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4.1 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถกองทุน    
กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการกองทุน 
1. โครงการพัฒนาระบบ 
   สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  
   (Early Warning)  
 

1) เพื่อช้ีจุดเปราะบางของ 
    ระบบสินเช่ือกองทุน 
2) เพื่อพยากรณ์และป้องกัน  
    โอกาสในการเกิดวิกฤตทาง 
    การเงิน พยากรณ์แนวโน้ม 
    ทางการเงินของสหกรณ ์ 
    ลดการเกิด NPL 
3) ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยัง 
     ผู้บริหาร กพส. 
 

1) สหกรณ์ที่ประสงค ์
    จะกู้เงิน กพส. 
2) เจ้าหน้าท่ี 
    ผู้ปฏิบัติงาน  
    กพส. 

   1. ศึกษากระบวนการจดัท าระบบ  
Early Warning 
       - ศึกษาระบบ  
       - ฐานข้อมูลลูกค้า ประวตัิการกู้เงิน 
ประวัติการช าระหนี้ กรอบวงเงินนายทะเบียน 
ฐานะทางการเงิน การออมฯ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลจัดท าระบบการเตือนภยัทางกายภาพ
ขั้นต้น เป็นสัญญาเตือนภัยในการกู้เงิน ลดความ
เสี่ยงในการเกดิ NPL 
   2.ประเมินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ศึกษา
กระบวนการจดัท า

ระบบ Early 
Warning  
ได้ส าเรจ็  

กพส.,กบช. 

2. โครงการพัฒนาระบบ 
    วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit  
    Scoring System) 
 

1) ประเมินความเสี่ยงดา้น 
    เครดิต 
2 ) เป็นเครื่องมือในการ 
     ตัดสินใจของผู้พิจารณา 
     อนุมัติเงินกู้ 
3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
    ประเมินขีดความสามารถ 
    การกู้ และการช าระหนี้   
    ของสหกรณ์ 
4) ลดระยะเวลาด าเนินการ 

1) สหกรณ์ที่ประสงค ์
    จะกู้เงิน กพส. 
2) เจ้าหน้าท่ี  
    ผู้ปฏิบัติงาน  
    กพส. 

    1. ศึกษากระบวนการจดัท า Credit Scoring 
     - ศึกษาระบบ 
     - การจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลทางการเงิน  
งบทดลอง มาตรฐานทางการเงิน อัตราส่วนทาง
การเงินท่ีส าคญั รายได-้ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด 
(Cash flow) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงิน  
    - การแปรผลการวเิคราะห ์
    2. ประเมินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
   

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ศึกษา
กระบวนการจดัท า 
Credit Scoring 

ได้ส าเรจ็ 

กลุ่มวิเคราะห์
กองทุนพัฒนา

สหกรณ ์
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถกองทุน    
กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการกองทุน 
3. โครงการพัฒนาระบบ
เตือนหนี้ใกล้ครบก าหนด
ช าระ 
 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เตือนและติดตามหนี้ถึง
ก าหนดช าระ  
2) เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์
3) เพื่อค านวณจ านวนเงินท่ี
สหกรณ์ถึงก าหนดช าระ 
4) เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ขาด
อายุความ 
 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 
1,2 
 

1.พัฒนาระบบการบริหารเงินกองทุน
ให้ครอบคลุมการใช้งานหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค 
   1.1 ข้อมูลสัญญาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ วัตถุประสงค์การกู ้ 
ต้นเงินกู้ วันท่ีเริ่มคดิดอกเบี้ย วันที่
ครบก าหนดช าระ 
   1.2 ข้อมูลรายงานการช าระหนี ้ 
เลขท่ีสญัญา ต้นเงินท่ีช าระ วันที่สง่
ช าระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ(ถ้ามี) หนี้
คงเหลือ  
    1.3 ระบบค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าปรับ การส่งช าระหนี้  
2.ใช้งบประมาณปี 2560 อยู่ระหว่าง
ทดสอบการใช้ระบบในส่วนกลาง 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

1. กพส. ได้รับช าระ 
    หนี้ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 98  
2. เตือนหนี้ลูกหนี ้
   ครบก าหนดช าระ 
   ได้ครบทุกสญัญา  
   ร้อยละ 100 

 

กลุ่มบัญชีและ
การเงินกองทุน 
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถกองทุน    
กลยุทธ์ที ่1.2 การพัฒนาเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
1.โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจในการใช้ช่องทาง 
การสื่อสารของกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์
 

1.เพื่อทราบถึงระดับความ 
พึงพอใจของสหกรณ์ในการใช้
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์
2.เพื่อน าผลการส ารวจไป
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้
ตรงกับความต้องการของ
สหกรณ ์
3.เพื่อพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ในการสื่อสาร/
ประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุน 

 

สหกรณ์
ผู้ใช้บริการ
เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

1.วางแผน/ศึกษาข้อมูลความรูเ้กีย่วกับช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย (IMC: Integrate marketing 
communication) 
2.ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบส ารวจและส่งแบบส ารวจ 
ไปยังสหกรณ์ทั่วประเทศ 
3.รวบรวมแบบส ารวจท่ีสหกรณ์สง่กลับ และ
ประเมินผลความพึงพอใจ 
4.ศึกษาแนวทางการจัดท าช่องทางการสื่อสาร 
ตามแบบส ารวจ และน าเสนอผู้บรหิารกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการ
พัฒนา 
 
 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 1.ระดับความพึง
พอใจในการเข้าถึง
ช่องทางการสื่อสาร
ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ในระดับ  
มากขึ้นไป 
2.มีแนวทางการ
จัดท าช่องทาง 
การส่ือสารของ 
กพส. อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 
 

กพส./กบท./
กบช. 
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการ 
1.โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนท่ี
ส าคัญของกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์
 
 

1. เพื่อลดระยะเวลาการ 
    ท างาน 
2. เพื่อลดต้นทุนในการ
ปฏิบัติงาน 
3. เพื่อลดระยะเวลาที่สหกรณ ์
   จะได้รับบริการ 
4. ท าให้สหกรณไ์ดร้ับบริการ
จากกองทุนฯ ได้รวดเร็วข้ึน 
 

หน่วยงานท่ีเป็น
กระบวนงานหลัก
และหน่วยงาน 
ที่สนับสนุน 
 

1) แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงกระบวนการท างาน 
2)จัดประชุมเพ่ือก าหนดระบบงานและกระบวนการ
ท างานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (work system & 
work process) 
3) จัดประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานท่ี
ส าคัญของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (strategic 
Process improvement) 
4) จัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
กระบวนการ 
5) ประเมินและวัดผลของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

100,000 มีการปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานหลัก 
ที่ส าคัญอย่างน้อย 
3 กระบวนการ 
และกระบวนการ
สนับสนุนอย่าง
น้อย 3
กระบวนการ 

กพส./กบท./
กบช. 

2. โครงการพัฒนาระบบ 
    ประกันความเสีย่งลูกหนี ้
 
 

1) เพื่อให้ กพส. มีหลัก 
ประกันความเสี่ยงหน้ีสูญกรณี
ลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินได ้
2) ลดการเกิดหนี้สญู (NPL) 
 

ลูกหนี้เงินกู้เงิน
กองพัฒนา
สหกรณ ์

1) ศึกษาแนวทางระบบประกันความเสีย่งลูกหนี ้
2) เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร กพส. 
3) ประกาศใช้ระบบประกันความเสี่ยงลูกหนี ้
4) ด าเนินการใช้ระบบประกันความเสี่ยงลูกหนี ้
 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

ไม่มีค่าใช้จ่าย มีรายงานการศึกษา
แนวทางระบบ

ประกันความเส่ียง
ลูกหนี้ภายใน 
ปีงบประมาณ  

2561 

กพส./กบท./
กบช. 
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความเสีย่ง และข้อบังคับ 
กลยุทธ์ที ่5.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกจิการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและข้อบังคับ 
1.โครงการ “จัดท ากฎบตัร 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ความเสีย่ง และข้อบังคับตาม
หลัก GRC” และการจัดท าสื่อ
เพื่อถ่ายทอดนโยบายกฎบัตร 
“GRC” คือ องค์ประกอบของการ
ก ากับดแูลกิจการ 
G : Governance หรือ 
Corporate Governance  คือ 
การก ากับดูแลกจิการ 
R : Risk Management หรือ 
Enterprise Risk Management 
– ERM   คือ การบริหารความ
เส่ียงองค์กร รวมถึงการควบคุม
ภายในเนื่องจากการควบคุม 
 ภายในเป็นส่วนส าคัญของการ
บริหารความเส่ียง 
 C : Compliance คือ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

1) สร้างธรรมาภิบาลใน กพส. 
2) ควบคุมความเสี่ยงในการ
บริหาร กพส. 
 

1) คณะกรรมการ
บริหาร กพส.  
ทุกระดับ 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ กพส. 
 

1) แต่งตั้งคณะท างาน GRC’s CDF 
2) ศึกษาวิธีการจัดท านโยบายกฎบัตร 
3) ก าหนดกรอบแนวคิด แผนปฏิบัติการ (Action 
plan) 
4) สรรหา/จัดหาท่ีปรึกษาจากสถาบันท่ีเป็นท่ี
ยอมรับด าเนินการจัดท าร่างกฎบัตร 
5) จัดท าสื่อ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กฎบัตรให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องทราบท่ัวกัน 
6) ส ารวจการรับรู้กฎบัตร GRC’s CDF 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

300,000 1.ร้อยละ 80 
ของผู้เกี่ยวข้อง
รับรู้/รับทราบกฎ
บัตร GRC 
2. มีสื่อวิดีทัศน ์
GRC’s CDF อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

กพส./กบท./
กบช. 

   รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ใช้งบประมาณ  400,000   


