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

10 5.0000

			2.1	ความพึงพอใจของผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย

ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 86.62 5.0000 0.2500

			2.2	การท�าแผนปรับปรุง

การใหบ้ริการและการ

ด�าเนินการตามแผน

ระดบั 5 1 2 3 4 5 						5 5.0000 0.2500

3. ผลการด�าเนินงานด้าน

ปฏิบัตกิาร

40 4.6413

			3.1	การเบิกจ่ายเงิน

ตามแผนและการรายงาน

ทางการเงิน

5 4.8988

									3.1.1		การเบิกจ่าย

เงินตามแผนการเบิกจ่ายท่ี

ไดรั้บอนุมติั

ระดบั 2.5 1 2 3 4 5 4.7975 4.7975 0.1199

									3.1.2	การรายงาน

ทางการเงิน

ระดบั 2.5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250

			3.2	ร้อยละของสหกรณ์

ใหม่ท่ีมีการกูเ้งินกบักอง

ทุนฯ

ร้อยละ 6 5.5 6 6.5 7 7.5 				7.26 4.5200 0.2712

			3.3	ร้อยละของจ�านวน

ค�าขอกูท่ี้สามารถอนุมติั

และเบิกจ่ายไดใ้นระยะ

เวลาท่ีก�าหนดเทียบกบั

จ�านวนค�าขอกู้

ร้อยละ 6 94 95.5 97 98.5 100 		98.73 4.1533 0.2492

			3.4	ร้อยละของหน้ีท่ีได้

รับช�าระคืนตามสญัญา

ร้อยละ 6 97 97.5 98 98.5 99 		98.51 4.0200 0.2412

			3.5	ร้อยละของลกูหน้ี

ผดินดัก่อนด�าเนินคดีไดรั้บ

การแกไ้ข

ร้อยละ 6 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 		62.03 5.0000 0.3000

			3.6	การตรวจสอบ

สหกรณ์ใหมี้การน�าเงินกู้

ไปใชต้รงตามวตัถุประสงค์

ในการขอกู้

ร้อยละ 6 1 - 3 - 5 			5.00 5.0000 0.3000

			3.7	การจดักิจกรรมแลก

เปล่ียนความรู้ระหวา่ง

กองทุนฯ	และหน่วยงาน

ภายนอก

ร้อยละ 5 1 - 3 - 5 			5.00 5.0000 0.2500

ถ่วงน�า้หนัก
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

 1.  ผลการด�าเนินงานด้านการเงนิ  (น�า้หนักร้อยละ 20)

	 จากประเดน็หลกัท่ีก�าหนด	กองทุนมีผลการด�าเนินงาน	โดยเฉล่ียระดบั

คะแนนเท่ากบั	4.4340	คะแนน	ดงัน้ี

	 	 1.1		หน้ีสงสยัจะสูญต่อลกูหน้ีเงินกู	้ตวัช้ีวดัท่ี	1.1	(น�้าหนกัร้อยละ	10)

	 	 	 ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญในปี	2558	 ต่อลูกหน้ีเงินกู้สุทธิ 

ในปีบัญชี	 2558	 ผลการด�า เนินงานปีบัญชี	 2558	 หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ	 

20,477,481.56	บาท	ลูกหน้ีเงินกูสุ้ทธิเท่ากบั		3,990,541,608.	77	บาท		คิดเป็น 

ร้อยละ	0.5132		เทียบเท่าระดบัคะแนน	3.8680

	 	 1.2		ร้อยละของคา่ใชจ่้ายต่อรายได	้ตวัช้ีวดัท่ี	1.2	(น�้าหนกัร้อยละ	10)

	 	 	 ร้อยละของค่าใชจ่้ายในปี	2558	ต่อรายไดใ้นปี	2558		การด�าเนินงาน

ปีบญัชี	2558	กองทุนมีค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั	29,959,915.05	บาท	รายไดร้วมเท่ากบั	

4. ด้านการบริหารพฒันา

ทุนหมุนเวยีน

30 4.5667

			4.1	บทบาทคณะ

กรรมการทุนหมุนเวยีน

ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

			4.2	การบริหารความ

เส่ียง

ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 4.4000 4.400 0.2200

			4.3	การควบคุมภายใน ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

			4.4	การตรวจสอบภายใน ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.1500

			4.5	การบริหารจดัการ

สารสนเทศ

ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

			4.6	การบริหารทรัพยากร

บุคคล

ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

น�้าหนกั 100 คะแนน

ถ่วงน�้า

หนกั

4.6133

ตวัช้ีวดั คะแนน
1 2 3 4 5 

ถ่วงน�า้หนักทีไ่ด้

ผลการด�าเนินงาน

ค่าเกณฑ์วดัประจ�าปี 2558
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

138,566,138.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	21.61		เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000		เน่ืองจาก	

กองทุนฯ	มีการควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย	โดยก�าหนด	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีส�าคญัและจ�าเป็นต่อการสนบัสนุนยทุธศาสตร์และวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ

 2. การด�าเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (น�า้หนัก

ร้อยละ 10)	ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลในบนัทึกขอ้ตกลงฯ	ในปีบญัชี	

2558	อยูท่ี่ระดบัคะแนน	5.0000	โดยมีสาระส�าคญัในแต่ละตวัช้ีวดั		ดงัน้ี

	 	 2.1	 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	ตวัช้ีวดัท่ี	2.1	(น�้าหนกัร้อยละ	5)

	 	 	 การส�ารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ลูกคา้	กพส.	เม่ือกองทุน

ไดรั้บความเห็นชอบการก�าหนดแบบส�ารวจความพึงพอใจจากกรมบญัชีกลางและ

บริษทัท่ีปรึกษาแลว้	กไ็ดด้ �าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ลกูคา้กองทุน

ในปีบญัชี	2558	จ�านวน	596	สหกรณ์	จ�าแนกเป็นสหกรณ์ท่ีไดกู้เ้งินจากกองทุน	 

450	สหกรณ์	และไม่ไดกู้เ้งินกองทุน	146	สหกรณ์	ไดรั้บแบบสอบถามคืนจ�านวน	

521	สหกรณ์	คิดเป็นร้อยละ	87.42	โดยสามารถสรุปผลส�ารวจความพึงพอใจ	ไดด้งัน้ี

	 -		ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ี	 ร้อยละความพึงพอใจ		90.63

	 -		ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ	 ร้อยละความพึงพอใจ		86.18

	 -		ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ร้อยละความพึงพอใจ		87.65

	 -		ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ	 ร้อยละความพึงพอใจ		82.96

	 -		ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินของกองทุนฯ		ร้อยละความพึงพอใจ		86.62

	 กองทุนไดป้ระมวลผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของสหกรณ์ใน

ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ี		ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ	ดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวก		ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ		และดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง	ในภาพ

รวมสหกรณ์ผูรั้บบริการกองทุนพฒันาสหกรณ์มีระดบัความพึงพอใจในการบริการ 

กองทุนฯ	ในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ	86.62	เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000		โดย	กพส.

ไดส้รุปภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ		พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะของสหกรณ์ 

ผูใ้ช้บริการเงินกู	้กพส.	 เสนออธิบดีกรมส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์	โดยอธิบดีฯ 

ไดเ้ห็นชอบน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร	กพส.	เพื่อรับทราบ

	 	 2.2	การท�าแผนปรับปรุงการให้บริการและการด�าเนินการตามแผน 

ตวัช้ีวดัท่ี	2.2	(น�้าหนกัร้อยละ	5)
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	 พิจารณาจากระดบัความส�าเร็จในการน�าผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในปี	2557	มาวเิคราะห์จดัท�าแผนพฒันาปรับปรุงการด�าเนินงานของกองทุน 

เพ่ือสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในปี	2558	ส�าหรับขอ้คิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะจากสหกรณ์ในปี	2557	มาจดัท�าแผนการปรับปรุงการใหบ้ริการจ�านวน	

7	โครงการ	ไดแ้ก่

	 2.2.1	โครงการขยายโอกาสเขา้สู่แหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์

ขนาดเลก็

	 2.2.2	โครงการเพิ่มอ�านาจอนุมติัเงินกูย้มืใหจ้งัหวดั

	 2.2.3	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหาร 

จดัการเงินของกองทุนพฒันาสหกรณ์ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

	 2.2.4	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 2.2.5	การจดัท�าคู่มือแนวทางการปฏิบติังานกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 2.2.6	โครงการพฒันาและเผยแพร่ปรับปรุงเวบ็ไซตก์องทุนพฒันา

สหกรณ์

	 2.2.7	โครงการจา้งพฒันาระบบบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	

(ระบบจดัชั้นลูกหน้ี)	การด�าเนินงานประจ�าปีบญัชี	2558		กองทุนฯ	ไดด้�าเนินการ	

ครบถว้นทุกขั้นตอน	เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	

 3. ผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ (น�้าหนักร้อยละ 40)	ไดเ้ทียบเท่า

คะแนนระดบั	4.6413	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินผล 

ในบนัทึกขอ้ตกลงฯ	โดยมีสาระส�าคญัในแต่ละตวัช้ีวดั  ดงันี้

	 	 3.1	การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน	ตวัช้ีวดัท่ี	

3.1	(น�้าหนกัร้อยละ	5)	ไดเ้ทียบเท่าคะแนนระดบั	4.8988

	 3.1.1	การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติั	(น�้าหนกั

ร้อยละ	50)	ไดเ้ทียบเท่าคะแนนระดบั	4.5950	ประเดน็ท่ีใชพ้ิจารณา	คือร้อยละการ

เบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจ�าปีงบประมาณ	

2558	การเบิกจ่ายงบภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม 

ตามมติ	ครม.เท่ากบัร้อยละ	96	เน่ืองจากกองทุนฯ	ไม่มีงบลงทุน	การเบิกจ่ายไดต้ามแผน 
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ร้อยละ	99.19	โดยแผนการเบิกจ่ายประจ�าปี	2558	ก�าหนด4,045,177,675.00	บาท		

เบิกจ่ายได	้	4,012,210,234.97		คะแนนระดบั	4.7975

	 3.1.2	 การรายงานทางการเงิน	(น�้ าหนกัร้อยละ	50)	ไดเ้ทียบเท่า

คะแนนระดบั	5.0000

												 	 (1)	การบนัทึกขอ้มูลทางการเงินในระบบฐานขอ้มูลเงิน 

นอกงบประมาณ	(CFO)	ประจ�าปี	2558	ภายในวนัท่ี	10	ของเดือนถดัไปให ้

กรมบญัชีกลาง	(ร้อยละ	30)	กองทุนฯ	ด�าเนินการครบถว้น	ค่าคะแนนระดบั	5.0000

	 	 (2)	การจดัส่งรายงานการรับและการใชจ่้ายเงินฯ	ท่ีไม่ตอ้ง

น�าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินภายในก�าหนดใหก้รมบญัชีกลาง	(ร้อยละ	20)	กองทุนฯ	

ไดจ้ดัส่งภายในวนัท่ี	5	พฤศจิกายน	2558		คิดเป็น	36	วนั	มีคะแนนระดบั	5.0000

	 	 3.2		ร้อยละของสหกรณ์ใหม่ท่ีมีการกูเ้งินกบักองทุนฯ	ตวัช้ีวดัท่ี	3.2 

(น�้าหนกัร้อยละ	6)

	 	 	 ประเมินจากจ�านวนแห่งของสหกรณ์ใหม่ท่ีเขา้มาท�าธุรกรรม 

การขอกูเ้งินกบักองทุนฯ	โดยในปี	2558	จะพิจารณาเฉพาะสหกรณ์ท่ีไม่เคยท�า

ธุรกรรมการขอกูเ้งินกบักองทุนฯ	มาก่อนเลยตั้งแต่ปีบญัชี	2552	จนถึงปีบญัชี	2557	

ผลการด�าเนินงานในปีบญัชี	2558	สหกรณ์ใหม่ท่ีเขา้มาท�าธุรกรรมการขอกูเ้งิน 

กับกองทุนฯ	มีจ�านวน	105	สหกรณ์	จากสหกรณ์ทั้ งหมดท่ีเขา้มาท�าธุรกรรม 

การขอกูเ้งินกบักองทุนฯ	ในปีบญัชี	2558	จ�านวน	1,447	สหกรณ์	คิดเป็นร้อยละ	7.26	

เทียบเท่าระดบัคะแนน	4.5200

	 	 3.3	ร้อยละของจ�านวนค�าขอกูท่ี้สามารถอนุมติัและเบิกจ่ายไดใ้น

ระยะเวลาท่ีก�าหนด		เทียบกบัจ�านวน	ค�าขอกู	้	ตวัช้ีวดัท่ี	3.3	(น�้าหนกัร้อยละ	6)

	 	 	 ประเมินร้อยละของจ�านวนค�าขอกูใ้นปีบญัชี	2558	ท่ีสามารถ

อนุมติัและเบิกจ่ายไดใ้นระยะเวลา	ท่ีก�าหนดต่อจ�านวนค�าขอกูท่ี้เบิกจ่ายทั้งหมด 

ในปีบญัชี		2558	ผลการด�าเนินการ

	 -		ส่วนกลาง	จ�านวน		 33	สญัญา	 ปฏิบติัไดต้ามก�าหนดเวลา		 33	สญัญา

	 -		จงัหวดั		 จ�านวน	1,620	สญัญา	 ปฏิบติัไดต้ามก�าหนดเวลา		 1,599	สญัญา

	 -		ในภาพรวม	 1,653	สญัญา	 ปฏิบติัไดต้ามก�าหนดเวลา		 1,632	สญัญา

	 คิดเป็นร้อยละ	98.73	ของจ�านวนค�าขอกูท้ ั้งหมด	เทียบเท่าระดบัคะแนน		

4.1533	คะแนน

����������������� 2558.indd   41 9/7/2559   9:35:53



42

รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 3.4	 ร้อยละของหน้ีท่ีไดรั้บช�าระคืนตามสญัญา	ตวัช้ีวดัท่ี	3.4	(น�้าหนกัร้อยละ	6) 
	 	 ประเมินจากร้อยละของหน้ีท่ีถึงก�าหนดช�าระไดรั้บช�าระคืนภายใน 

ปีบญัชี	2558	ต่อหน้ีท่ีถึงก�าหนดช�าระในปีบญัชี	2558	ผลการด�าเนินงานลูกหน้ี

กองทุนพฒันาสหกรณ์ถึงก�าหนดช�าระระหวา่ง	1	ตุลาคม	2557	–	30	กนัยายน	2558	

เป็นจ�านวนเงิน	3,852,983,643.04	บาท	ไดรั้บช�าระคืนภายใน	วนัท่ี	30	กนัยายน	2558		

จ�านวน	3,795,644,753.10	บาท		คิดเป็นร้อยละ	98.51	เทียบเท่าระดบัคะแนน	4.0200

	 3.5	ร้อยละของลกูหน้ีผดินดัก่อนด�าเนินคดีไดรั้บการแกไ้ข	ตวัช้ีวดัท่ี	3.5		

(น�้าหนกัร้อยละ	6)

	 	 ประเมินจากร้อยละของลูกหน้ีผดินดัก่อนด�าเนินคดีไดรั้บการแกไ้ข 

ในปีบัญชี	 2558	 	 ต่อลูกหน้ีผิดนัดก่อนด�าเนินคดียกมา	ณ	 1	 ตุลาคม	 2557		 

การด�าเนินงานในปีบญัชี	2558	ลูกหน้ีผดินดัก่อนด�าเนินคดีไดรั้บการแกไ้ขในปีบญัชี	

2558		เป็นจ�านวนเงิน	55,575,602.47	ลา้นบาท	ต่อลูกหน้ีผิดนดัช�าระหน้ีทั้งหมด	 

ณ	วนัท่ี	1	ตุลาคม	2557	ทั้งหมด	89,592,344.39	ลา้นบาท		คิดเป็นร้อยละ	62.03		 

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 3.6	การตรวจสอบสหกรณ์ใหมี้การน�าเงินกูไ้ปใชต้รงตามวตัถุประสงค์

ในการขอกู	้ตวัช้ีวดัท่ี	3.6	(น�้าหนกัร้อยละ	6)

	 	 ประเมินจากระดับความส�าเร็จของการตรวจสอบสหกรณ์ท่ีมี 

การน�าเงินกูไ้ปใชต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ขอกูห้รือไม่		ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2558	

กองทุนพฒันาสหกรณ์มีการท�าสัญญาเบิกรับเงินกูใ้ห้กบัสหกรณ์จ�านวน	1,444	

สัญญา		มีการตรวจสอบการใชเ้งินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์ของสหกรณ์ทั้งส้ิน	

1,138	สหกรณ์

	 	 	-	เป็นการตรวจสอบคร้ังท่ี	1	ภายใน	3	เดือนนบัจากวนัท่ีสหกรณ์ 

ไดรั้บเงินกูไ้ปแลว้		จ�านวน	832	สหกรณ์		และตรวจสอบคร้ังท่ี	2	หลงัจากกูเ้งินไปแลว้	

6	เดือน		จ�านวน	306	สหกรณ์		ซ่ึงการตรวจสอบทั้ง	2	คร้ัง		พบวา่มีจ�านวน	4	สหกรณ์		

คือ		ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัหนองบวัล�าภู	จ �ากดั		จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู	

สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นโพนทอง	จ�ากดั		จงัหวดัอ�านาจเจริญ		สหกรณ์การเกษตร 

ศุภนิมิตปงพฒันา	จ�ากดั	 	จงัหวดัพะเยา	 	และสหกรณ์การเกษตรสามโก	้จ�ากดั	 

จงัหวดัอ่างทอง		น�าเงินกูไ้ปใชไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการขอกู	้ผลการด�าเนินงาน	

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	
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	 	 3.7	การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง	กองทุนฯ	และ 

หน่วยงานภายนอก	ตวัช้ีวดัท่ี	3.7		(น�้าหนกัร้อยละ	5)

	 	 	 ประเมินจากระดับความส�าเ ร็จของการจัดให้มี กิจกรรม 

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกองทุนและหน่วยงานภายนอก	โดยอาจจัดเป็น 

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้	หรือจดัใหมี้การประชุม	อบรมทางวชิาการกบัหน่วยงาน 

ภายใน	ปี	2558		กองทุนไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกองทุนและหน่วยงาน 

ภายนอก		จ�านวน	3	คร้ัง	โดยพิจารณาเลือกกองทุนท่ีมีศกัยภาพดา้นการบริหารงาน 

และได้รับทุนหมุนเวียนดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงาน 

ของกรมบญัชีกลาง		คือ	1)	กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	2)	กองทุน 

ผูใ้ชแ้รงงาน	และ		3)	กองทุนหมุนเวยีนสถานแสดงพนัธ์สตัวน์�้ า		ผลการด�าเนินงาน

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	

 4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (น�้าหนักร้อยละ 30)	 ผลการ 

ด�าเนินงานอยูท่ี่ระดบั	4.5667	คะแนน	โดยมีสาระส�าคญัในแต่ละตวัช้ีวดั		ดงัน้ี

	 	 4.1		บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน	ตวัช้ีวดัท่ี	4.1	(น�้าหนกัร้อยละ	5)

	 	 		 ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน	ซ่ึงก�าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผล

จากประเดน็หลกัท่ีส�าคญั	5	ดา้น		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	

	 4.1.1	การจดัใหมี้ทิศทาง	แผนยทุธศาสตร์	และแผนปฏิบติัการประจ�าปี	

(น�้ าหนกัร้อยละ	30)	กองทุน	ไดมี้ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์

กองทุนพฒันาสหกรณ์		และด�าเนินการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	โดยไดท้�า 

การศึกษาปัจจยัภายใน	ปัจจยัภายนอก		และระดมความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ในปี	2558	ระหว่างวนัท่ี	7-	8	 มิถุนายน	2558	 ก่อนจะสรุปผลการทบทวนให ้

คณะอนุกรรมการฯ	กลัน่กรอง		เพือ่ใหฝ่้ายเลขาน�าเสนอ	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 

เห็นชอบ		และน�าเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต	์และแจง้เวยีนใหก้ลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท�าแผน	 

ปี	2559	โดยสาระส�าคญั	คือ	วตัถุประสงค	์เป้าหมายขั้นตอน	ระยะเวลา	ประมาณ 

ค่าใชจ่้าย	ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั	และเป้าหมายของแผนงาน	โดยมีค่าคะแนนระดบั	

5.0000
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	 4.1.2		การติดตามระบบการบริหารจดัการและผลการปฏิบติังาน

ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	(น�้ าหนกัร้อยละ	30)	ประเมินจากคณะกรรมการได้

ติดตามผลการปฏิบติังานท่ีส�าคญัของกองทุนครบถว้น	7	ประเดน็		คือ

	 (1)	 ผลการปฏิบติังานของระบบควบคุมภายใน

	 (2)	 ผลการปฏิบติังานของระบบตรวจสอบภายใน

	 (3)	 ผลการปฏิบติังานของระบบการบริหารความเส่ียง

	 (4)	 ผลการปฏิบัติงานของระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศ

	 (5)	 ผลการปฏิบติังานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

	 (6)	 ผลการปฏิบติังานดา้นการเงิน

	 (7)	 ผลการปฏิบติังานดา้นไม่ใช่การเงินตามวตัถุประสงค์

และภารกิจของกองทุนหมุนเวยีน

	 4.1.3	 	การจัดให้มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารระดับสูงของ

ทุนหมุนเวียน	(น�้ าหนกัร้อยละ	20)	ประเมินจากกองทุนไดด้�าเนินการประเมินผล 

ผู ้บริหารระดับสูง	 3	 ระดับ	ประกอบด้วย	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 

ผูอ้ �านวยการกองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์		ผูอ้ �านวยการกลุ่มท่ีรับผดิชอบ

กองทุน	โดยมีกรอบการประเมินผลการด�าเนินงานดา้นการเงิน		การสนองประโยชน์

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย		ดา้นการปฏิบติัการ		และการบริหารพฒันาเงินทุนหมุนเวยีน

ภายใตแ้ต่ละกรอบมีการระบุตวัช้ีวดั	 	นิยาม		และเป้าหมายของแต่ละตวัช้ีวดัท่ี 

ครบถว้นชดัเจน	และเช่ือมโยงกบับนัทึกขอ้ตกลงประจ�าปีท่ีทุนหมุนเวียนด�าเนิน

การร่วมกบักรมบญัชีกลาง		โดยท�าค�ารับรองผลการปฏิบติังานกองทุนกบัประธาน 

คณะกรรมการบริหาร	กพส.	พร้อมทั้ง	รายงานผลการปฏิบติังานตามค�ารับรอง 

ใหป้ระธานทราบผลการด�าเนินการของกองทุนฯ	มีค่าเทียบเท่ากบัคะแนน	5.0000

	 4.1.4		การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	(น�้ าหนกั

ร้อยละ	15)	กองทุนฯ	ไดด้�าเนินงาน	เชิงรุกท่ีจะใหป้ระชาชนทัว่ไปรวมถึงกลุ่มผูรั้บ

บริการไดรั้บทราบผลการด�าเนินงาน		คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

การบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์		จึงไดก้�าหนดเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน
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ภูมิภาคให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เป็นปีแรก	รวมถึงมีการเผยแพร่ผ่านส่ือ 

อ่ืน	ๆ	เช่น	หนงัสือพิมพ	์บทความสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร	รายงาน	รายการวทิยโุทรทศัน	์

รายงานกิจการประจ�าปี	รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์	กพส.	ในประเด็นต่าง	 

ผลการด�าเนินการของกองทุนฯ	มีค่าเทียบเท่ากบัคะแนน	5.0000

	 4.1.5		การพฒันาตนเองของคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน	(น�้าหนกั

ร้อยละ	5)	กองทุนฯ	ไดจ้ดักิจกรรมสร้างความรู้	ความเขา้ใจใหก้บัคณะกรรมการ 

เก่ียวกบัทุนหมุนเวียน	2	กิจกรรม		คือ		จดัส่งคู่มือแนวทางปฏิบติังาน		และจดัท�า

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจของ 

คณะกรรมการฯ	รวมทั้งศึกษาดูงานและรับฟังขอ้เสนอแนะของสหกรณ์ผูกู้เ้งิน 

กองทุนฯ	ผลการด�าเนินการของกองทุนฯ	มีค่าเทียบเท่ากบัคะแนน	5.0000

	 	 4.2	 การบริหารความเส่ียง	 ตัวช้ีว ัดท่ี	 4.2	 (น�้ าหนักร้อยละ	 5)	 

(กรณีท่ี	1	-	ทุนมีอ�านาจหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงดว้ยตนเอง)		

ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	4.4000

	 	 	 พิจารณาจากระดบัความส�าเร็จในการเพิม่ประสิทธิภาพดา้นการ

บริหารความเส่ียง	ก�าหนดการประเมินผลจากประเดน็หลกัท่ีส�าคญั	ดงัน้ี

	 4.2.1		การระบุความเส่ียงระดบัองคก์ร	(น�้าหนกัร้อยละ	20)		กองทุนฯ	

มีการระบุความเส่ียงทั้ง	4	ดา้น	ตามหลกัการบริหารความเส่ียง	COSO	ERM		ไดแ้ก่		

ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน	(Operational	

Risk)	ความเส่ียงดา้นการเงิน	(Financial	Risk)	 	ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตาม 

กฎ	ระเบียบ	(Compliance	Risk)		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 4.2.2	การประเมินระดบัความรุนแรงของความเส่ียงระดบัองคก์ร	

(น�้าหนกัร้อยละ	20)	กองทุนฯ	มีการค�านวณค่าระดบัความเส่ียงพร้อมทั้งโอกาสและ

ผลกระทบครบทุกความเส่ียง		รวมถึงมีการจดัท�าแผนภาพความเส่ียงระดบัองคก์ร	

(Risk	Profile)		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 4.2.3	การก�าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร	 

(น�้ าหนกัร้อยละ	20)		กองทุนฯ	มีการก�าหนดแผนบริหารความเส่ียงครบทุกปัจจยั

เส่ียงระดบัองค์กร	และไดมี้การวิเคราะห์	Cost-Benefit	ในแต่ละปัจจยั	ไดรั้บ 
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ความเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหาร	กพส.		ผลการด�าเนินงาน

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 4.2.4		การด�าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง	(น�้าหนกัร้อยละ	

30)	กองทุนฯ	มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือติดตามการด�าเนินการตามแผนบริหาร

ความเส่ียง		แต่ไม่ไดร้ะบุระดบัความรุนแรงของปัจจยัเส่ียงทุกปัจจยัเส่ียงสามารถ

ลดลงไดต้ามเป้าหมายหรือไม่		จึงมีผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	3.0000

	 4.2.5	 การจดัท�าคู่มือการบริหารความเส่ียง	(น�้ าหนกัร้อยละ	10) 

กองทุนฯ	 มีการจัดท�าคู่มือการบริหารความเส่ียงท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน 

พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต	์	ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 4.3		การควบคุมภายใน	ตวัช้ีวดัท่ี	4.3	(น�้าหนกัร้อยละ	5)	(กรณีท่ี	2	-	

ทุนไม่มีอ�านาจบริหารจดัการดา้นการควบคุมภายในดว้ยตนเอง)		ผลการด�าเนินงาน

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 4.3.1.	 การจดัให้องค์กรมีสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ี 

ครบถว้นเพียงพอ	(น�้ าหนักร้อยละ	40)	 มีรายละเอียด	ดงัน้ี	ผลการด�าเนินงาน 

เทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 	 (1)	ระบบขอ้ร้องเรียนโดยการจดัท�ารายงานสรุปเก่ียวกบั 

ขอ้ร้องเรียนภายในองค์กร	 	น�าเสนอผูบ้ริหารขององค์กร	(น�้ าหนักร้อยละ	15)	 

ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 	 กองทุนไดเ้สนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเห็นชอบ

กรอบแนวทางระบบขอ้ร้องเรียนในปี	2558		จ�านวน	5	ช่องทาง		(1)	ร้องเรียนต่อผูบ้ริหาร

โดยตรง	(จดหมาย)		(2)	ร้องเรียนผา่นศนูยรั์บขอ้ร้องเรียน	(อีเมลส์�านกั)		(3)	ตูแ้สดง 

ความคิดเห็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 	 (4)	ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

ส�านกับริหารเงินทุน	(จดหมาย)		(5)	ผา่นหน่วยงานภายนอกเช่นกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์		ส�านกันายกรัฐมนตรี		ส�านกัพระราชวงั		โดยกรมฯ	ไดด้�าเนินการแกไ้ขต่อ

ผูร้้องเรียนและแจง้ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ	ในปี	2558	จ�านวน	14	เร่ือง

	 	 	 (2)		การสอบทานและผลการสอบทานกรณีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน	์(น�้าหนกัร้อยละ	10)			ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	

คะแนน
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	 กองทุนไดเ้สนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบกรณีการ

สอบทานความขดัแยง้	ทางผลประโยชน์ไดก้�าหนดแนวทางปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน	

โดยได้ก�าหนดให้มีการสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของเจา้หน้าท่ี 

ท่ีปฏิบติังานในภารกิจของกองทุนพฒันาสหกรณ์ของส�านกับริหารเงินทุน		ซ่ึงอาจ

จะมีพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ของกองทุนฯ	 ซ่ึงท�าให้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานดว้ยความโปร่งใสของ 

กองทุนฯ	มีรายละเอียด		ดงัน้ี

	 1.	 การรับของขวญัหรือประโยชนอ่ื์นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี	

	 2.	 การใชอ้ �านาจในหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืน	

	 3.	 การเขา้ไปมีส่วนร่วมในคู่สญัญาขององคก์ร

	 4.	 การใหผู้อ่ื้นแสวงหาผลประโยชนก์บัขอ้มูลทางราชการ	

	 5.	 การสรรหาและบรรจุพนกังาน

	 6.	 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

	 7.	 การจดัซ้ือจดัจา้ง

	 8.	 การจดัท�าราคากลาง	

	 9.	 การควบคุมและตรวจรับงาน	

	 10.	 งานก�าหนด	SPEC	หรือ	TOR

	 11.	 การพิจารณาการอนุญาตต่าง	ๆ	แก่บุคคลภายนอก

	 12.	 การอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์อตนเอง	หรือผูอ่ื้น

	 ซ่ึงในปี	2558	ผลการสอบทานไม่พบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์	 

แต่อยา่งใด	ทั้งน้ี	ไดร้ายงานผลการสอบทานขา้งตน้ใหผู้อ้ �านวยการกองพฒันาระบบ

สนบัสนุนการสหกรณ์ทราบ		เพื่อสรุปรายงานใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ

	 	 (3)	 การก�าหนดขอบเขตระดบัของอ�านาจในการอนุมติั 

ท่ีชัด เจนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ือสารให้พนักงานทราบทั้ งองค์กร 

(น�้าหนกัร้อยละ	15)		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 	 เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเงินกองทุนฯมีประสิทธิภาพ 

และทนัต่อการเปล่ียนแปลง	กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงไดมี้ค�าสัง่มอบอ�านาจใหจ้งัหวดั

ทราบ	และลงในเวบ็ไซต	์กพส.	และคู่มือปฏิบติังาน	กพส.ประจ�าปี
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	 4.3.2		การจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมภายในท่ีดี		(น�้าหนกัร้อยละ	

40)		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 (1)			ผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัรอง		มีการสอบทาน 

รายงานทางการเงิน	 (น�้ าหนักร้อยละ	20)	 	ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดับ 

คะแนน	5.0000		กองทุนฯ	มีการรายงานทางการเงินใหผู้บ้ริหารสอบทานรายงาน 

ทางการเงินครบทุกไตรมาส		และไดจ้ดัท�างบการเงิน		พร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้ริหาร

สูงสุด		และแจง้กรมบญัชีกลางทราบทุกส้ินปีบญัชี

	 	 (2)			ผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัรอง		มีการสอบทาน

รายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน	(น�้ าหนกัร้อยละ	20)		ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบั

คะแนน	5.0000		รายละเอียดดงัน้ี

	 	 (2.1)	 ผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดับรองมีการ 

สอบทานความถูกตอ้งของรายละเอียดในรายงานการประชุมท่ีมีการพิจารณา 

เร่ืองต่าง	ๆ	ของกองทุนฯ	ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

	 	 (2.2)		 กองทุนฯ	 มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศ 

เก่ียวกบักองทุนพฒันาสหกรณ์ให้ผูบ้ริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบทุก

เดือน

	 	 (2.3)	 กองทุนฯ	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ี 

ส�าคัญของกองทุน	 7	 ประเด็นให้คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 รับทราบ 

เป็นรายไตรมาส		ดงัน้ี

	 1.	 ผลการปฏิบติังานของระบบควบคุมภายใน

	 2.	 ผลการปฏิบติังานของระบบตรวจสอบภายใน

	 3.	 ผลการปฏิบติังานของระบบการบริหารความเส่ียง

	 4.	 ผลการปฏิบติังานของระบบบริหารจดัการ

สารสนเทศ

	 5.	 ผลการปฏิบติังานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

	 6.	 ผลการด�าเนินงานดา้นการเงิน

	 7.	 ผลการด�า เ นินงานด้านไ ม่ใ ช่การ เ งิน 

ตามวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของกองทุนหมุนเวยีน
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	 	4.3.3		การติดตามผลและการประเมินผล	(น�้ าหนกัร้อยละ	20)	

เทียบเท่าระดบัคะแนนเท่ากบั	5.0000

	 	 ( 1 ) 	 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย ต น เ อ ง 

(Control	Self-Assessment	 :	CSA)	กองทุนฯ	ไดมี้การประเมินผลการควบคุม 

ดว้ยตนเอง	CSA	พร้อมทั้งไดร้ายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบแลว้ 

ตามหนงัสือท่ี	กษ	1105/5731	ลงวนัท่ี	15	ตุลาคม	2558

	 4.4	 	 การตรวจสอบภายใน	ตัวช้ีวดัท่ี	 4.4	 (น�้ าหนักร้อยละ	 5)	 

(กรณีท่ี	2	-	ทุนไม่มีอ�านาจหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นการตรวจสอบภายในดว้ยตนเอง)	 

ผลการด�าเนินงานเทียบเท่าระดบัคะแนน	3.0000		การตรวจสอบภายใน	พจิารณาจาก

ระดบัความส�าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน	โดยก�าหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเดน็หลกัท่ีส�าคญั		ดงัน้ี

	 4.4.1	การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน	(น�้ าหนักร้อยละ	50) 

ผลเทียบเท่าระดับคะแนน	 5.0000	 กองทุนฯ	 ได้รับการตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปีงบประมาณ	2558	จากกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์		 

โดยไดต้รวจสอบสหกรณ์ในพ้ืนท่ี		จ�านวน	19	สหกรณ์	4	กิจกรรม	คือ	1)	การใช ้

เงินกูข้องสหกรณ์		2)	การรับช�าระเงินคืนจากลูกหน้ี		3)	การพิจารณาเงินกูแ้ละ 

จ่ายเงินกูใ้หส้หกรณ์	4)	ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและค่าใชจ่้ายในการประชุม

	 4.4.2	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีระบุในรายงานผลการ

ตรวจสอบ	(น�้ าหนักร้อยละ	50)	 	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	1.0000	 	กองทุนฯ	 

ไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารสูงสุด	(อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)	รับทราบผลการตรวจสอบ

และแจง้ให้จงัหวดัท่ีไดรั้บการตรวจสอบด�าเนินการแกไ้ขผลการปฏิบติังานตาม

ขอ้สังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ของกรมฯ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2558	ดงันั้น 

กองทุนฯ	จึงไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้เสนอ

	 4.5		การบริหารจดัการสารสนเทศ	ตวัช้ีวดัท่ี	4.5	(น�้ าหนกัร้อยละ	5)	

ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	พจิารณาจากระดบัความส�าเร็จในการจดัใหมี้แผน

ปฏิบติัการสารสนเทศและการประเมินความพร้อมใชง้านของระบบสารสนเทศท่ี

จ�าเป็นต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์	โดยก�าหนดเกณฑป์ระเมินผลจากประเดน็หลกั

ท่ีส�าคญั	ดงัน้ี	
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	 4.5.1	การจดัท�า/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ	(น�้าหนกัร้อยละ	20)

	 (1)	 มีการจัดท�าทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศท่ี มี 

ความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์	ทั้งวสิยัทศัน	์พนัธกิจ	และยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั 

4	ประเดน็	(น�้าหนกัร้อยละ	10)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000		ดงัน้ี

	 1.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้ นตอน 

การท�างาน	

	 2.	 โครงการส�าหรับประชาชนผูใ้ช้บริการได้รับ 

ความสะดวก	

 3.		โครงการการจดัใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน

การบริหารจดัการองคก์ร	

 4.	 โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วย 

การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร

	 (2)	 แผนปฏิบัติการสารสนเทศมีองค์ประกอบหลัก 

ท่ีดีครบถว้น	(น�้ าหนกัร้อยละ	10)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000		กองทุนฯ	

มีการจดัท�าแผนปฏิบติัการประจ�าปี	 	 ท่ีมีองค์ประกอบหลกัท่ีดีแต่ไม่ครบถว้น 

ตามท่ีก�าหนด	คือ	โครงการทั้งหมด	7	โครงการในแผนปฏิบติัการประจ�าปี	มีเพียง 

4	โครงการท่ีมีองค์ประกอบหลกัครบถว้น	ตามท่ีก�าหนด	ส่วนอีก	3	โครงการ 

ไม่มีประมาณการงบประมาณ	ไดแ้ก่		1.	โครงการจดัชั้นลกูหน้ีเงินกูก้องทุนพฒันา

สหกรณ์		2.	โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลการตอบรับช�าระหน้ีผา่นระบบ	Barcode	

3.	โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกองทุนพฒันาสหกรณ์		

	 	 4.5.2	 ดชันีความพร้อมใชง้านของระบบสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อ

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์	ครบถว้น	(น�้าหนกัร้อยละ	80)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	

5.0000

	 	 	 ฝ่าย เลขาได้ส่งแบบส�ารวจความพร้อมของระบบ

สารสนเทศกองทุนพฒันาสหกรณ์ให้กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง	เพื่อส�ารวจความพร้อม

ของแต่ละระบบสารสนเทศท่ีใชง้านอยูปั่จจุบนั		พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการส�ารวจ 

ดงักล่าวใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
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	 4.6	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ตวัช้ีวดัท่ี	4.6	(น�้ าหนกัร้อยละ	5)		

(กรณีท่ี	1	-	ทุนมีอ�านาจบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลดว้ยตนเอง)		ผลเทียบเท่า 

ระดับคะแนน	5.0000	 	 พิจารณาจากระดับความส�าเร็จในการจัดให้มีปัจจัย 

พ้ืนฐาน	(Fundamental)	ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ 

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ	ในปีบญัชี	2558		โดยก�าหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเดน็หลกัท่ีส�าคญั		ดงัน้ี

	 	 4.6.1	 ปัจจัยพ้ืนฐาน	 (Fundamental)	 (น�้ าหนักร้อยละ	 30)			 

ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000		ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ในปีบญัชี	2558		

กองทุนฯ	มีการด�าเนินการตามรายละเอียด		ดงัน้ี

	 	 	 (1)	 กองทุนฯ	มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจนและ

เหมาะสม	โดยมีการจดัท�ากรอบอตัราก�าลงัพนกังานกองทุนพฒันาสหกรณ์		มีการ

ก�าหนดเลขท่ีต�าแหน่งและสงักดัหน่วยงานชดัเจน

	 	 	 (2)	 ค �าสัง่ส�านกับริหารเงินทุน	ท่ี	9/2557	เร่ือง	แต่งตัง้คณะท�างาน 

ขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

ประจ�าปีงบประมาณ	2558

	 	 	 (3)	 ฝ่ายเลขาได้จัดท�าค�าบรรยายลักษณะงาน	 (Job	

Description)	ของพนักงานกองทุนพฒันาสหกรณ์จ�านวน	22	อัตรา	 โดยมี 

องคป์ระกอบหลกัครบถว้น	ดงัน้ี	1)	ช่ือต�าแหน่ง	2)	จุดประสงคข์องต�าแหน่งงาน

หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกั	3)	 เป้าหมายของงาน	4)	สายการบงัคบับญัชา 

5)	 คุณสมบติัพึงมี	 เช่นประสบการณ์	ความรู้	ทกัษะ	สมรรถนะ	6)	วนัท่ีจดัท�า 

ค�าบรรยาย	ลกัษณะงาน	

	 	 	 (4)	 คณะท�างานมีมติเห็นชอบการจดัท�าค�าบรรยายลกัษณะงาน	 

(Job	Description)	 ของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์จ�านวน	 22	 อัตรา 

เม่ือวนัท่ี	12	มกราคม	2558	

	 	 	 (5)		 กองทุนฯ	มีการด�าเนินงานของพนกังานกองทุนพฒันาสหกรณ์  

โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพฒันาสหกรณ์	ได้ก�าหนดกรอบ

เกณฑก์ารประเมินในการเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานฯ	ดงักล่าว	โดยก�าหนดใหมี้ 

การประเมินผล
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	 	 	 (6)	 กรณีการสรรหาผูด้ �ารงต�าแหน่ง	กองทุนฯ	ไดน้�า	JD	

มาเป็นกรอบแนวทางในการจดัสรรหาบุคคล		โดยพิจารณาลกัษณะงานคุณสมบติั

เฉพาะต�าแหน่ง

	 4.6.2	 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 

(น�้าหนกัร้อยละ	70)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000

	 	 (1)		การด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการปี	2558	(น�้ าหนกั 

ร้อยละ	35)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	กองทุนฯ	มีการด�าเนินงานตาม 

แผนปฏิบติัการดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลประจ�าปีบญัชี	2558	ไดค้รบถว้นตามแผน

จ�านวน	9	แผนงาน/โครงการ	พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบติัการดา้นทรัพยากร

บุคคลประจ�าปีบญัชี	2558	ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ		ดงัน้ี

	 	 	 1.	การจดัท�าสมรรถนะของต�าแหน่งพนกังานกองทุน

พฒันาสหกรณ์	

	 	 	 2.	การจดัท�าค�าบรรยายลกัษณะงาน		(Job	Description)	

	 	 	 3.	โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน	กพส.	

	 	 	 4.	โครงการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการจดัการ

ความรู้		(KM)

   5.	 แผนงานจดัท�าแผนพฒันารายบุคคล		(Individual	

Development	Plan:	IDP) 

	 	 	 6.	โครงการคดัเลือกบุคลากร	กพส.	ดีเด่น	

	 	 	 7.	โครงการติดตามเยีย่มเยยีนลกูคา้	กพส.		 	 	

	 	 	 8.	โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 	 	 9.	โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร		“แนวทางการบริหารเงิน	

กพส.	ปี	2558”

	 	 	 (2	)	การจดัท�า/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการฯ	

ในปีบญัชี	2559	(น�้าหนกัร้อยละ	35)	ผลเทียบเท่าระดบัคะแนน	5.0000	ในปี	2558	

กองทุนฯ	มีการด�าเนินการตามรายละเอียด		ดงัน้ี
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 ได้มีการแต่งตั้ ง 

คณะอนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์	กองทุนพฒันาสหกรณ์ตามค�าสัง่คณะกรรมการ

บริหาร	กพส.ท่ี	1/	2557	ลงวนัท่ี	14	สิงหาคม	2557

	 2.	 กพส.	 ได้ด�าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

โดยการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	Swot	กพส.	และระดมความคิดเห็น 

ผ่านเวทีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจของคณะกรรมการบริหาร	กพส.	และผูท่ี้เก่ียวขอ้งประจ�าปีบญัชี	2558		

เม่ือวนัท่ี	7	-	9	มิถุนายน	2558	โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงและการสนบัสนุน

ยทุธศาสตร์หลกัของทุนหมุนเวยีน		การก�าหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัและติดตาม

ประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน	ตลอดจนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

เป็นแผนปฏิบติัการดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลประจ�าปี

	 3.	 สรุปผลการทบทวนยทุธศาสตร์ใหค้ณะอนุกรรมการ

ดา้นยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์กลัน่กรอง		เม่ือวนัท่ี	16	กรกฎาคม	2558	

	 4.	 ฝ่ายเลขาไดน้�าเสนอคณะกรรมการบริหาร	กพส. 

ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	 	 เม่ือวนัท่ี	 3	 สิงหาคม	2558 

ซ่ึงคณะกรรมการฯ	ไดพิ้จารณาแลว้ไม่มีขอ้เสนอแนะและเห็นชอบการทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	ทั้ งน้ี	กองทุนฯ	ได้มีการเผยแพร่การทบทวนแผน

ยทุธศาสตร์ผา่นเวบ็ไซต	์

	 5.	 ฝ่ายเลขาไดจ้ดัท�าแผนปฏิบติัการดา้นบริหารทรัพยากร 

บุคคลประจ�าปีบญัชี	2559	โดยพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 

หลกัของกองทุนฯ	ซ่ึงแผนปฏิบติัการดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลประจ�าปี	2559		 

มีองคป์ระกอบดงัน้ี		1)	แผนงาน		2)	เป้าประสงค	์	3)	ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ		 

4)	งบประมาณ	5)	ขั้นตอนและระยะเวลาด�าเนินงาน		6)	ตวัช้ีวดัและค่าเกณฑว์ดั		 

7)	ค่าเป้าหมาย

	 คณะกรรมการเม่ือวนัท่ี	23	กนัยายน	2558		พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้	ไม่มีขอ้เสนอแนะและเห็นชอบแผนปฏิบติัการ 

ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลจ�าปีบญัชี	2559	 	ทั้งน้ี	กองทุนฯ	ไดมี้การเผยแพร่ 

แผนปฏิบติัการดงักล่าวผา่นเวบ็ไซต์
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