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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
แผนปฏิบัติการ ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1 การกาหนดแนวทางการ
ให้กู้ยืม 4 ลักษณะ

2 การจัดทารายละเอียด
สาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลักและมีความ
จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ/สาขาวิชาขาด
แคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็น
พิเศษ และสาขาวิชา
สาหรับนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศปี
การศึกษา 2563

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

286,000.00 คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบในหลักการการกาหนดแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และให้กองทุนฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดาเนินการต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ ครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จในการจัดทาแนวงทางการให้กู้ยืม 4
ลักษณะ (ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จในการจัดทาแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ)

-

286,000.00

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม ไม่มี
ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัตกิ รอบระยะเวลาโครงการ
เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
จัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทับ (DSL) โดยให้ใช้ระบบงานใหม่สาหรับการกู้ยืม ตั้งแต่ปีการศึกษา
เป็นไปตาม ไม่มี
2564 เป็นต้นไป สาหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา 2563 ยังคงให้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือ ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) และลักษณะที่ 2 (เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่
ไม่มี
เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ) ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ
พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบสาชาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน และมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการจัดทารายละเอียดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคน และมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ปีการศึกษา 2563)
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ
3 แผนงานการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจของ
สถานศึกษาในการ
ดาเนินการให้กู้ยืม

226,000.00 1. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบั ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษา
กองทุนฯ ได้จัดทา Workshop ให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ าน
กองทุนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ประเมินผลการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืมในระบบ
e-Studentloan โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบจานวน 30 คน และมีผลการทดสอบดังนี้
1. ก่อนการอบรม (pre-test) มีความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานกองทุนฯ ที่ระดับคะแนน 6 ขึ้นไป จานวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.33
2. หลังการอบรม (pre-test) มีความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานกองทุนฯ ที่ระดับคะแนน 6 ขึ้นไป จานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.33
2. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ ทุกปีการศึกษา
กองทุนฯ ได้จัดทาคู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ ประจาปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนาส่งคู่มือ
สาหรับสถานศึกษามาให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการให้กู้ยืมเงินประจาปีการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์กองทุนฯ
กองทุนฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 คู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ
ประจาปี 2562 และระเบียบและประกาศสาหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์กองทุนฯ

4. กิจกรรมพบปะผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนามาสู่การปรับปรุงการให้กู้ยืม
กองทุนฯ มีการประชุมพบผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัตงิ านมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
• รับทราบสถิตกิ ารกู้ยืมปีการศึกษา 2559-2562
• เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาที่สามารถร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมี 5 หลักสูตรสาขาวิชา
• มหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลการค้างชาระของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสานึกในการชาระ
หนี้ของนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อส่งผ่านโอกาสให้กับรุน่ น้องต่อไป
• เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม e-Learning เงินทองต้องวางแผน เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละวินัยทางการเงิน
แก่ผู้ยืม และสามารถรับจิตอาสา 3 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กองทุนฯ สามารถดาเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย : ดาเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100)

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอน
ค่าเป้าหมาย การดาเนินงานในระบบที่แตกต่างกัน ทาให้ใช้
เวลาฝึกปฏิบัตจิ ริง (Workshop) มากกว่าที่
กาหนดไว้
แนวทางการแก้ไข
1. มีการซักถามทาความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม
อบรมอย่างใกล้ชิด ในการฝึกปฏิบัตจิ ริง
(Workshop)
2. หากจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป ควรเพิ่มเวลาใน
การปฏิบัตจิ ริง (Workshop) ให้สอดคล้อง
มากขึ้น
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
4 แผนงานจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

2,912,500.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และระดับมัธยมศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ
ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อย
แล้ว ดังนี้
- ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยเชิญสถานศึกษา จานวน 406 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จานวน 354 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 613 คน
- ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โดยเชิญสถานศึกษา จานวน 342 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 233 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 387 คน
- ระดับอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โดยเชิญสถานศึกษา จานวน 295 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จานวน 263 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 477 คน
- ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก ในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยเชิญ
สถานศึกษา จานวน 282 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 177 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 296 คน
ดังนั้น เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประขุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,325 แห่ง และมี
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาจานวน 1,027 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.50 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา ดังนี้ 1) การให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวทาง และวิธีการดาเนินงานของกองทุนในปีการศึกษา 2562 2) ระบบการให้กู้ยิมสาหรับสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562
3) การดาเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้กู้ยืม โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้
1. ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 75.00
2. หลังการอบรม ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 88.00
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 88.00
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานประชุมมีความรูค้ วามเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของ
กองทุนฯ ในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)
หมายเหตุ : รับโอนงบประมาณจากกแผนงาการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ พ.ศ. 2560
จานวน 220,000 บาท

5 แผนการรับชาระหนี้
ผ่านการหักบัญชี
เงินเดือนจากองค์กร
นายจ้าง

1,800,000.00 1. กองทุนฯ ได้ดาเนินการหักเงินเดือนกับกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจาของหน่วยงานที่รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF ของ
กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 เป็นเงินจานวน 2,065.31 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน
2562)
(ค่าเป้าหมาย : เริม่ หักและนาส่งเงินเพื่อชาระหนี้คืนกองทุนฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)
2. กองทุนฯ ได้ดาเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมของกลุ่มองค์กรนายจ้างผ่านกรมสรรพากร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กันยายน 2562 เป็นเงินจานวน 1,087.67 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) (ค่าเป้าหมาย : เริม่ หักและนาส่งเงิน
เพื่อชาระหนี้คืนกองทุนฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป)

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม การลดยอดหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน
ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
พัฒนาระบบ DSL เพื่อรองรับการดาเนินงาน
โดยระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้
ประมาณเดือนเมษายน 2563
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
6 แผนงานบริหารจัดการ
หนี้

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

45,290,198.00 กิจกรรมที่ 1: มาตรการจูงใจให้ชาระหนี้ (การลดหย่อนเบี้ยปรับ 85% และการให้รางวัลตอบแทน 3%)
กองทุนฯ ได้มีมาตรการจูงใจให้ชาระหนี้ ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
- ผลการรับชาระหนี้ตามมาตการจูงใจ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้กู้ยืมมาชาระหนี้จานวน 38,131 ราย เงินที่ได้รับชาระ
จานวน 2,372,860,577.25 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้โดยกองทุนฯ
กองทุนฯ มีการโทรศัพท์ตดิ ตามทวงถามหนี้ จานวน 788,893 ราย จานวนเงิน 22,600.10 ล้านบาท และผู้กู้ยืมมาชาระหนี้คืน
จานวน 419,282 ราย เป็นเงินที่ได้รับชาระ จานวน 6,925.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.64 (ข้อมูลตั้งแต่ธันวาคม 2560 กันยายน 2562)
กิจกรรมที่ 3 : การส่งหนังสือ/การส่งข้อความสั้น/ส่งข้อความเสียงให้ผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ค้าประกัน
กองทุนฯ มีการแจ้งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมจานวน 3 ครัง้ รวมจานวน 2,510,170 ราย และแจ้งหนัสือบอกกล่าวผู้ค้าประกัน จานวน
1,377,737 ราย (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) และมีการส่งข้อความสั้น (SMS) ดังนี้
1. เดือน ก.ค. 62 ส่งข้อความถึงผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้ครัง้ แรก 5 กรกฎาคม 2562 จานวน 1,735,694 ข้อความ
2. เดือน ส.ค. 62 ส่งข้อความถึงผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ค้างชาระ จานวน 937,747 ข้อความ
3. เดือน ก.ย. 62 ส่งข้อความถึงผู้กู้ยืมกลุ่มดาเนินคดีปี 2554 จานวน 65,831 ข้อความ

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้รับชาระหนี้จากผู้กู้ยืมกลุ่มทั่วไป และกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
1. กองทุนฯ ได้รับชาระหนี้จากผู้กู้ยืมกลุ่มทั่วไป จานวนเงิน 56,026.27 ล้านบาท จากยอดหนี้ที่ตอ้ งชาระคืนทั้งสิ้นเป็นเงิน
66,798.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.87
2. กองทุนฯ ได้รับชาระหนี้จากผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง จานวนเงิน 725.15 ล้านบาท จากยอดหนี้ที่ตอ้ งชาระคืนทั้งสิ้น
เป็นเงิน 4,044.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.93
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ สามารถลดจานวนผู้กู้ยืมที่จะถูกดาเนินคดีและบังคับคดีได้จานวน 246,456 ราย จากผู้กู้ยืมที่จะถูกดาเนินคดีและ
บังคับคดีทั้งสิ้น 420,155 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.66 ของจานวนรายที่จะถูกดาเนินคดีและบังคับคดี และลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีและบังคับคดีได้ จานวนเงิน 1,374,126,300 บาท จากค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีและบังคับคดีทั้งสิ้น
2,385,082,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.61 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีและบังคับคดี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า 1. ไม่มีระบบบันทึกข้อมูลประวัตกิ ารติดต่อผู้
เป้าหมาย กู้ยืม
2. ฐานข้อมูลของผู้กู้ยืมไม่เป็นปัจจุบัน
3. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ยืมที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งทาให้นี้ ไม่สามารถติดต่อ
ผู้กู้ยืมเงินได้
แนวทางการแก้ไข
-พัฒนาระบบ DSL เพื่อรองรับการดาเนินงาน
โดยระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้
ประมาณเดือนเมษายน 2563
-ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการ
DTAC, AIS และ TRUE
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
7 โครงการจัดจ้าง สืบ
ทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูก
ดาเนินคดีในปี 2554

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
- คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 มีมติ
1. เห็นชอบให้รับรองงบประมาณที่กองทุนฯ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมศาลในการดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระ
หนี้ ประจาปี 2561 จานวน 103,020,657.40 บาท และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
จานวน จานวน 5,200 บาท
2. อนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจัดจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554 จากงบประมาณ
ประจาปี 2562 จานวน 232,201,076.18 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระ
หนี้ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 105,989,107.40 บาท และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับชาระหนี้ใน
คดีล้มละลายจานวน 185,450 บาท
3. อนุมัตใิ ห้ยกเลิกโครงการจัดจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554 และวงเงินงบประมาณของโครงการ
ส่วนที่เหลือ จานวน 316,009,217.47 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณประจาปี 2562 ที่ยกเลิกจานวน 126,026,518.78 บาท โดย
กองทุนฯ จะดาเนินการโทรศัพท์ตดิ ตามหนี้โดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และส่ง SMS กับผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันแทนการสืบทรัพย์
บังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554
กองทุนฯ ได้โทรศัพท์ตดิ ตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมที่จะถูกดาเนินคดี ปี 2554 ทั้งหมด จานวน 82,478 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- โทรศัพท์ตดิ ต่อผู้กู้ยืมได้ จานวน 66,767 ราย และติดต่อผู้กู้ยืมไม่ได้ 12,544 ราย
- ผู้กู้ปิดบัญชีแล้ว จานวน 3,167 ราย
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้รับชาระเงินจากการโทรติดตามทวงถามหนี้จานวน 20,687 ราย จานวนเงิน 371,178,952.53 บาท
จากทุนทรัพย์ทั้งหมด 10,337,596,993.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ยกลิก/ ปัญหา อุปสรรค
ไม่มีค่า กองทุนฯ มีนโยบายลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่
เป้าหมาย การบังคับคดี เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ก/ู้ ผู้ค้าประกัน
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ มีแผนงานการโทรศัพท์ตดิ ตามทวง
ถามหนี้โดยกองทุนฯ ภายใต้แผนบริหาร
จัดการหนี้
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
8 โครงการบอกเลิกสัญญา
และดาเนินคดีกับผู้กู้ยืม
ที่ผิดนัดชาระหนี้

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

349,238,517.40 ด้านปริมาณ
1. การดาเนินคดี
- ธนาคารดาเนินคดี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ดาเนินคดีประจาปี 2562 กับผู้กู้ยืมที่ค้างชาระ 4 ปี 5 งวด และกลุ่มที่ครบกาหนดอายุสัญญากู้ยืม
แต่ยังมีหนี้ค้างชาระ รวมทั้งสิ้นจานวน 71,905 รายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ บภร.4003/2562 วันที่
28 มิถุนายน 2562 และผลการดาเนินคดีประจาปี 2562 ตามหนังสือบมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ บภร.0341/2562 วันที่ 30
กันยายน 2562 ดังนี้
1. ถอนฟ้องคดี จานวน 154 ราย
2. อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล จานวน 36,996 ราย
3. ศาลมีคาพิพากษา จานวน 33,906 ราย
4. ศาลพิพากษายกฟ้อง จานวน 332 ราย
5. ลูกหนี้ที่ไม่สามารถดาเนินคดีได้ 517 ราย (เสียชีวิต 76 ราย, คาสั่งระงับการดาเนินคดี 39 ราย และชาระหนี้เสร็จสิ้น
ก่อนฟ้อง 402 ราย)
- กองทุนดาเนินคดี
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้รับรองงบประมาณที่กองทุนฯ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมศาลในการดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัด
ชาระหนี้ ประจาปี 2561 จานวน 103,020,657.40 บาท และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับชาระหนี้ในคดี
ล้มละลายจานวน จานวน 5,200 บาท

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
และเป็นไป
ตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
การฟ้องคดีในปี 2561 กองทุนฯ ได้ตั้งงบค่า
ฤชาธรรมเนียมศาลคดีละ 1,000 บาท แต่ผู้
กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง มีทุนทรัพย์ฟ้อง
เกิน 300,000 บาท จึงต้องเสียค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 2 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง เฉลี่ย
ประมาณคดีละ 6,000 - 10,000 บาท จึงทา
ให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย กองทุนฯ จึง
ได้ใช้งบประมาณในปี 2562 สารองจ่ายไป
ก่อน จึงทาให้เงินงบประมาณสาหรับ
ดาเนินงานโครงการในปี 2562 มีวงเงิน
คงเหลือไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงได้ขออนุมัติ
วงเงืนส่วนที่ขาดต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
เมื่อเดือน กรกฏาคม 2562
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้ดาเนินการปรับขั้นตอนการ
ดาเนินงานของแผนงานเรียบร้อยแล้ว
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
2. อนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจัดจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554 จากงบประมาณ
ประจาปี 2562 จานวน 232,201,076.18 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระ
หนี้ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 105,989,107.40 บาท และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับชาระหนี้ใน
คดีล้มละลายจานวน 185,450 บาท
3. ผู้จัดการกองทุนฯ อนุมัตปิ รับขั้นตอนการดาเนินงานของแผน ตามบันทึกข้อความที่ ฝคบ.4487/2562 วันที่ 30
สิงหาคม 2562
4. กองทุนฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจ้างสานักงานทนายความเพื่อดาเนินคดีกับผู้กู้ยืม
เงิน ประจาปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 (ค่าเป้าหมาย : ประกาศผลการ
คัดเลือกผู้รับจ้างภายในไตรมาส 4/2562)
2. การบอกเลิกสัญญา
กองทุนฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิด
นัด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือบจ.ไทยเมลิ่งเซอร์วิส จากัด ตามประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 และจัดทาสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และผู้รับจ้างได้จัดพิมพ์และนาส่งหนังสือบอก
เลิกเรียบร้อยแล้ว
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้รับชาระหนี้จานวน 2,862,770,598.38 บาท จากจานวนหนี้ที่จะถูกดาเนินคดีจานวน 15,257,056,874.85 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.76 และสามารถลดจานวนผู้กู้ยืมที่จะถูกดาเนินคดีได้จานวน 225,769 ราย จากผู้กู้ยืมที่จะถูกดาเนินคดี
ทั้งสิ้น 337,677 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.86 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) (ค่าเป้าหมาย : จานวนเงินที่ได้รับชาระและลดผู้
กู้ยืมที่จะดาเนินคดีได้ร้อยละ 10)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
9 โครงการพัฒนาบทบาท
สถานศึกษาในการสร้าง
จิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

2,000,000.00 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ"
เสร็จสิ้น/
ด้านปริมาณ
เกินกว่าค่า
1. กองทุนฯ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ดังนี้
เป้าหมาย
1.1 จัดประชุมสัมมนาพิเศษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุน่ ที่ 3 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมี
หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จานวน 160 แห่ง และมีสถานศึกษาประสงค์เข้าร่วม โดยไม่ได้ทาหนังสือเชิญ
1 แห่ง รวมจานวนทั้งสิ้น 161 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 84 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 91 คน ซึ่งได้
ดาเนินการสรุปผลการประชุมสัมมนาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.182/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
1.2 จัดดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 โดยมี
หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จานวน 160 แห่ง และมีสถานศึกษาประสงค์เข้าร่วม โดยไม่ได้ทาหนังสือเชิญ
1 แห่ง รวมจานวนทั้งสิ้น 161 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 113 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 201 คน ซึ่ง
ได้ดาเนินการสรุปผลการประชุมสัมมนาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.273/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ระยะที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 โดยมี
หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จานวน 113 แห่ง มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจานวน 87 แห่ง มีจานวน
ผู้เข้าร่วม 151 คน ซึ่งได้ดาเนินการสรุปผลการประชุมสัมมนาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.429/2562 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในระดับอาชีวศึกษามี
จานวนน้อย สถานศึกษาจึงไม่ดาเนินการ
จัดส่งแผนและจัดกิจกรรมให้กับผู้กู้ยืมได้
2. กองทุนฯ ได้กาหนดให้สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมดาเนินงานกับกองทุนฯ ต้องมีหน้าที่
กากับและส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินในระหว่างกาลัง
ศึกษา รวมถึงการติดตามผู้กู้ยืมเงินให้ชาระ
เงินคืนกองทุนฯ ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินสาเร็จ
การศึกษา จึงทาให้แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการชาระเงินคืน
กองทุนฯ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ)
2. มีสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม ประจาปีการศึกษา 2562 ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืม กยศ.
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษานาส่งกองทุนเรียบร้อยแล้ว จานวน 104 แห่ง (สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จานวน 113 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 92.04 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมและจัดทา
แผนนาส่งกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)
3. กองทุนฯ มีโครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2562 จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการชมรมสาขาบริการชุมชนและสังคม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
2) โครงการปลูกจิตสานึก “รักการออมอย่างต่อเนื่อง” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
3) โครงการชุดนักเรียนดีๆ จากพี่สู่น้อง จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
(ค่าเป้าหมาย : จานวนโครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ)
ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาที่เข้ารับการอบม จานวนทั้งสิ้น 113 แห่ง และมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกของ
ผู้กู้ยืมกองทุนฯ จานวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยะ 92.04 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)

กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนของสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่ผา่ นการอบรมและนาส่งแผนในปี 2561
ด้านปริมาณ
ในปี 2561 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุน จานวนทั้งสิ้น
110 แห่ง ซึ่งได้มีการนาส่งแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. จานวน 97 แห่ง และมีสถานศึกษานาส่ง
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ จานวนทั้งสิ้น 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.78 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว (ในปี 2561) สามารถดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และนาส่งแผนฯ
จานวน 97 แห่ง และมีสถานศึกษานาส่งผลการดาเนินงานตามแผน จานวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.78 (ค่าเป้าหมาย : ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
แนวทางการแก้ไข
1. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรม
โดดเด่น เพื่อนามาเป็นต้นแบบในการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืม
เงินกองทุนฯ ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วม
อบรมรุน่ ต่อไป
2. เน้นให้สถานศึกษาดาเนินงานกิจกรรมที่
เสริมสร้างความรูห้ รือสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกกับ
ผู้กู้ยืมให้เห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมและชาระหนี้
คืนกองทุนฯ เมื่อสาเร็จการศึกษา
3. มีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นครัง้ คราว
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

10 กิจกรรมจิตอาสา (CSR)
เพื่อพัฒนาสังคม

4,600,000.00 ด้านปริมาณ
1.จัดประชุมคณะทางาน ได้จานวน 4 ครัง้ ได้แก่ วันที่ 14 พ.ย. 2562, วันที่ 28 มกราคม 2562, วันที่ 14 สิงหาคม 2562
และวันที่ 27 กันยายน 2562
2.กองทุนฯ ได้ดาเนินการประสานงานเพื่อร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสถานศึกษาทั่วประเทศจานวน 23 จังหวัด ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี ในปัจจุบันได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับ
บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 8,574,700 ซีซี (ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 6,700,000 ซีซี)
ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 21,173 คน และเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ จานวน 13,500 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.76 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

11 กิจกรรม "คนยุคใหม่ใส่
ใจการเงิน"

- ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจานวนทั้งสิ้น 16 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15,000 คน เป็นผู้กู้ยืม 13,500 คน (ค่า
เป้าหมาย : ไม่น้อยว่า 10,000 คน)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการทาแบบสอบถามให้กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมตอบตามความ
คิดเห็นของกิจกรรม “คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน” ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปว่าความพึงพอใจภาพรวมของการจัด
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเป้าหมาย : ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมด้านความเหมาะสมของกิจกรรม)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

12 การผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

13,000,000.00 ด้านปริมาณ
1. ผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา 1 ชุด
2. ผลิตสื่อคลิปวีดโี อประชาสัมพันธ์การกู้ยืม/การชาระหนี้ จานวน 2 ชุด
3. ผลิตสื่อคลิปวิดโี อศิษย์เก่าผู้กู้ 10 คน
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ 1 ชุด / โปสเตอร์ 1 ชุด
5. เผยแพร่สื่อเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 20 ช่องทาง
6.เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ 3 สถานี
7. เผยแพร่ผ่านสื่อรถไฟฟ้า BTS / MRT จานวน 30 วัน
ด้านคุณภาพ
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.06 และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่กองทุนเผยแพร่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 จากระดับ 5 (100%) คิดเป็นร้อยละ
95.80 ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.443/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า การผลิตคลิปวิดโี อศิษย์เก่า โดยมีการนัด
เป้าหมาย หมายวัน เวลา และสถานที่เพื่อสัมภาษณ์
ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่แต่ละท่านสะดวก ซึ่งต้องลง
พื้นที่ถ่ายทาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง ผู้กู้ยืม
บางท่านติดภารกิจประชุมหรือเดินทางไป
ต่างประเทศ ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการ
แนวทางการแก้ไข
ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิต
ให้ทันตามกาหนดของสัญญาจ้าง
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13 การสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในการหัก
เงินเดือนตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนฯ
พ.ศ. 2560

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

11,545,000.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยเชิญองค์กรนายจ้างทั้งสิ้น จานวน 8,367 แห่ง (แห่งละ 1 คน) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งหมด
6,627 คน คิดเป็นร้อยละ 79.20 ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.72/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 (ค่าเป้าหมาย จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 )
ด้านคุณภาพ
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งก่อนและหลังสัมมนา ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มี
ความรูก้ ่อนเข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54 หลังการเข้าร่วมสัมมนามีความรูเ้ พิ่มขึ้นในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 83
2. ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการสัมมนา ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 82
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 )
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพิ่มอีกจานวน 5 ครัง้ ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 จัดทาประชุมสัมมนาวันที่ 8 และ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- ครัง้ ที่ 3 จัดทาประชุมสัมมนาวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
- ครัง้ ที่ 4 จัดทาประชุมสัมมนาวันที่ 5 มิถุนายน 2562
- ครัง้ ที่ 5 จัดทาประชุมสัมมนาวันที่ 12 มิถุนายน 2562

430,612,215.40

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่า 1.การจัดประชุมสัมมนาผู้เข้าร่วมงานส่วน
เป้าหมาย ใหญ่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการหัก
เงินเดือนขององค์กรนายจ้างโดยตรง จึงทาให้
ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการ
ดาเนินการหักและนาส่งเงินผ่านองค์กร
นายจ้าง
2. การจัดประชุมสัมมนา ผู้เข้าร่วมงานไม่ได้
ทดลองใช้ระบบการหักเงินเดือนจริง เมื่อถึง
เวลาเข้าใช้งานในระบบผู้ปฏิบัตงิ านไม่
สามารถเข้าไปใช้งานในระบบตามขั้นตอน
และวิธีการได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการแก้ไข
1.กองทุนได้ทาความเข้าใจกับองค์กร
นายจ้างหรือหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม
ให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถกลับไป
ดาเนินการหักเงินนาส่งกองทุนได้ทันที
2.ดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างทาง
เว็บไซต์กองทุน และผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
14 โครงการศึกษาระบบ
คลังข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

15 แผนพัฒนาระบบการ
จ่ายเงินและการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

-

ด้านปริมาณ
เป็นไปตาม
กองทุนฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทาเครือ่ งมือสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล Big Data และตัวอย่างรายงานการแสดงผล
แผน/
ด้วยโปรแกรมสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Big Data โดยมีการจาแนกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่สามารถจาแนกจานวนผู้กู้ยืม ค่าเป้าหมาย
หรือการกระจายข้อมูลความหนาแน่นของผู้กู้ยืมแยกตามพื้นที่ เช่น อาเภอ จังหวดั และภูมิภาค และละคณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติรับทราบเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
ของแผน
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนพัฒนาคลังข้อมูล big Data)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ อยู่ระหว่างสรุปผลความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบและวิเคราะห์ตวั แบบ (Model)

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกสานักงาน (Front
office)
ด้านการรับเงิน
1. การรับเงินชาระหนี้เงินกู้ยืมด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Payment) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าการรับชาระหนี้ผ่าน
ช่องทาง คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 มีการรับชาระหนี้ทั้งสิ้น 542,025 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,030,749,109.24 บาท
2. การรับเงินชาระหนี้เงินกู้ยืมผ่าน Paotung App ปีงบประมาณ 2562 พบว่าการรับชาระหนี้ผ่านช่องทางPaotung App
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 มีการรับชาระหนี้ทั้งสิ้น 45,248 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
106,539,666.46 บาท

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม การยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วย
ค่าเป้าหมาย การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการฯ ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2562 มีประเด็นด้าน
กฎหมายที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
และให้เกิดความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติ
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งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
3. การปรับปรุงการรับเงินชาระหนี้ผ่านอุปกรณ์เครือ่ งรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครือ่ ง Electronic Data Capture:
EDC) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีการรับชาระหนี้ทั้งสิ้น 2 ราย รวามเป็นเงินทั้งสิ้น 110 บาท
4. รับคืนค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ผ่านระบบ Coroprate Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน
27,365 รายการ รวามเป็นเงินทั้งสิ้น 71,870,701.32 บาท
5 รับคืนเงินยืมทดรองจ่าย Coroprate Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 7 รายการ รวามเป็นเงินทั้งสิ้น
223,666.40 บาท
6. รับหลักประกันสัญญา ผ่านระบบ Coroprate Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 1 รายการ รวามเป็นเงินทั้งสิ้น
7,043 บาท
ด้านการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริม่ ดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 จานวน 12,547
รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 101,443,575.17 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสานักงาน (Back office)
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่า
ด้วยการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2562 และกองทุนฯ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนั้น กองทุนฯ สามารถ
ดาเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของกิจกรรมการรับ
- จ่าย ทั้งหมดของแผน)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
แนวทางการแก้ไข
กองทุนได้มีการจัดตั้ง “คณะทางานพิจารณา
ร่างข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินของกองทุนฯ” โดยมีผู้แทนจาก
กรมบัญชีกลาง และนาเสนอ
“คณะอนุกรรมการตรวจสอบ” และ
“คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย” เพื่อ
พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการกองทุน
ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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16 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ Contact
Center และติดตามหนี้
ทางโทรศัพท์

17 โครงการพัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
- คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติ ดังนี้
1. อนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Contact Center และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
จากรายการค่าเช่าระบบพร้อมสถานที่ มาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยกองทุนฯ ดาเนินการเอง จานวน
ทั้งสิ้น 2,089,000 บาท
2. เห็นชอบให้รับรองงบประมาณที่กองทุนฯ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Contact
Center และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จานวนทั้งสิ้น 39,056,375 บาท
3. อนุมัตยิ กเลิกงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Contact Center และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ส่วนที่
เหลือ จานวนทั้งสิ้น 606,307,000 บาท และยกเลิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Contact Center และติดตาม
หนี้ทางโทรศัพท์
ทั้งนี้ ให้กองทุนฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกองทุนฯ ไปดาเนินการ (ให้กองทุนฯ กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และแผนการ
ดาเนินงานเพื่อรองรับการติดตามหนี้ที่กองทุนฯ จะดาเนินการเอง และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาต่อไป)
4. กองทุนฯ ได้จัดแผนการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2562 โดยมีตวั ชี้วัด (KPI) ได้แก่
4.1 จานวนสาย (Call) ที่สามารถติดต่อผู้กู้ยืมเงินได้จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
4.2 จานวนเงินที่ได้รับชาระหนี้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 350 ล้านบาท
ทั้งนี้ กองทุนฯ มีการโทรศัพท์ตดิ ตามทวงถามหนี้ จานวน 788,893 ราย จานวนเงิน 22,600.10 ล้านบาท และผู้กู้ยืมมา
ชาระหนี้คืน จานวน 419,282 ราย เป็นเงินที่ได้รับชาระ จานวน 6,925.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.64 (ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน 2562)

3,400,000.00 กองทุนฯ ได้ดาเนินการทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งาน (UAT) เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมระบบเพื่อเริม่ ใช้
งานจริง

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

ยกเลิก/ ปัญหา อุปสรรค
ไม่มีค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

ไม่เป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค
แผน/ ระบบงานปัจจุบันของกองทุนที่จะเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย กับ ระบบ SSO บางระบบเป็น Version เก่า
ที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อด้วยวิธีตาม
มาตราฐาน จึงทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาและทดสอบระบบเพิ่มเติม
แนวทางการแก้ไข
แก้ไขระบบ SSO และนาเครือ่ งมืออื่น IE Tab
มาประยุกต์ใช้กับระบบงานเก่า ซึ่งปัจจุบัน
ได้แก้ไข และทดสอบร่วมกับผู้ใช้งาน
เรียบร้อยแล้ว
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
18 โครงการจัดซื้อระบบ
บริหารจัดการเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร (Desktop
management)

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

1,050,000.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Desktop Management สาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จานวน 300 เครือ่ ง
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนลิขสิทธิท์ ี่ซื้อ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ที่ได้นาเข้า
ระบบฯ)
ด้านคุณภาพ
1. กองทุนฯ ได้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฎว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย :
อย่างน้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา โดยแยกปัญหาตามประเภทปัญหา ดังนี้ (ค่าเป้าหมาย : ระยะเวลาเฉลี่ยของการแก้ไข
ปัญหา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง )
- ปัญหาการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง (Hardware) เวลาเฉลี่ย 23.27 นาที
- ปัญหาการใช้งานด้านโปรแกรม (Software) เวลาเฉลี่ย 15.14 นาที
- ปัญหาการใช้งานระบบงานสารสนเทศของกองทุนฯ เวลาเฉลี่ย 18.11 นาที
- ปัญหาการใช้งานระบบเครือ่ ข่ายคอมพิวเตอร์ เวลาเฉลี่ย 16.49 นาที
- ปัญหาเกี่ยวกับ Username และ Password เวลาเฉลี่ย 3.25 นาที
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้จัดทารายงานการสนับสนุนการให้บริการ IT Support ของโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ภายในองค์ เพื่อนาเสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝทส.613/2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม ไม่มี
ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
19 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล
(HRIS)

20 แผนงานการจัดทา
Development
Roadmap และพัฒนา
รายบุคคล (Individual
development plan
IDP)

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562
- กองทุนฯ ได้ดาเนินการนาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลลงในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการทางาน ข้อมูลการพัฒนาของบุคคลากร ข้อมูลเรือ่ งผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตรากาลัง ให้
เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้จัดทารายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล
และในระดับสายงาน รวมทั้งได้นาเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหาร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ เช่น การวิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อนามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามบันทึกข้อความที่ ฝทบ.ว 1160/2562 วันที่
23 สิงหาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย : ระดับของความสาเร็จในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลหรือรายงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล)

3,712,000.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี (Individual development plan: IDP) ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกตาแหน่ง
แล้วเสร็จและดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) ได้ร้อยละ 100 และได้
จัดทารายงานสรุปการดาเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล(Individual development plan IDP) Development
Roadmapและเสนอรองผู้จัดการกองทุนฯ และผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินสมรรถนะ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เสร็จสิ้น / ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตาม 1. ระบบไม่ทันสมัย ใช้งานยาก มีความ
ค่าเป้าหมาย ซับซ้อนในการใช้งาน และข้อมูลไม่เชื่อมโยง
กัน ก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน
ของข้อมูลพนักงาน
2. ระบบไม่สามารถแก้ไขโดยผู้ปฏิบัตงิ านได้
ทันที ต้องพึ่งพาเจ้าของระบบเพื่อแก้ไขให้
ซึ่งทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แนวทางการแก้ไข
1. ปรับปรุงระบบ ERP-HR Module ให้
เชื่อมโยง รองรับกับการใช้งานของบุคลากร
ในปัจจุบัน
2. ปรับปรุงการบริการ ช่วยเหลือให้
คาแนะนาการใช้ ERP
3. จัดให้มีระบบสารสนเทศ HRIS แบบที่
ทันสมัย สะดวก ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และ
สอดคล้องกับบุคลากรในกองทุนฯ ยิ่งขึ้น
เป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค
แผน/ ไม่มี
ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
21 แผนงานสร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

- ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น/
1. กองทุนฯ ได้จัดทาจัดทาแผนงานการสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ เป็นไปตาม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว
ค่าเป้าหมาย
2. กองทุนฯได้มีการทบทวนแผนการสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่
อาจเกิดขึ้นในกองทุนฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนวัตกรรมด้านกระบวนการทางาน
หลักที่สาคัญ เช่น การกู้ยืมลักษณะใหม่ และได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างความพร้อมของ
บุคลากร เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ลอฟ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อได้นาผลการวิเคราะห์
ข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการดาเนินงานในปี 2563 กองทุนฯ จึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจให้กับพนักงานในเรือ่ ง “ลดเงินต้น-ลดดอกเบี้ย สาหรับผู้กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน”
“หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในศาลหลังฟ้องคดี” และเรือ่ งอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook
line และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงเรือ่ งดังกล่าว มีความพร้อมในการสื่อสารให้ความ
เข้าใจกับผู้ที่สอบถามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผลการปฏิบัตงิ านตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(ค่าเป้าหมาย : จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเพื่อพร้อมรับการ)
3. กองทุนฯ มีบุคลากรจานวน 374 ราย มีบุคลากรร่วมทดสอบ 301 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.48 (ค่าเป้าหมาย : จานวนร้อย
ละของบุคลากรที่เข้าการพัฒนาเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ มีบุคลากรจานวน 374 ราย มีบุคลากรร่วมทดสอบ 301 ราย มีเกณฑ์กาหนดว่าบุคลากรที่มีความตระหนักและ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลทดสอบพบว่าบุคลากร จานวน 288
ราย มีความตระหนักและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 77 ของบุคลากรทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : พนักงานได้
ตระหนักและได้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุนฯ)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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แผนปฏิบัติการ ปี 2562
22 แผนการจัดการ
อัตรากาลัง (Workforce
management)

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

สถานะ

- ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น/
กองทุนฯ ได้ทบทวนโครงสร้าง อัตรากาลัง คาบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน โดยให้ทุกฝ่ายทบทวนภารกิจงานและ
เป็นไปตาม
อัตรากาลังของฝ่ายงาน โดยให้คานวณค่า FTE รายบุคคล ซึ่งเป็นการคานวณเวลาที่ใช้ในการทางาน โดยพิจารณาจาก
ค่าเป้าหมาย
กระบวนการทางานที่สาคัญ (Workflow Analysis) ทุกงาน รวมถึงการวิเคราะห์เวลาทางาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนคนเมื่อระบบ DSL แล้วเสร็จ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee
productivity) จากการใช้เวลาทางานของแต่ละคน และให้ทุกฝ่ายปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่งและของกลุ่ม
งาน คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง (Workforce
management)
ด้านคุณภาพ
การวิเคราะห์ค่า FTE ของทุกฝ่าย สามารถสรุปได้ว่า กองทุนฯ ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังจาก 13 ฝ่าย 255
อัตรา เป็น 14 ฝ่าย 325 อัตรา เพื่อรองรับ พ.ร.บ. และระบบงาน และกองทุนฯ ได้จัดทารายงานสรุปผลการศึกษานาเสนอ
ผู้จัดการกองทุนฯ โดยผ่านรองผู้จัดการที่กากับดูแลในสายงานพิจารณาความต้องการอัตรากาลังเพื่อกาหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดการอัตรากาลังประจาปี และอัตรากาลังในระยะยาว โดยได้จัดทาร่างโครงสร้าง และอัตรากาลังใหม่ 14 ฝ่าย 325
อัตรา ที่สามารถรองรับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. และระบบงานใหม่ที่จะแล้วเสร็จทุกระบบในปี 2563 โดยจะนาเสนอ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป (ค่าเป้าหมาย : มีการจัดการ
อัตรากาลังอย่างประสิทธิภาพ (พิจารณาจากค่า FTE รายบุคคล))

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

20

แผนปฏิบัติการ ปี 2562
23 แผนงานการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Successor
pool)

รวยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

132,000.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) และได้จัดทาแผนระยะสั้น ระยะยาวใน
การพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง รวมทั้งได้ดาเนินการตามแผนงานระยะสั้น ซึ่งเป็นแผนงานประจาปีงบประมาณ 2562 โดย
ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความประสงค์และผ่านคุณสมบัตติ ามที่กองทุนฯ กาหนด แล้วนาไปพัฒนาเบื้องต้นให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการสืบทอดตาแหน่งและจะนาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนงานระยะยาวเพื่อคัดเลือกบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ตาแหน่งเข้าสู่ตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินสมรรถนะ

8,294,000.00
439,192,215.40

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข

เป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค
แผน/ ไม่มี
ค่าเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

