
ผลการประเมนิ

การบริหารจดัการเงนิ กพส.
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

การประเมนิผลการบริหารจดัการเงนิ กพส.

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	การประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารเงินกองทุน

พฒันาสหกรณ์	ของส�านักงานสหกรณ์จงัหวดัและส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร	 พ้ืนท่ี	1	และ	2	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	โดยก�าหนดหลกั

เกณฑใ์นการประเมินผล	แบ่งเป็น	4	หมวด	ประกอบดว้ย	1)	การปฏิบติังานปกติ 

2)	การติดตามรายงานผลการปฏิบติังาน	3)	การติดตามเร่งรัดหน้ี	และการแกไ้ข 

ปัญหาหน้ีผดินดั		และ	4)	การเผยแพร่ภาพลกัษณ์กองทุนพฒันาสหกรณ์		คะแนน

รวม		200		คะแนน

	 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประผลเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์		

เม่ือวนัท่ี	26	มกราคม	2559	มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการบริหารจดัการเงิน

กองทุนพฒันาสหกรณ์	ของส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัและส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร	พื้นท่ี	1	และ	2	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	โดยแบ่งกลุ่มผูรั้บ 

การประเมิน	ดงัน้ี

กลุ่มที ่1	จงัหวดัท่ีไม่มีหน้ีผดินดัยกมา	ณ	วนัท่ี	1	ตุลาคม	2557		จ�านวน	17	จงัหวดั		

โดยจงัหวดัท่ีมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ	75	 ข้ึนไป		 มีจ�านวน	16	จงัหวดั	 

	เรียงล�าดบัจากมากไปหานอ้ย		ดงัน้ี

	 ล �าดบัท่ี	1	 จงัหวดักาญจนบุรี	 ไดค้ะแนน	 194.02	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	2	 จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู ไดค้ะแนน	 192.22	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	3	 จงัหวดัแพร่	 ไดค้ะแนน	 191.67	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	4	 จงัหวดัปราจีนบุรี	 ไดค้ะแนน	 186.94	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	5	 จงัหวดันนทบุรี	 ไดค้ะแนน	 185.85	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	6	 จงัหวดันครปฐม	 ไดค้ะแนน	 182.73	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	7	 จงัหวดัปัตตานี	 ไดค้ะแนน	 182.62	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	8	 จงัหวดัพิษณุโลก	 ไดค้ะแนน	 182.61	คะแนน
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	 ล �าดบัท่ี	9	 ส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์	 ไดค้ะแนน	 180.21	คะแนน

	 	 กรุงเทพมหานครพื้นท่ี	1

	 ล�าดบัท่ี	10	 จงัหวดัระยอง	 ไดค้ะแนน	 179.43	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	11	 จงัหวดันครนายก	 ไดค้ะแนน	 174.91	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	12	 จงัหวดัชลบุรี	 ไดค้ะแนน	 170.83	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	13	 จงัหวดัตราด	 ไดค้ะแนน	 166.40	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	14	 จงัหวดัสมุทรสาคร	 ไดค้ะแนน	 166.27	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	15	 จงัหวดัสมุทรปราการ	 ไดค้ะแนน	 163.78	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	16	 จงัหวดัอ่างทอง	 ไดค้ะแนน	 162.67	คะแนน

กลุ่มที ่2		จงัหวดัท่ีมีผลงานดา้นการติดตามเร่งรัดหน้ีผดินดัคา้งช�าระ	(มีหน้ีผดินดั 

ยกมา	ณ	วนัท่ี	1	ตุลาคม	2557	(จ�านวน	61	จงัหวดั)		โดยแบ่งกลุ่มจงัหวดัตามจ�านวน

สญัญา	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม		ประกอบดว้ย

	 2.1	จงัหวดัท่ีจ่ายเงินกูร้ะหว่างปี	 	จ �านวน	0	-	25	สัญญา	(จ�านวน	40	

จงัหวดั)		โดยจงัหวดัท่ีมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ	75	ข้ึนไป		มีจ�านวน	16	จงัหวดั	 

	เรียงล�าดบัจากมากไปนอ้ย		ดงัน้ี

	 ล �าดบัท่ี	1	 จงัหวดัสงขลา	 ไดค้ะแนน	 191.06	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	2	 จงัหวดัลพบุรี	 ไดค้ะแนน	 190.62	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	3	 จงัหวดัปทุมธานี	 ไดค้ะแนน	 187.59	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	4	 จงัหวดัน่าน	 ไดค้ะแนน	 174.62	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	5	 จงัหวดัล�าปาง	 ไดค้ะแนน	 172.33	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	6	 จงัหวดัสระบุรี	 ไดค้ะแนน	 169.24	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	7	 จงัหวดัยโสธร	 ไดค้ะแนน	 168.93	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	8	 จงัหวดัภเูกต็	 ไดค้ะแนน	 167.59	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	9	 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	 ไดค้ะแนน	 163.75	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	10	จงัหวดัหนองคาย	 ไดค้ะแนน	 160.57	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	11	จงัหวดัระนอง	 ไดค้ะแนน	 157.73	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	12	จงัหวดัจนัทบุรี	 ไดค้ะแนน	 157.34	คะแนน
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	 ล �าดบัท่ี	13	จงัหวดัสตูล	 ไดค้ะแนน	 156.53	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	14	จงัหวดัยะลา	 ไดค้ะแนน	 153.59	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	15	จงัหวดัมหาสารคาม	 ไดค้ะแนน	 153.40	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	16	จงัหวดัสมุทรสงคราม	 ไดค้ะแนน	 152.32	คะแนน

	 2.2	จังหวดัท่ีจ่ายเงินกู้ระหว่างปี	จ�านวน	26	 -	50	สัญญา	 (จ�านวน	 

14	จงัหวดั)	โดยจงัหวดัท่ีมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ	75	 ข้ึนไป		มีจ�านวน	 

9	จงัหวดั		เรียงล�าดบัจากมากไปนอ้ย		ดงัน้ี

	 ล �าดบัท่ี	1	 จงัหวดันครสวรรค	์ ไดค้ะแนน	 179.66	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	2	 จงัหวดัศรีสะเกษ	 ไดค้ะแนน	 174.35	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	3	 จงัหวดัพิจิตร	 ไดค้ะแนน	 173.27	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	4	 จงัหวดับึงกาฬ	 ไดค้ะแนน	 169.56	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	5	 จงัหวดัร้อยเอด็	 ไดค้ะแนน	 165.59	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	6	 จงัหวดันครพนม	 ไดค้ะแนน	 164.88	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	7	 จงัหวดัตรัง	 ไดค้ะแนน	 164.00	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	8	 จงัหวดัเชียงราย	 ไดค้ะแนน	 162.09	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	9	 จงัหวดัล�าพนู	 ไดค้ะแนน	 156.50	คะแนน

	 2.3	จงัหวดัท่ีจ่ายเงินกูร้ะหวา่งปี	จ�านวนมากกวา่	50	สญัญาข้ึนไป		(จ�านวน	

7	จงัหวดั)	โดยจงัหวดัท่ีมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ	75	ข้ึนไป		มีจ�านวน	5	จงัหวดั		

เรียงล�าดบัจากมากไปนอ้ย		ดงัน้ี

	 ล �าดบัท่ี	1	 จงัหวดับุรีรัมย	์ ไดค้ะแนน	 173.17	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	2	 จงัหวดัก�าแพงเพชร	 ไดค้ะแนน	 171.04	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	3	 จงัหวดัอุตรดิตถ	์ ไดค้ะแนน	 164.99	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	4	 จงัหวดัอุบลราชธานี	 ไดค้ะแนน	 158.29	คะแนน

	 ล�าดบัท่ี	5	 จงัหวดันครราชสีมา	 ไดค้ะแนน	 150.10	คะแนน
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สนับสนุนโครงการในลกัษณะอุดหนุนจ่ายขาด

	 ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	วา่ดว้ยการรับเงิน	การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงินการจดัหาผลประโยชน์	 	การจดัการและการจ�าหน่ายทรัพยสิ์น

ของกองทุนพฒันาสหกรณ์	(กพส.)		(ฉบบัท่ี2)	พ.ศ.	2557	ขอ้	13	การจ่ายเงินตาม

ขอ้	11	(2)	(3)	และ	(4)	ใหจ่้ายดอกผล	กพส.	และไม่เกินร้อยละแปดสิบของดอกผล	

กพส.	ท่ีไดรั้บจริง	ในส้ินปีบญัชีก่อนหนา้ปีปัจจุบนั	1	ปีเท่านั้น		ซ่ึงในปีงบประมาณ	

พ.ศ.2558	(ขอ้มูล	ณ	วนัท่ี	31	สิงหาคม	2557)	กองทุนพฒันาสหกรณ์ไดรั้บดอกเบ้ีย		

จ�านวน	88,101,806.99	บาท	จึงสามารถจดัสรรดอกผลเพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินงาน

ไดไ้ม่เกิน	44,050,903.50		บาท

	 คณะกรรมการฯ	ไดอ้นุมติักรอบประมาณการรายจ่ายกองทุนพฒันาสหกรณ์	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย	จ�านวน	37,491,619		บาท	คือ	

	 1.	เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด�าเนินงาน	กพส.	จ�านวน	28,741,619	บาท	

	 2.	เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการศึกษาอบรม	3	โครงการ	จ�านวน	

8,750,000	บาท

	 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการศึกษาอบรมส�าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

เพ่ือด�าเนินโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหารจดัการเงิน	กพส.	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ได้ใช้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	แนวทาง 

การบริหารจดัการเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558		ระหวา่งวนัท่ี	6	–	9	

กุมภาพนัธ์	2558	ณ	โรงแรมเวียงอินทร์	 เชียงราย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัเชียงราย 

งบประมาณ	1,651,600	บาท		โดยหวัขอ้ในการประชุมประกอบดว้ย

	 1.		การด�าเนินงานตามแผนปฏิบติังานและแนวทางในการบริหารจดัการ

เงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

	 2.		แนวทางการประเมินผลการบริหารเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558

	 3.	การซกัซอ้มการปฏิบติังานการเงินและการบญัชี

	 4.		การบริหารจดัการหน้ีเงิน	กพส.	ก่อนและหลงัศาลมีค�าพิพากษา

	 5.		พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 

วา่ดว้ยสญัญาค�้าประกนัและสญัญาจ�านอง
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การประเมนิผลโครงการสัมมนาเชิงปฏบัิตกิารแนวทางการบริหารจดัการเงนิ กพส. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 แนวทางการบริหารจดัการเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558 

ไดป้ระเมินผลจากคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม	ผูเ้ขา้รับ

การอบรม	ทั้งส้ินจ�านวน	205	คน		ตอบแบบสอบถาม	189	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.19		

ของผูเ้ขา้รับการการสมัมนา		ดงัน้ี

1.  การประเมนิผลเชิงวชิาการ

	 1.1		ความคิดเห็นดา้นเน้ือหาวชิาในหลกัสูตร		มีประโยชนแ์ละคุณค่าต่อ

การน�าไปปรับใชใ้นปฏิบติังาน	ในระดบัมากข้ึนไป	เรียงตามล�าดบั	ดงัน้ี

	 	 1.1.1	 ร้อยละ	54.50	เห็นว่าเน้ือหาของการสัมมนา	มีความ

สอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัมาก	และร้อยละ	69.31	เห็นวา่ไดรั้บความรู้และประโยชน์

จากการสมัมนาคร้ังน้ีเพิ่มข้ึนในระดบัมาก

	 	 1.1.2	 ร้อยละ	64.02	เห็นวา่จะสามารถน�าความรู้ความเขา้ใจ 

จากการเขา้รับสมัมนา	ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานไดม้าก

	 	 1.1.3	 ร้อยละ	54.50	มีความพึงพอใจในการเขา้รับการสมัมนา

ในระดบัมากการประเมินผลการจดัโครงการ

ที่ หัวข้อ ร้อยละ

1 การด�าเนินงานตามแผนปฏิบติังานและแนวทางในการบริหาร	

จดัการเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

87.20

2 แนวทางการประเมินผลการบริหารเงิน	กพส. 87.09

3 การซกัซอ้มการปฏิบติังานการเงินและการบญัชี 84.76

4 การบริหารจดัการหน้ีเงิน	กพส.	ก่อนและหลงัศาลมีค�าพิพากษา 83.49

5 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย	์

วา่ดว้ยสญัญาค�้าประกนัและสญัญาจ�านอง

82.75
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	 1.1.4	ร้อยละ	46.03	เห็นวา่สถานท่ีในการจดัสมัมนามีความเหมาะสม 

ในระดบัมาก

	 1.1.5	ร้อยละ	52.91	เห็นวา่ระยะเวลาในการสมัมนามีความเหมาะสม 

ในระดบัมาก

	 1.1.6	ร้อยละ	55.56	เห็นวา่อุปกรณ์และเอกสารประกอบการสมัมนา

มีความเหมาะสมในระดบัมาก

	 1.1.7	ร้อยละ	47.62	พึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานของเจา้หนา้ท่ี

โครงการในระดบัมากท่ีสุด

	 1.1.8	ร้อยละ	50.26	พึงพอใจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 

ในระดบัมาก

2. การประเมนิผลการจดัโครงการ

	 2.1	 ร้อยละ	72.22	 เห็นว่าอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา 

มีความเหมาะสมในระดบัมาก

	 2.2	 ร้อยละ	61.11	เห็นว่าสถานท่ีในการจดัสัมมนามีความเหมาะสม 

ในระดบัมาก	 	 																										

	 2.3	 ร้อยละ	66.11	เห็นวา่พึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานของเจา้หนา้ท่ี

โครงการในระดบัมาก

 2.4	 ร้อยละ	63.89	พงึพอใจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมในระดบัมาก

	 2.5	 ร้อยละ	51.11	ระยะเวลาในการสมัมนามีความเหมาะสมในระดบัมาก

3. ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ		ของผูเ้ขา้รับการอบรม		สรุปไดด้งัน้ี

	 3.1	 ในการอบบรมหวัขอ้กฎหมายค�้าประกนั	ตอ้งการใหมี้แบบฟอร์มท่ี

สามารถน�าไปใชใ้นการปฏิบติังาน

	 3.2		ควรเพ่ิมกรณีศึกษา		เพือ่ใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีเกิดจากเหตุการณ์จริงใหไ้ด้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึนการช่วยเหลือความรู้ดา้นกฎหมายใหม้ากข้ึนเน่ืองจาก 

ผูป้ฏิบติังานในภมิูภาคยงัขาดความรู้ดา้นกฎหมาย	รวมถึงการประสานงานกบัจงัหวดั	

(บางจงัหวดั)	ค่อนขา้งยุง่ยาก		เพราะไม่เขา้ใจขั้นตอนวธีิการ
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	 3.3	 การติดตามหน้ีผดินดัคา้งช�าระ	ในขั้นตอนของการสืบทรัพย	์สร้างให้

เกิดความเส่ียงภยัต่อขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน	รวมถึงขาดงบประมาณคา่ใชจ่้ายในการ

ปฏิบติังาน	เช่น	หากตอ้งขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ	ในทางปฏิบติัตอ้งมีการ

จ่ายค่าใชจ่้ายส�าหรับต�ารวจ		ซ่ึงกรมฯ	ไม่ไดจ้ดัสรรงบส่วนน้ีไวจึ้งตอ้งการสะทอ้น

ปัญหาดา้นความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและค่าใชจ่้ายท่ีจ�าตอ้งจ่าย		แต่ไม่มีการ

จดัสรรงบประมาณ

	 3.4	 การด�าเนินคดี	ต้องการวิทยากรท่ีเป็นอัยการหรือ	 นิติกร	 ท่ีมี

ประสบการณ์	สามารถใหข้อ้ช้ีแนะ	ในการด�าเนินคดี	เพื่อท่ีจะไดน้�าไปปฏิบติั

	 3.5	 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 

วา่ดว้ยสญัญาค�้าประกนัและสญัญาจ�านอง		ตอ้งการใหมี้การอบรมในส่วนท่ีจะน�า

ไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง	ๆ

	 3.6	 ควรจดัเวทีเสวนาใหก้บัส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	ท่ีมีประสบการณ์ 

ในการฟ้องด�าเนินคดี	การบงัคบัคดี	การสืบทรัพย	์ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น

ใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติัและน�าไปปรับใชก้บัการปฏิบติังาน 

ในพื้นท่ีได้

	 3.7	 เอกสารประกอบการบรรยาย	บางหลกัสูตรเน้ือหาไม่สมบูรณ์และ 

ไม่ครบถว้น	ท�าใหข้าดความต่อเน่ือง	และไม่เขา้ใจในเน้ือหาวชิานั้น

4. หัวข้อเร่ืองทีต้่องการฝึกอบรมในคร้ังต่อไป

	 4.1	 ตอ้งการใหเ้นน้ในเร่ืองการวเิคราะห์ค�าขอกู	้และขั้นตอนการบริหาร

เงิน	กพส.	แยกแต่ละวตัถุประสงค	์โดยกลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขา้รับการอบรม	คือ 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั	กพส.

	 4.2	 แนวทางการปฏิบติัก่อนและหลงัศาลมีค�าพิพากษาแลว้

	 4.3	 การบริหารจัดการหน้ีอย่างเป็นระบบ	 	และมีการศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศในภมิูภาคเอเชีย

	 4.4	 ความรู้เก่ียวกบักฎหมายค�้าประกนัฉบบัใหม่	ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั

งานตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ในการปฏิบติังาน

	 4.5	 เทคนิคการด�าเนินคดี	การบงัคบัคดี	และแนวทางปฏิบติัในการสืบทรัพย	์
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน

	 5.1	 	เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้	ความช�านาญในการฟ้องด�าเนินคดี	

การบงัคบัคดี	การสืบทรัพย	์ตอ้งการใหมี้หน่วยงานหรือผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ	

เป็นผูด้ �าเนินการเร่ืองดงักล่าว	ประกอบกบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นคนในพ้ืนท่ี

การยดึทรัพยแ์ละการบงัคบัดีเป็นเร่ืองท่ีล�าบากใจ

	 5.2		ควรจดัเวทีเสวนาใหก้บัส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	ท่ีมีประสบการณ์

ในการฟ้องด�าเนินคดี	การบงัคบัคดี	การสืบทรัพย	์ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น 

ใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติัและน�าไปปรับใชก้บัการปฏิบติังาน 

ในพื้นท่ีได้

	 5.3		เอกสารประกอบการบรรยาย	บางหลกัสูตรเน้ือหาไม่สมบูรณ์และ 

ไม่ครบถว้น	ท�าใหข้าดความต่อเน่ือง	และไม่เขา้ใจในเน้ือหาวชิานั้น

	 5.5		เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในกลุ่มงานมีจ�านวนนอ้ย	ส�านกัฯ	ควรส�ารวจ

บุคลากรและหากมีความจ�าเป็นกค็วรน�าเสนอกรมฯ	เพือ่พิจารณาจดัสรรบุคลากรเพ่ิม

	 5.6		มีการเปล่ียนแปลงเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานบ่อย	ท�าใหง้านไม่ต่อเน่ือง	

ตลอดจนการจดัสมัมนาใหค้วามรู้เพ่ิมทกัษะในการท�างาน	ตอ้งการใหมี้การระบุกลุ่ม

เป้าหมายผูป้ฏิบติัจริง	ๆ	จะท�าใหค้นท่ีมาปฏิบติังานใหม่ไดรั้บความรู้น�ามาปฏิบติั

งานไดจ้ริง	ๆ

	 5.7		การพิจารณาจ่ายเงินกู	้กพส.	ตามโครงการของกองพฒันาสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	เช่น	การจดัท�าแผนธุรกิจเพ่ือการขอกู	้การพจิารณา

จดัชั้นลกูหน้ี	อตัราส่วนของการเงินของสหกรณ์ไม่เป็นไป	ตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนด	

แต่เป็นสหกรณ์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก

	 จากการประเมินผลการสัมมนาฯ	ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการสัมมนา	

รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง	ๆ 	กองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์	เห็นวา่	โครงการ

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ	“แนวทางการบริหารจดัการเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558”	ในคร้ังน้ีเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รับการสัมมนา	 ซ่ึงเป็นขา้ราชการ	

พนกังานราชการ	และพนกังานกองทุนพฒันาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบักองทุนพฒันาสหกรณ์	ท�าให้ไดรั้บทราบ	และมีความเขา้ใจ
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ทิศทางแนวนโยบายการบริหารกองทุนฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	การจดัท�า 

บญัชีและการเงิน	การบริหารจัดการหน้ีเงิน	กพส.	 ก่อนและหลงัค�าพิพากษา 

	แนวทางการประเมินผลการบริหารเงิน	กพส.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย	์วา่ดว้ยสญัญา

ค�้าประกนัและสัญญาจ�านอง	ตลอดจนไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้	ประสบการณ์	

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพื่อน�า

ไปสู่การปรับปรุง	แกไ้ขปัญหาร่วมกนั	และสามารถน�าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น 

การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร	“การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค�าขอกู้เงิน 

กองทุนพฒันาสหกรณ์”	ตามกรอบเงินประมาณ	2.596	ลา้นบาท	ไดใ้ชโ้ครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร	 “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค�าขอกู้เงินกองทุน 

พฒันาสหกรณ์”	1)	เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม	มีความรู้ความเขา้ใจหลกัเกณฑ์

การใหเ้งินกู	้กพส.	วธีิปฏิบติัในการวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งิน	กพส.	รวมถึงระเบียบ	และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง	2)	เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและทกัษะการวิเคราะห์ค�าขอกูเ้งิน	

กพส.	และ3)	เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนความรู้	และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ 

ค�าขอกู้เ งิน	 กพส.	 ระหว่างผู ้เข้ารับการอบรม	 ทั้ ง น้ี 	 ได้ใช้งบประมาณใน 

การจดัฝึกอบรมทั้งส้ิน	จ�านวน	2,133,968.42	บาท	ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย		ขา้ราชการ	

พนักงานราชการ	พนักงานกองทุนพฒันาสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	ผูส้ังเกตการณ์	วิทยากร	และเจา้หน้าท่ี	รวมทั้งส้ิน	 

จ�านวน		360		คน		ดงัน้ี

	 รุ่นท่ี	1	ระหวา่งวนัท่ี	2	-	5	มี.ค.	2558	 ณ	โรงแรมโอเทลกาน				

	 จงัหวดักาญจนบุรี		จ �านวน	52	คน

	 รุ่นท่ี	2	ระหวา่งวนัท่ี	9	-	12	มี.ค.	2558				 ณ	โรงแรมเจริญธานี							

	 จงัหวดัขอนแก่น		จ�านวน	56	คน

	 รุ่นท่ี	3	ระหวา่งวนัท่ี	16	-	19	มี.ค.	2558	 ณ	โรงแรมอุบลบุรี										

	 จงัหวดัอุบลราชธานี		จ�านวน	36	คน
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							 รุ่นท่ี	4	ระหวา่งวนัท่ี	24	-	27	มี.ค.	2558	 ณ	โรงแรมโกลเดน้ซิต้ี				

	 จงัหวดัระยอง		จ�านวน	43	คน

	 รุ่นท่ี	5	ระหวา่งวนัท่ี	31	มี.ค.	-	3	เม.ย.	2558	 ณ	โรงแรมเวยีงอินทร์						

	 จงัหวดัเชียงราย		จ�านวน	78	คน

			 รุ่นท่ี	6	ระหวา่งวนัท่ี	21	-	24	เม.ย.	2558	 ณ	โรงแรมทวนิโลตสั		

	 จงัหวดันครศรีธรรมราช		จ�านวน	58	คน

 การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 	แบ่งเป็น	2	ส่วน		คือ	ประเมินผล

ความคิดเห็นในการฝึกอบรม	กองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์	ไดท้ �าการ 

ประเมินผลการฝึกอบรมโครงการฯ	จ�านวน		352		ชุด		โดยไดต้อบแบบสอบถาม		

จ�านวน		321	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	91.19	ของผูเ้ขา้รับการอบรมและผูส้ังเกตการณ์	 

(ไม่รวมเจา้หนา้ท่ี)	สามารถสรุปผลการประเมิน		ดงัต่อไปน้ี

1. การประเมนิผลเชิงวชิาการ 

			 1.1	ความคิดเห็นดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรมีประโยชน์ต่อการน�าไป

ปรับใชใ้นการปฏิบติังานผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก		เร่ืองตามล�าดบั		ดงัน้ี

ล�าดบั หัวข้อวชิา ร้อยละ

1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย	์(ฉบบัท่ี	20)	พ.ศ.	2557

53.27

2 การวเิคราะห์งบการเงินสหกรณ์ 52.02

3 วธีิปฏิบติัการวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งินระยะสั้น 50.16

4 หลกัเกณฑ/์แนวทางการวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งิน	กพส. 49.53

5 วธีิปฏิบติัการวเิคราะห์ค�าขอกูเ้งินระยะยาว 46.11

	 1.1.1		 ร้อยละ	50.16	 	 เห็นว่าเน้ือหาของการฝึกอบรมมีความ

สอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติั	ในระดบัมาก

	 1.1.2		 ร้อยละ	58.57	เห็นวา่ไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมคร้ังน้ี 

เพิม่ข้ึนมาก

	 1.1.3		 ร้อยละ	59.81	เห็นวา่สามารถน�าความรู้ความเขา้ใจจากการ

ฝึกอบรมไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน	ในระดบัมาก
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2.  การประเมนิผลการจดัโครงการ

	 2.1		ร้อยละ	57.32	 มีความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกอบรม	 

ในระดบัมาก

	 2.2		ร้อยละ	49.53	เห็นวา่สถานท่ีจดัการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 

ในระดบัมาก

	 2.3		ร้อยละ	55.76		เห็นวา่ระยะเวลาในการฝึกอบรมในระดบัมาก

	 2.4		ร้อยละ	49.53	 	 เห็นว่าอุปกรณ์และเอกสารประกอบการ 

ฝึกอบรม	ในระดบัมาก

	 2.5		ร้อยละ	47.98	 มีความพึงพอใจการติดต่อประสานงาน 

การฝึกอบรม	ในระดบัมาก

	 2.6		ร้อยละ	45.79	มีพึงพอใจอาหารและเคร่ืองด่ืม	ในระดบัมาก

3.  ประเมนิผลจากคะแนนการทดสอบความรู้ ก่อนและหลงั การฝึกอบรม

ผูเ้ขา้รับการอบรม		จ�านวน	323	ราย	ท�าแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการ

อบรม	ตอ้งท�าแบบทดสอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่	ร้อยละ	70	สรุปไดด้งัน้ี

	 -	pretest	 จ�านวน	33	ราย	 คิดเป็นร้อยละ	10.22	

	 -	posttest	 จ�านวน	276	ราย	 คิดเป็นร้อยละ		85.45		

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม สรุปได้ดงันี้

	 จากการประเมินผลความคิดเห็นในการอบรมและประเมินผลจากคะแนน

การทดสอบความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม	รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ	สรุปไดว้า่	

	 1.	 เก่ียวกับเน้ือหาหลกัสูตร	ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม

กบัเน้ือหาของหลกัสูตร	ส�าหรับเอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 

ในบางวิชาเน้ือหาค่อนขา้งเยอะมากแต่เวลาน้อย	ควรเพิ่มรายละเอียดส�าหรับ 

บททดลอง	ซ่ึงเป็นตวัอยา่งควรเป็นแบบไม่รวมหมวดหมู่มาใหศึ้กษาดว้ย	เพื่อให ้

ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจมากข้ึน	

	 2.		ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน	ดา้นบุคลากรนอ้ย	ขาดความรู้และ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงความรู้ทางดา้นบญัชีนอ้ยและไม่มีพ้ืนฐานทาง

ดา้นน้ีมาก่อน	การท�าความเขา้ใจในเน้ือหาค่อนขา้งชา้	เขา้ใจยาก	ท�าใหก้ารปฏิบติั

งานล่าชา้	เพราะกลุ่มงานมีความรับผดิชอบหลายกองทุน	
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	 3.	หวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการฝึกอบรม	เร่ือง	กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั

งาน	เช่น	ขั้นตอนการบงัคบัคดี	การสืบทรัพย	์และการยดึทรัพย	์ฯลฯ	หลกัเกณฑ ์

การจดัชั้นลูกหน้ี	การจดัท�าแผนกลยทุธ์	การบริหารความเส่ียง	หลกัธรรมาภิบาล	

และการควบคุมภายใน

	 4.	กรมฯ	ควรบรรจุขา้ราชการประจ�าส�านักงานสหกรณ์จงัหวดั	 คือ	

ต�าแหน่ง	นิติกร	เพื่อช่วยในการด�าเนินงานดา้นกฎหมายต่าง	ๆ	เก่ียวกบัส�านกังานฯ	

	 5.	ควรแบ่งแยกหรือจดัจา้ง	Out	Source		ในการติดตามเร่งรัดหน้ีผดินดั

คา้งช�าระ	เพราะปัจจุบนับุคลากรภาครัฐตอ้งติดตามกนัเอง		มีความเส่ียงภยัต่อชีวติ

ค่อนขา้งสูง

����������������� 2558.indd   68 9/7/2559   9:35:55



กจิกรรม

����������������� 2558.indd   69 9/7/2559   9:35:55



70

รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหาร กพส. และผู้เกี่ยวข้อง  

ประจ�าปีบัญชี 2558

	 ใชง้บประมาณจากดอกผลเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ท่ีอนุมติั		จ �านวน		

421,400	บาท	น�าไปจดัโครงการใชเ้งินทั้งส้ิน	329,830.80	บาท	โดยมีวตัถุประสงค	์

1.)	เพ่ือสร้างความรู้	ความเขา้ใจแนวทางการบริหารจดัการเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	

2.)	เพ่ือศึกษาดูงานและรับฟังขอ้เทจ็จริงถึงการปฏิบติังานของกองทุนพฒันาสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย	ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการฯ		จ�านวนทั้งส้ิน		80		คน		

ประกอบดว้ย

	 1.		คณะกรรมการบริหาร	กพส.	ประกอบดว้ย	ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ	และ

ผูแ้ทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	จ�านวน	16	คน

	 2.		บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ

กองทุนพฒันาสหกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค		จ�านวน		30		คน

	 3.		ผูส้งัเกตการณ์		เจา้หนา้ท่ีวทิยากร		จ�านวน		34		คน

วธีิการด�าเนินโครงการ

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ขออนุมติัดอกผลจากเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	

จากคณะกรรมการบริหาร	กพส.	เพื่อด�าเนินตามโครงการ	“สัมมนาเชิงปฏิบติัการ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการบริหาร	กพส.	

และผูเ้ก่ียวขอ้ง	ประจ�าปีบญัชี	2558”	ระหวา่งวนัท่ี	7	–	9	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรม

เจา้หลาวทอแสงบีช	อ�าเภอท่าใหม่	จงัหวดัจนัทบุรี

เนือ้หา/กจิกรรม ประกอบด้วย

	 1.		ศึกษาดูงานการบริหารจดัการผลไมข้องสหกรณ์ในจงัหวดัจนัทบุรี	

	 2.		การประชุมคณะกรรมการบริหาร	กพส.

	 3.		การทบทวนแผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์

การสรุปผลตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารฯ 

	 ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจากส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ผูส้ังเกตการณ์	เจา้หนา้ท่ี

และวทิยากร	และคณะกรรมการบริหาร	กพส.	รวมทั้งส้ิน		จ�านวน		114		คน		โดย 

แบ่งการสรุปผลตามโครงการ		ดงัน้ี
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สรุปผลการศึกษาดูงานการบริหารจดัการผลไม้ของสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบุรี

	 1.	สหกรณ์การเกษตรนายายอาม	จ�ากดั	สหกรณ์ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

กองทุนพฒันาสหกรณ์เพ่ือรวบรวมผลไมต้ามโครงการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวม

ผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร	ปี	2558	จ�านวน	5	ลา้นบาท	สหกรณ์มีแผนรวบรวม 

ผลไมใ้นปี	2558	จ�านวน	1,360	ตนั	ณ	วนัท่ี	5	กรกฎาคม	2558	สหกรณ์สามารถรวบรวม 

ผลไมไ้ดท้ั้งส้ิน		จ�านวน	180.68	ตนั		คิดเป็นมูลค่า	5,262,688.60	บาท		สรุปรายละเอียด	

ดงัน้ี
	 -	มงัคุด							 จ �านวน	 12.69	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 441,642.00	บาท

	 -	เงาะโรงเรียน		 จ�านวน	 144.65	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 3,816,478.60	บาท

	 -	ลองกอง										 จ �านวน	 20.71	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 928,298.00	บาท

	 -	สละ																 จ �านวน	 2.63	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 76,270.00	บาท

	 2.	สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่	จ�ากดั	สหกรณ์ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

กองทุนพฒันาสหกรณ์เพ่ือรวบรวมผลไมต้ามโครงการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวม

ผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร	ปี	2558	จ�านวน	15	ลา้นบาท	สหกรณ์มีแผนรวบรวม 

ผลไมใ้นปี	2558	จ�านวน	1,600	ตนั	ณ	วนัท่ี	5	กรกฎาคม	2558	สหกรณ์สามารถ

รวบรวมผลไมไ้ดท้ั้งส้ิน	จ�านวน	583.20	ตนั		คิดเป็นมูลค่า	37,581,219.50	บาท		 

สรุปรายละเอียด	ดงัน้ี
	 -	มงัคุด	 จ�านวน	 215.71	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 16,487,355.50	บาท

	 -	ทุเรียน	 จ�านวน	 366.22	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 21,042,614.00	บาท

	 -	สละ	 จ�านวน	 0.67	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 33,550.00	บาท

	 -	อ่ืน	ๆ	 จ�านวน	 0.60	 ตนั	 คิดเป็นมูลค่า	 17,700.00	บาท

	 3.	สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง	จ�ากดั	สหกรณ์ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

กองทุนพฒันาสหกรณ์เพ่ือรวบรวมผลไมต้ามโครงการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวม

ผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร	ปี	2558	จ�านวน	15	ลา้นบาท	สหกรณ์มีแผนรวบรวม 

ผลไมใ้นปี	2558	จ�านวน	2,600	ตนั	ณ	วนัท่ี	5	กรกฎาคม	2558	สหกรณ์สามารถ

รวบรวมผลไมไ้ดท้ั้งส้ิน	จ�านวน	1,487.52	ตนั		คิดเป็นมูลค่า	50,641,316.00	บาท		

สรุปรายละเอียด	ดงัน้ี
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	 -	มงัคุด	 จ�านวน		 155.02	 ตนั	คิดเป็นมูลค่า	 7,464,044.00	บาท

	 -	เงาะโรงเรียน	 จ�านวน		1,235.95	 ตนั	คิดเป็นมูลค่า	 38,758,827.00	บาท

	 -	ลองกอง	 จ�านวน		 84.50	 ตนั	คิดเป็นมูลค่า	 4,113,929.00	บาท

	 -	สละ	 จ�านวน		 12.05	 ตนั	คิดเป็นมูลค่า	 304,516.00	บาท

2. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –  

 2562  (ทบทวนคร้ังที ่1  ปี 2558)

ในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์		สรุปผลดงัน้ี

	 1.	วิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกองทุน

พฒันาสหกรณ์	โดยใช	้SWOT	เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ของกอง

ทุนพฒันาสหกรณ์		สรุปไดด้งัน้ี

 จุดแขง็ (Strength)

	 S1	กองทุนพฒันาสหกรณ์		มีการส�ารวจความตอ้งการเงินกูข้องสหกรณ์

	 S2	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	สามารถปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ	ประกาศ

ท่ีเก่ียวกบั	กพส.	

	 S3	มีการส�ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการทั้งส่วนภาคสหกรณ์	และ 

ผู ้ปฏิบัติงานของส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	 ท�าให้ รับทราบความคิดเห็น	 

ขอ้เสนอแนะ	เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานเพ่ือให้บริการ

สหกรณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	ตรงตามความตอ้งการ

	 S4		โครงสร้างการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร	กพส.	ถกูก�าหนด

โดย	พ.ร.บ.	สหกรณ์	มีความชดัเจนในเร่ืองนโยบายและการบริหารงาน	โดยมีการ 

บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง

	 S5	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	ไดอ้นุมติักรอบงบประมาณค่าใชจ่้ายใน

การบริหารจดัการ	เพ่ือใหเ้กิด	ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน	บางคร้ังจงัหวดัมีความ

จ�าเป็นตอ้งใชง้บประมาณท่ีไม่อยูใ่นแผน		สามารถขอจดัสรรงบประมาณค่าบริหาร

จดัการเพิ่มเติมได้
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 จุดอ่อน (Weakness)

	 W1	 บุคลากรขาดความช�านาญในด้านการบังคับคดี	 ยึดทรัพย์ฯ	 

หลงัค�าพิพากษา

	 W2	กองทุนฯ	ไม่มีการใหจ้งัหวดัส�ารวจหรือวางแผนการใชจ่้ายเงินค่า

บริหารจดัการ

	 W3	สหกรณ์ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล	ข่าวสาร	ต่าง	ๆ 	ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

	 W4	ขาดอุปกรณ์ส่ือสาร	พร้อมค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัสหกรณ์

	 W5	กองทุนพฒันาสหกรณ์ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ ์

พื้นฐานใหแ้ต่ละจงัหวดัเพื่อสะดวกต่อการปฏิบติังาน

	 W6	ควรมีระบบสารสนเทศในการรายงานการปฏิบติังานผ่านระบบ	

Online

	 W7	การแสดงผลการช�าระเงินดว้ยระบบ	Barcode	ควรเป็นปัจจุบนั 

ไม่ควรเวน้วนัหยดุราชการ

	 W8	ควรจดัจา้งพนกังาน	กพส.	ประจ�าจงัหวดั	ท่ีมีสญัญาตั้งแต่	40	สญัญา

ข้ึนไป

	 W9	การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ	กพส.	ยงักระจายไม่ทัว่ถึง	สหกรณ์ท่ีได้

รับเงินกูเ้ป็นสหกรณ์เดิม	ๆ	วงเงินกูเ้พ่ิมมากข้ึน	และกูไ้ดห้ลากหลายวตัถุประสงค์

ในสหกรณ์เดียว

  โอกาส (Opportunity)

	 O1	กองทุนพฒันาสหกรณ์มีโอกาสขยายการใหบ้ริการสหกรณ์ขนาดเลก็		

และสหกรณ์ตั้งใหม่

	 O2	เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์มีโอกาสขยายการให้บริการแก่สหกรณ์		

เพื่อรองรับการเขา้สู่	AEC

	 O3	นโยบายเก่ียวกบัเร่ืองการตดัหน้ีสูญของรัฐบาล		ท�าให	้กพส.	สามารถ

ด�าเนินการตดัหน้ีสูญไดร้วดเร็วข้ึน	ช่วยลดปัญหาหน้ีคา้งช�าระนาน
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	 O4	นโยบายเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ		ท�าใหส้หกรณ์ตามแนวชายแดน

สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�่า	และด�าเนินธุรกิจการคา้ขายชายแดนเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณธุรกิจและกระจายผลผลิตของสมาชิก	แกไ้ขปัญหาสินคา้ลน้ตลาด

	 O5	เงิน	กพส.	ช่วยสนบัสนุนสหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพในการน�าเขา้	–	ส่งออก

สินคา้ระหวา่งชายแดน

 อุปสรรค (Threat)

	 T1	ขาดการมีส่วนร่วมกบัชุมชน	เช่น	กิจกรรมการปลกูป่า	อาหารกลางวนั 

เดก็ดอ้ยโอกาส	

	 T2	ส่วนภูมิภาคไม่มีการน�าเทคโนโลยีจากส่วนกลางมาประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะสม

	 T3	การก�าหนดรายละเอียดและเป้าหมายโครงการพิเศษของส่วนกลาง	

ไม่มีการบูรณาการร่วมกบั	หน่วยงานส่วนภูมิภาค	บางคร้ังกลุ่มเป้าหมายซ�้ าซอ้น	

เลือกกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ท่ีไม่มีความพร้อมไม่มีการประสานงานกบัจงัหวดั		ท�าให้

บางสหกรณ์ท่ีมีความพร้อมขาดโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุน

					 2.	น�าผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอก	(SWOT)		มาทบทวน 

แผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์

	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน

กองทุนพฒันาสหกรณ์	โดยใช	้SWOT	เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์

ของกองทุนฯ	 เพ่ือน�ามาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	 ซ่ึงในท่ีประชุม

เห็นควรก�าหนด	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค์	 และตัวช้ีวดั 

คงเดิม	และเห็นสมควรเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ	ท่ีคาดวา่จะด�าเนินการในปี	2559		

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ใหป้ระสบผลส�าเร็จ	จึงมีขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการในแผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์	ซ่ึงสามารถน�า

มาสรุปผลการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์	ไดด้งัน้ี
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วสัิยทศัน์

เป็นกองทุนภาครัฐทีม่คีวามมัน่คงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกจิการสหกรณ์

ให้มคีวามเข้มแขง็และทนัต่อการเปลีย่นแปลง

พนัธกจิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ

1.	การขยายการให้
บริการและสร้าง
นวตักรรมการ
เพิ่มทุน	กพส.ให้
เพียงพอต่อความ	
ตอ้งการของผูใ้ช้
บริการ

1.	ขยายโอกาสการ
ใหบ้ริการของกอง
ทุนพฒันาสหกรณ์
(SO	strategy)

สถาบนัเกษตรกร
ไดรั้บการบริการ
เพิ่มข้ึน

สถาบนัเกษตรกร
ไดรั้บบริการจาก		
กพส.

1.โครงการขยายการ
ใหบ้ริการ
	-	เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
-	การมอบอ�านาจ
-	ก�าหนดกรอบ
วตัถุประสงคเ์พิ่มเติม
2.โครงการสนบัสนุน
เงินกูก้องทุนพฒันา
สหกรณ์	เพื่อเสริม
สร้างความมัน่คงของ
สหกรณ์ขนาดเลก็

2.	สร้างนวตักรรม
การเพิ่มทุน	กพส.
(SO	strategy)

กพส.	มีเงินทุน
เพิ่มข้ึน

ร้อยละของเงิน	
กพส.	เพิ่มข้ึนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ	5

โครงการศึกษาและ
พฒันานวตักรรม
การเพิ่มทุน
				-	ออกพนัธบตัร	
กพส.
				-	รับฝากเงิน
				-	ขอรับเงิน
สนบัสนุนจากรัฐบาล
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พนัธกจิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ

2.	การบริหาร
จดัการกองทุน
พฒันาสหกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์

1.	เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารเงิน
กองทุนพฒันา
สหกรณ์	
(ST	strategy)

สหกรณ์ไดรั้บการ
บริการท่ีรวดเร็ว
และตรงต่อความ
ตอ้งการ

ร้อยละของ
สถาบนัเกษตรกร
มีความพึงพอใจ
เพิ่มข้ึน

โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ	กพส.
				-	การพฒันา
บุคลากร
				-	การจดัชั้นลกูหน้ี
				-	ระบบการ
วเิคราะห์เงินกู้
				-	ระบบการบริหาร
หน้ีเสีย	 	
				-	การจดัสรรงบ
ประมาณค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมใหก้บั
ส�านกังานสหกรณ์
จงัหวดัและพื้นท่ี	
ส�าหรับติดต่อ
ประสานงานกบั
สหกรณ์ผูรั้บบริการ

2.	สร้างระบบการ
สรรหาและพฒันา
บุคลากรของกอง
ทุนพฒันาสหกรณ์
(WO	strategy)

1.	บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
กองทุนพฒันา
สหกรณ์ไดรั้บ
การพฒันาทกัษะ
เพิ่มข้ึน

บุคลากรของ	
กพส.	ทุกคนได้
รับการพฒันา
อยา่งนอ้ย	1	
หลกัสูตรต่อปี

1.	โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร	
กพส.
ดา้นบญัชี
ดา้นการบริการ
ดา้นการวเิคราะห์
ดา้นการบริหารจดัการ
ดา้นการสร้างทีมงาน
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พนัธกจิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ

2.	โครงการบูรณา
การร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงานผูใ้หบ้ริการ
และหน่วยงานผูรั้บ
บริการ
3.	โครงการบูรณาการ
ร่วมกนัระหวา่งหน่วย
งานส่วนกลาง
และส่วนภมิูภาค
4.	โครงการอบรม
ใหค้วามรู้บุคลากร
ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบั 
กองทุนพฒันา
สหกรณ์

2.	พนกังาน	กพส.	

เอ้ือต่อการด�าเนินงาน

จ�านวนพนกังาน	

กพส.	ท่ีเพิ่มข้ึน

โครงการสร้างระบบ

การสรรหาพนกังาน	

กพส.

3.	พนกังาน	กพส.	

ไดรั้บสวสัดิการ

ท่ีดีข้ึน

ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

พนกังาน	กพส.	

เพิ่มข้ึน

1.	โครงการสร้าง

สวสัดิการพนกังาน	

กพส.

				-	เงินกู้

เพื่อการศึกษา

				-	สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์

					-	การศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ

2.	โครงการจดัตั้ง

กองทุนส�ารองเล้ียง

ชีพพนกังานฯ
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พนัธกจิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ

3.	พฒันาระบบ

สารสนเทศเงิน

กองทุนพฒันา

สหกรณ์	

(E-Co-op	Fund)	

(WO	strategy)

ระบบสารสนเทศ	

กพส.	ไดรั้บการ

พฒันา

จ�านวนระบบ

สารสนเทศท่ีได้

รับการพฒันา

1.	โครงการศึกษา

และพฒันาระบบ

สารสนเทศ

					-	ระบบ	Barcode

					-	ระบบบญัชี

					-	ระบบการจดัชั้น

ลกูหน้ี

					-	ระบบวเิคราะห์

เงินกู้

					-	ระบบเงินกู้

ออนไลน์

2.	โครงการ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสารของ	กพส.

4.	ปรับปรุงแกไ้ข

ระเบียบ	หลกั

เกณฑป์ระกาศท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือต่อ

การด�าเนินงานของ	

กพส.	ในปัจจุบนั

(WO	strategy)

ระเบียบ	หลกัเกณฑ ์

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ข

จ�านวนระเบียบ	

หลกัเกณฑ	์

ประกาศท่ี

เก่ียวขอ้งไดรั้บ

การแกไ้ข

โครงการศึกษาเพื่อ

พฒันาและแกไ้ข

ปรับปรุงระเบียบ	

หลกัเกณฑป์ระกาศท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือ

ต่อการด�าเนินงาน

3.	การสร้างความ

มัน่คง	ความเช่ือ

มัน่และศรัทธา

ต่อกองทุนพฒันา

สหกรณ์

1.	สร้างความร่วม

มือระหวา่งหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้ง	

(ภาคีเครือข่าย)	

(WO	strategy)

กิจกรรม/โครงการ

ความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงาน

จ�านวนกิจกรรม/

โครงการท่ีมีความ

ร่วมมือ

โครงการสนบัสนุน

แลกเปล่ียนเรียนรู้	

ระหวา่งหน่วยงาน

				-	ศึกษาดูงาน

				-	ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

				-	การฝึกอบรม
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พนัธกจิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ

2.	เพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จดัการหน้ีเสีย	

(WT	strategy)

หน้ีเสียลดลง จ�านวนหน้ีเสีย 

ลดลงร้อยละ	50	

เม่ือเทียบกบัปีก่อน

2.	ร้อยละของหน้ี

ท่ีอยูร่ะหวา่งการ

ด�าเนินคดีไดรั้บ

การแกไ้ข

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการหน้ีเสีย

   - ตั้งหน่วยงานเฉพาะ

			-	จา้งบุคคล

ภายนอก

			-	จ�าหน่ายหน้ีเสีย

3.	สร้างภาพลกัษณ์

กองทุนพฒันา

สหกรณ์	(WT	

strategy)

กิจกรรม/โครงการ

สร้างภาพลกัษณ์

ระดบัความส�าเร็จ

การสร้างภาพ

ลกัษณ์ของกอง

ทุนพฒันา

สหกรณ์

1.	โครงการ	CSR	

การจดัสรรทุนการ

ศึกษากิจกรรม

เพื่อสงัคม	วฒันธรรม	

ทอ้งถ่ิน	ประเพณี

2.	โครงการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์

แผน่พบั	ส่ือโฆษณา	

ทีว	ีหนงัสือพิมพ	์	

วทิยุ

คู่มือการปฏิบติังาน

3.	โครงการติดตาม

เยีย่มเยยีน

4.	โครงการ	กพส.	

รวมใจช่วยเหลือ

สงัคมและ

สาธารณประโยชน	์	
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