แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ 2560
กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสีย่ ง
(ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

สารบัญ
หน้า
บทนา
บทที่ 1 แผนปฏิบตั ิการทีส่ นับสนุนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
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ทีผ่ ูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจาปีงบประมาณ 2560
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2560
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บทนา
กองทุน ได้จ ัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ป ี 2560-2564 โดยได้ท บทวนแผนยุท ธศาสตร์แ ละกลยุท ธ์
ปี 2559-2561 ซึ่ง ยัง คงหลัก ความเชื่อ มโยงสัม พัน ธ์กัน กับ นโยบายภาครัฐ และหน่ว ยงานต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
อาทินโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายกระทรวงการคลัง เป็นต้น และ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด ประกอบด้วย 1.วิสัยทัศน์ 2.พันธกิจ
3.เป้ าประสงค์ 4.ผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ์ (Outcome) 5.ยุทธศาสตร์ 6.เป้ าหมายหลั ก 7.รายละเอี ยด
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน และ 8.ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาว กับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ
กองทุนได้ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ จากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม
(พ.ศ.2559-2561) และได้เปลี่ยนยุ ทธศาสตร์ที่ 4 จากเดิม “มุ่งสู่ การเป็นองค์การที่ มีธรรมาภิบาลและบุคลากรมีส่ วนร่วม
ในการพัฒนาองค์การ โดยมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง” เป็น “พัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลง” ดังนี้ รายละเอียดตามแผนภาพการเชื่อมโยงวิสั ยทัศน์ พั นธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
กองทุนฯ และแผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีชวี้ ดั ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
(Balance Scorecard)
1. มิติด้านการเงิน
2. มิติด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มิติด้านปฏิบัติการ
4. มิติด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน

โดยยุ ท ธศาสตร์ กองทุ น ทั้ ง 4 ด้ าน มี เป้ าประสงค์ ในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพด้านการให้ กู้ ยืม การเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพด้านการบริห ารหนี้ การเพิ่มประสิท ธิภ าพการดาเนิน งานและการพัฒ นาองค์ก ารและบุคลากร
เพื่อรองรับ การดาเนิน งานอย่างมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้แต่ล ะยุทธศาสตร์ ได้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดองค์การที่มี
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การกาหนดค่าเกณฑ์วัดระดับเป้าหมายที่ชัดเจน และได้กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลผลิต
ผลลั พ ธ์ งบประมาณ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 4 ด้ า น เพื่ อ จะสามารถประเมิ น ได้ ว่ า
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน สามารถขับเคลื่อนไปบรรลุเป้าหมายหลัก หรือไม่ ปรากฏรายละเอียดในเล่ม
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ทิศทางการดาเนินงานกองทุนฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยนาแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ปี 2559-2561 มาทบทวน และยังคงยึดหลักความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับนโยบายภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายกระทรวงการคลัง นโยบาย
ด้านการศึกษา กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และระบบการศึกษา เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้คงเดิมต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการให้กู้ยืม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหนี้ค้างชาระสะสมและการป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาหนี้ค้างชาระและมีอัตราการชาระหนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์การของรัฐที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” เพื่อเป็นองค์การของรัฐที่มั่นคง
และยั่งยืนต่อไป กองทุนจึงได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานกองทุนฯ ปี 2560-2564 ดังนี้
1) ปี 2560 “องค์กรเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง” เมื่อพระราชบัญญั ติกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษาใหม่ มีผลประกาศใช้ กองทุนฯ จะมีคณะกรรมการกองทุนใหม่และคณะอนุกรรมการกากับการ
ประเมินการศึกษาและคณะอนุกรรมการกากับการชาระหนี้คืนกองทุน กองทุนฯ จะต้องจัดทากฎหมาย
ลาดับรองให้แล้วเสร็จ ประกาศใช้โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังใหม่ ศึกษาแผนกลยุทธ์ ทิศทางและ
รูปแบบการดาเนินงาน ออกแบบระบบ IT สาหรับการให้กู้ยืมและการบริหารหนี้ดาเนินการจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบ IT ใหม่ เริ่มประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และกระตุ้น
การชาระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้าง
2) ปี 2561 “การดาเนิ นงานภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .…” กองทุนฯ
เริ่ ม ด าเนิ น การกู้ ยื ม 2 ประเภท คื อ เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้ พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... บนระบบงานเดิม ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่ างๆ เช่น ประกันสั งคม กบข. และกรมสรรพากร ประสานงานกับองค์กรนายจ้ าง เพื่ อเตรียมการหั ก
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เงินเดือน กองทุ นฯ จะจั ดจ้ างบริษั ทผู้ รับจ้างภายนอก (Outsource) ส าหรับศูนย์ คอมพิ วเตอร์ และ
เตรียมการจัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อดาเนินการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ตรวจ
สัญญา โอนเงิน จัดเก็บเอกสาร ออกใบแจ้งหนี้ และรับชาระหนี้ เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนโครงสร้าง
และอัตรากาลังใหม่ และกระตุ้นการชาระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างอย่างต่อเนื่อง
3) ปี 2562 “การด าเนิ นการให้ กู้ยื ม 4 ประเภท ภายใต้พระราชบั ญญั ติกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่ อการศึ กษา พ.ศ. ....
บนระบบงานใหม่” ในเดือนเมษายน 2562 โดยกองทุนฯ จะสามารถดาเนินการให้กู้ยืมครบ 4 ประเภท
ได้แก่ 1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของ
การผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 3) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 4) เงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นทุนเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ และเริ่มใช้ ระบบงานบริหารหนี้ในเดือน
สิงหาคม 2562 จัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) ดาเนินการด้านต่าง ๆ เช่น ตรวจสัญญา โอนเงิน
จัดเก็บเอกสาร ออกใบแจ้งหนี้ และรับชาระหนี้ รวมถึงการรับชาระหนี้จากองค์กรนายจ้างผ่านกรมสรรพากร
4) ปี 2563 “การดาเนินการด้านการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้อย่างเต็มรูปแบบ” ซึ่งสัญญาจ้างผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) จะสิ้นสุดในเดือน มกราคม
2563 โดยกองทุนฯ จะดาเนินการด้านการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งจัด
จ้างดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดี การจัดทา Securitization และการนาข้อมูลผู้กู้ยืมเข้าเครดิตบูโร
5) ปี 2564 “ทบทวนกลยุทธ์ และกระบวนการทางานเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานระยะ 5 ปีถัดไป
(พ.ศ. 2565 – 2569)” และมีการทบทวนโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
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บทที่ 1
แผนปฏิบตั กิ ารที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
กองทุนเงินกู้ยมื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประจาปีงบประมาณ 2560
กองทุนได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ที่มีแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
เนื้อหาสาคัญ ได้แก่ 1.หลักการและเหตุผล 2.เป้าหมาย 3.ขั้นตอน 4.ระยะเวลา 5.งบประมาณ 6.ผู้รับผิดชอบ
และ 7.ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนงาน ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการ จานวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,381,675.03 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1
ตารางแสดงจานวนโครงการและงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของ
องค์การให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทัง้ สิน้

จานวน
โครงการ
1

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

จานวนเงินทีใ่ ช้
ดาเนินโครงการ
11,381,675.03

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.00

5

11,381,675.03

100.00

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่
ชือ่ โครงการ
1
1. โครงการจ้างติดตามหนี้ ปีงบประมาณ 2560
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

งบประมาณ (บาท)

11,381,675.03
11,381,675.03

ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารหนี้

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการทีจ่ ะดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

กองทุนเงินกู้ยมื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลือ่ นนโยบายและภารกิจขององค์การในด้านการให้กยู้ ืม
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการหนี้
1. โครงการจ้างติดตามหนี้ ปีงบประมาณ 2560

6

หน้า
9

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2560
กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาทีผ่ ูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ยุทธศาสตร์ที่
1

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
11,381,675.03

1. โครงการจ้างติดตามหนี้ ปีงบประมาณ 2560

7

ฝ่ายงาน

หน้า

ฝ่ายบริหารหนี้

9

ชื่อกองทุน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ชื่อกิจกรรม
การจ้างติดตามหนี้ ปี 2560
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การดาเนินงาน  จ้างเหมาบริการ  ดาเนินงานเอง  อื่นๆ ระบุ................
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารหนี้
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการฝ่ายบริหารหนี้
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สนับสนุนกลยุทธ์ที่
2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการหนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ได้รับเงินจากการชาระหนี้ของผู้ขอรับทุน กรอ.และผู้ค้าประกันเข้ามาในระบบเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อให้ ได้ข้อมูลของผู้ ขอรับทุน กรอ.และผู้ ค้าประกันที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 1 สรุป
ข้อมูลผู้กู้กลุ่มที่ค้าง
ชาระทั้งหมด
กิจกรรมที่ 2 จัดทา
รายละเอียดในการ
ว่าจ้าง (TOR)
8

ผูร้ ับผิด
ชอบ
ฝ่าย
บริหาร
หนี้

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
คัดเลือกและทาการ
คัดเลือกบริษัทที่มี
คุณสมบัติ
กิจกรรมที่ 4 อนุมัติ
การจ้างและจัดสรร
กลุ่มผู้กู้
กิจกรรมที่ 5 ทา
สัญญาจ้างบริษัทใน
การติดตามหนี้ พร้อม
ส่งข้อมูลลูกหนี้
กิจกรรมที่ 6 ผู้รับจ้าง
หาข้อมูลเกีย่ วกับที่
อยู่ปัจจุบัน ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้
กู้ยืมและผู้ค้าประกัน
กิจกรรมที่ 7 ผู้รับจ้าง
ทาการติดตามหนี้
พร้อมรายงานผลการ
ติดตามให้กองทุน
ทราบเป็นรายเดือน
กิจกรรมที่ 8 ผู้รับจ้าง
สรุปข้อมูลการชาระ
หนี้ของผู้กู้ยืมและผู้
ค้าประกันเป็นราย
เดือนพร้อมเบิก
ค่าจ้าง

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

9

11,381,675.03

ผูร้ ับผิด
ชอบ

2. ผลผลิต/ตัวชี้วัดของโครงการ/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1
ไตรมาส 4
TOR การจัดจ้าง
TOR ได้รับความเห็นชอบ คณะกรรมการกองทุนให้
บริษัทติดตามหนี้
จากผู้มีอานาจ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ใ ห้
ดาเนินการ และผู้จัดการ
ให้ความเห็นชอบ TOR
ผ ล ก า ร คั ด เลื อ ก ประกาศผลการคัดเลือก ประกาศผลการคัด เลื อ ก
บริษัทในการติดตาม การจัดจ้าง บริษัทติดตาม บน Website กองทุน
หนี้
หนี้
ท าสั ญ ญ าจ้ า งและ ร้อ ยละข้ อ มู ล ผู้ กู้ ที่ น าส่ ง
ท าสั ญ ญาจ้ า ง
น าส่ ง ข้ อ มู ล ผู้ กู้ ใ ห้ ผู้ ให้บริษัทติดตามหนี้
กับผู้รับจ้าง
รับจ้าง
ผู้รับจ้างติดตามให้ผู้กู้ ร้ อ ยละของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
ร้อยละ 5
ชาระหนี้และรายงานผล ชาระคืนจากการติดตาม
ของจานวนของยอดหนี้ค้างชาระ
การติดตาม
หนี้

เชิงคุณภาพ
จานวนเงินที่ได้รับชาระคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดหนี้ที่ส่งให้ผู้รับจ้างติดตามทวงถาม
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 กองทุนฯ ได้รับชาระหนี้จากผู้ขอรับทุน กรอ.กลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น
2 ลดภาระงบประมาณ ในปีถัดไป
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