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ค าน า 
 
 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558-2562 เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการด า เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หากสามารถจัดให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบได้ ก็จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นผลงานได้เป็นอย่างดี เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและการประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาพัฒนาสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตราก าลัง และ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร   
เป็นต้น 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2559 ขึ้นเพ่ือเป็นแผน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 ให้ประสบ
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป 

 

 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กันยายน 2558 
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แผนปฎิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ก่อตั้ งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  เพ่ือพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการด าเนินงานให้  
ก่อประโยชน์แก่สมาชิก และวัตถุประสงค์กองทุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วยการ
รับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ  
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2552  และฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2555 ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร  กพส.  ตามที่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา 30  ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  กพส.  ประกอบด้วย 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     ประธานกรรมการ  
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    กรรมการ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
  อธิบดีกรมประมง      กรรมการ 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์     กรรมการ 
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง     กรรมการ 
  ผู้แทนส านักงบประมาณ     กรรมการ 
  ผู้แทนสหกรณ์  (ประเภทละ 1 คน)   กรรมการ 
  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  (1 คน)    กรรมการ 
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  กพส. 
 

คณะกรรมการบริหาร  กพส.  นอกจากมีอ านาจหน้าที่บริหาร  กพส.  ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 30  ก าหนดแล้ว  ยังมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  การจัดการและการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550  และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2552  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
 

  1.  ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  2.  ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  กพส.  เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสหกรณ

หรือเพ่ือการด าเนินงานของ  กพส. 
  3.  อนุมัติแผนการด าเนินงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ  กพส. 
  4.  ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจาก  

กพส. 
  5.  แต่งตั้งคระอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา  หรือปฏิบัติการตามที่คระกรรมการบริหาร  กพส.  

มอบหมาย 



2 

 

  6.  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ 
  7.  ออกระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และก าหนดหลักเกณฑ์  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม     

ระเบียบและเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร  กพส. 
  8.  จัดหาผลประโยชน์  จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของ  กพส.  ตามท่ีก าหนดไว้ใน  

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน การจัดหา 
ผลประโยชน์  การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550  หมวด 4 
 

เนื่องจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีระบบการให้บริการกับสหกรณ์ทุกประเภทที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ส่งเสริมและแนะน า ซึ่งสหกรณ์ต่าง ๆ ตั้งกระจายทั่วประเทศ ประมาณ 7,500 แห่ง โดยมีหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 เป็นหน่วยงาน
หลักในการให้ค าแนะน าส่งเสริมอย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์ ดังนั้น การบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่ งที่จะต้องให้บริการกับสหกรณ์ด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการบริหาร กพส. จึงได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้น 5 คณะ เพ่ือรับผิดชอบตามกรอบอ านาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้มอบ
ให้กับคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะ ทั้งนี้มุ่งเน้นเพ่ือความรวดเร็ว และเข้าถึงความต้องการของสหกรณ์ได้
ใกล้ชิดขึ้น โดยคณะอนุกรรมการมี  ดังนี้ 

 
  1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  2. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส านักบริหารเงินทุน  

  3. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 / พื้นที่ 2  
  4. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
           5. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกอบด้วย 
  6. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 
ส่วนที่ 2  โครงสร้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
โครงสร้างการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน 22 
อัตรา และมีการจัดจ้างแล้วจ านวน 22 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 7 อัตรา 
 2. นักวิชาการสหกรณ์    จ านวน 9 อัตรา 
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 อัตรา 
 4. นิติกร     จ านวน 1 อัตรา 
 5. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   จ านวน 2 อัตรา 
 6. พนักงานขับรถยนต์    จ านวน 2 อัตรา 
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โครงสร้างพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 ปัจจุบันมีพนักงานราชการ ที่จัดจ้างโดยงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นักวิชาการสหกรณ์    จ านวน 5 อัตรา 
 2. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   จ านวน 3 อัตรา 
 
โครงสร้างบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 ปัจจุบันมีข้าราชการ ที่จัดจ้างโดยงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 418 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนกลาง   จ านวน   32 อัตรา 
 2. ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จ านวน 386 อัตรา 
             และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1-2 
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คณะกรรมการบริหาร 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

ระดับจังหวดั 
 

บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรงุเทพมหานคร

พ้ืนที่ 1 และ 2,กรม,  ส านักบรหิารเงินทุน  
จ านวน 418 อัตรา 

พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
จ านวน 22  อัตรา 

พนักงานราชการจ านวน 8 อัตรา 
 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1 และ 2 

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกู้ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ส านักบริหารเงนิทุน 

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมด้านยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 

 

คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างด้านการบริหารและอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ.2558-2562 
 
  “เป็นกองทุนภาครัฐที่มีความม่ันคง มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

1.4 พันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
 
พันธกิจ    

1. การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มทุน กพส. ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

1. ขยายโอกาสการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2.  สร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุน กพส. 

 
พันธกิจ    

2. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. สร้างระบบการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (E-Co-op Fund) 
4. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการด าเนินงานของ กพส. 

ในปัจจุบัน 
 
พันธกิจ    

3. การสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ภาคีเครือข่าย) 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้เสีย 
3. สร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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วิสยัทศัน์    “เป็นกองทนุภาครัฐท่ีมีความมัน่คง มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการสหกรณ์ให้มี          

ความเข้มแข็งและทนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
1. การขยายการ
ให้บริการและสร้าง
นวัตกรรมการเพ่ิม
ทุน กพส. ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1. ขยายโอกาสการ
ให้บริการของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์(SO 
strategy) 

1.สถาบัน
เกษตรกร
ได้รับการ
บริการเพิ่มข้ึน 

1.สถาบัน
เกษตรกรได้รับ
บริการจาก 
กพส. 
 

1.โครงการขยายการ
ให้บริการ 
    - เพ่ิมกลุ่มเปูาหมาย 
    - การมอบอ านาจ 
    - ก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์เพ่ิมเติม 

 2.  สร้างนวัตกรรม
การเพ่ิมทุน กพส.(SO 
strategy) 

1. กพส. มี
เงินทุนเพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละของ
เงิน กพส. 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

1. โครงการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมทุน  
    - ออกพันธบัตร กพส. 
    - รับฝากเงิน 
    - ขอรับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล 
 

2. การบริหาร
จัดการกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ให้
มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร
เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (ST 
strategy) 

1. สหกรณ์
ได้รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ตรงต่อความ
ต้องการ 

1. ร้อยละของ
สถาบัน
เกษตรกรมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ กพส. 
    - การพัฒนาบุคลากร 
    - การจัดชั้นลูกหนี้ 
    - ระบบการวิเคราะห์
เงินกู้ 
    - ระบบการบริหารหนี้
เสีย 

 2. สร้างระบบการ
สรรหาและพัฒนา
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์(WO 
strategy) 

1. บุคลกรที่
เกี่ยวข้องกับ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับ
การพัฒนา
ทักษะเพ่ิมข้ึน 

1.บุคลากรของ 
กพส. ทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อปี 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กพส. 
    ด้านบัญชี 
   ด้านการบริการ 
   ด้านการวิเคราะห์ 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   ด้านการสร้างทีมงาน 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

 
 

 2. พนักงาน กพส. 
เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
 

1. จ านวน
พนักงาน กพส. 
ที่เพ่ิมขึ้น 

1. โครงการสร้างระบบการ
สรรหาพนักงาน กพส. 
 
 

  3. พนักงาน กพส. 
ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น 

1. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน 
กพส. เพิ่มขึ้น 

1. โครงการสร้างสวัสดิการ
พนักงาน กพส. 
    - เงินกู้เพ่ือการศึกษา 
    - สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
     - การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
 

 3. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เงินกองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ (E-
Co-op 
Fund) (WO 
strategy) 

1 .ระบบสารสนเทศ 
กพส. ได้รับการพัฒนา 

1. จ านวน
ระบบ
สารสนเทศที่
ได้รับการพัฒนา 

1. โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
    ระบบ Barcode 
     - ระบบบัญชี 
     - ระบบการจัดชั้นลูกนี้ 
     - ระบบวิเคราะห์เงินกู้ 
     - ระบบเงินกู้ออนไลน์ 
   

 4. ปรับปรุง
แก้ไข
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ประกาศท่ี
เกี่ยวข้องให้
เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน
ของ กพส. 
ในปัจจุบัน
(WO 
strategy) 
 
 
 

1. ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ประกาศที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
แก้ไข 

1. จ านวน
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ประกาศท่ี
เกี่ยวข้องได้รับ
การแก้ไข 

1. โครงการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องให้เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

3. การสร้างความ
มั่นคง ความเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

1. สร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(ภาคี
เครือข่าย) 
(WO 
strategy) 

 1. กิจกรรม /
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

1. จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่มี
ความร่วมมือ 

1. โครงการสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
หน่วยงาน 
      -ศึกษาดูงาน 
      -ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      -การฝึกอบรม 

 2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการหนี้
เสีย (WT 
strategy) 

1. หนี้เสียลดลง 1. จ านวนหนี้
เสียลดลงร้อย
ละ 50 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน  
2. ร้อยละของ
หนี้ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินคดี
ได้รับการแก้ไข 

1.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหนี้เสีย  
   - ตั้งหน่วยงานเฉพาะ 
   - จ้างบุคคลภายนอก  
   - จ าหน่ายหนี้เสีย 

 3. สร้าง
ภาพลักษณ์
กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ (WT 
strategy) 

1. กิจกรรม /โครงการ
สร้างภาพลักษณ์ 

1. ระดับ
ความส าเร็จการ
สร้าง
ภาพลักษณ์ของ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

1. โครงการ CSR  
       การจัดสรร
ทุนการศึกษา 
       กิจกรรมเพื่อสังคม 
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
ประเพณี 
 2. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
       แผ่นพับ 
       สื่อโฆษณา ทีวี นสพ. 
วิทยุ 
       คู่มือการปฎิบัติงาน 
 3. โครงการติดตามเยี่ยม
เยียน    
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ส่วนที่ 4 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากข้อมูลบทบาทภารกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ จะพบว่า

กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีการพัฒนาและขยายตัวของกองทุนอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการสนับสนุนในภารกิจของ
กองทุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการพัฒนากองทุนให้มีความก้าวหน้า สิ่งส าคัญคือเราต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกองทุนให้มีความรู้ ความสามารถให้ครอบคลุมภารกิจของกองทุน ซึ่งเปูาหมายสูงสุดของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน โดยผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
S1  บุคลากรมีความรู้ตามภารกิจของกองทุนฯ อย่างเด่นชัด  
S2  คณะกรรมการบริหาร กพส. สนับสนุนด้านงบประมาณในการศึกษาอบรม   
S3  บุคลากรมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่สหกรณ์ 
S4  บุคลากรมีความสามัคคีและท างานเป็นทีม 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1  บุคลากรมีการย้ายสับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 
W2  บุคลากรมีภารกิจงานด้านอื่นๆ ด้วย   
W3  บุคลากรยังขาดความรู้ด้านข้อกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินคดี 
W4  บุคลากรที่มีความช านาญเริ่มจะเกษียนท าให้การท างานขาดช่วง 
 

โอกาส (Opportunity) 
O1  คณะกรรมการมีหลายหน่วยงาน สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการได้ 
O2  คณะกรรมการบริหาร กพส. เห็นความส าคัญในการมอบอ านาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาค เพ่ือความ
สะดวก 
      ในการให้บริการแก่สหกรณ์ 
O3  เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายช่องทางท าให้การติดต่อสะดวกรวดเร็ว 
 

อุปสรรค ( Threat) 
T1  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของกองทุนฯ โดนแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพล 
T2  สภาพการท างานในพื้นที่ไม่เอ้ืออ านวย 
T3  นโยบายด้านการพัฒนาฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 
T4  บุคลากรขาดอุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติงาน 
T5  ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ท่ีตั้งใหม่  
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ส่วนที่ 5  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  1) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
   1.1 สหกรณ์ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ โทรศัพท์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และ
บางสหกรณ์ขาดอุปกรณ์ใช้งานในระบบ Barcode 
   1.2 สหกรณ์ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
มากขึ้น เพ่ือสามารถติดต่อได้ และสามารถปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะปรึกษาด้านข้อกฎหมาย 
ซึ่งยังไม่มีนิติกรประจ าส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบโดยตรงของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  2) ความคาดหวังของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์โดยตรง 
   2.1 สามารถสะสมวันลาปุวย และลาพักผ่อนในปีต่อไปได้ 
   2.2 มีสวัสดิการกองทุนการกู้ยืมในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 
   2.3 มีสวัสดิการด้านเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือตรวจสุขภาพประจ าปีได้ในอัตราที่
คณะกรรมการบริหาร กพส.ก าหนด 
   2.4 เปิดโอกาสในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
   2.5 เมื่อปฏิบัติงานเกิน 5 ปี ควรมีสิทธิได้รับเครื่องราชแบบเดียวกับพนักงาน
ราชการ 
   2.6 มีเงินรางวัลหรือโบนัสเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
   2.7 มีอุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
   2.8 มีเครื่องแบบเช่นเดียวกับพนักงานราชการ 
   2.9 สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ได้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ.2558-2562 
  จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และความคาดหวังด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558-2562 ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ.2558-2562 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามเปูาประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์   
เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ด้านการบริหารอัตราก าลัง 1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีกรอบอัตราก าลั งที่

เหมาะสมและสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์  โ ดย
ครอบคลุมทั้ ง ในด้านจ านวนและสมรรถนะของ
บุคลากร 
2. มีค าบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่
ละต าแหน่งงาน 

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีส่วนร่วมและด าเนินการจัดท ากิจกรรม KM 
4. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 

3. ด้านการวัดและการประเมินผล 1. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2. ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 1-2 

4. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีค่านิยมร่วมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
ท างานเป็นทีม มุ่งประโยชน์ของกองทุนมากกว่าส่วน
ตน 

5. ด้านการสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการ
ท างาน 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการ
ท างาน 
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การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPIs) 

1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีกรอบอัตราก าลั งที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์  โ ดย
ครอบคลุมทั้ ง ในด้านจ านวนและสมรรถนะของ
บุคลากร 
2. มีค าบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่
ละต าแหน่งงาน 

1.ระดับความส าเร็จการจัดท าสมรรถนะของพนักงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
 
2.ระดับความส าเร็จการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีส่วนร่วมและด าเนินการจัดท ากิจกรรม KM 
4. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 

1.  ร้ อยละของบุ คลากรได้ รั บการ พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามสมรรถนะ 
3. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

1. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานประจ าปีของพนักงานกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์
 
2. ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 1-2 

1. ระดับความส าเร็จการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลของ
พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. จ านวนครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1. ระดับความส าเร็จของการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ระดับความส า เร็จของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่  
1-2 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีค่านิยมร่วมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
ท างานเป็นทีม มุ่งประโยชน์ของกองทุนมากกว่าส่วน
ตน 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมงาน 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการ
ท างาน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน
สร้างความผาสุกความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ผู้รับ  
ผิดชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการบริหาร
อัตราก าลัง 

1. กองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีกรอบ
อัตราก าลังที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  
โดยครอบคลุม 
ทั้งในด้านจ านวน
และสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

2. มีค าบรรยาย
ลักษณะงาน(Job 
Description)
ก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
และคณุสมบัติของ
แต่ละต าแหน่งงาน 

กบท 

 

 

 

 

 

กบท. 

 

1. ระดับความส าเร็จ
การจัดท าสมรรถนะ
ของพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จ
การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน(Job 
Description) 

 

 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

10 

 

 

 

 

 

10 

การจัดท าสมรรถนะของ
ต าแหน่งพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน(Job 
Description) 

 

 
ปี 2558 
- 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 
- 2559 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิด
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 

2. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ 
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับ 
การพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
2. พนักงาน
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ตามต าแหน่งงาน 
 
3. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีส่วนร่วม
และด าเนินการ
จัดท ากิจกรรม KM 

กบท. 

 

 

 

 

 

กบท. 

 

 

กบท. 

กบช. 

กพส. 

กวท. 

1. ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

2. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ตามสมรรถนะ 
 
3. จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ตาม
กระบวนการจดัการ
ความรู้ (KM) 

 

 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
0 
 

 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

1 โครงการเพิ่มทักษะการ
บริหารจดัการกองทุน 
2. โครงการถ่ายทอดความรู ้
จากพ่ีสู่น้อง 
3. โครงการศึกษาดูงาน 
กองทุนอื่น ๆ  ที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการ
บริหารงาน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กพส. 
 
การจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์
ตามมรรถนะ 

การจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ตามกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) 

 
ปี 2558 
- 2562 

 

 

 

 
 
ปี 2558 
- 2562 

 

 
ปี 2558 
- 2562 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิด
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 

 4. จัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan: IDP) 

กบท. 

กบช. 

กพส. 

กวท. 

4. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan: IDP) 

1 2 3 4 5 5 การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development 
Plan: IDP) 

 
ปี 2558 
- 2562 

 

 

3. ด้านการวัดและ
การประเมินผล 

1. ก าหนดตัวช้ีวัด
ระดับบุคคลและ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีของ
พนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์
 

กบท. 

กบช. 

กพส. 

กวท. 

1. ระดับความส าเร็จ
การจัดท าตัวช้ีวัด
รายบุคคลของ
พนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์
 
2. จ านวนครั้ง 
ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

2 

 
5 
 
 
 
 
 

5 

การจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ ์

 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์

 
ปี 2558 
- 2562 

 
 
 

ปี 2558 
- 2562 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิด
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 

 2. ก าหนดการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 
พัฒนาสหกรณ ์
ในส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด
และส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 
พื้นที่ 1-2 
 

กบท. 

กบช. 

กพส. 

 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการก าหนดเกณฑ์
การประเมิน 
2. ระดับความส าเร็จ
ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ในส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่  
1-2 

 
1 
 
 
 
 

1 

 
2 
 
 
 
 

2 

 
3 
 
 
 
 

3 

 
4 
 
 
 
 

4 

 
5 
 
 
 
 

5 

5 

 

 

5 

 

 

การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ในส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่  1-2 

 
ปี 2558 
- 2562 

 

 
ปี 2558 
- 2562 

 

 

4. ด้านเสรมิสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
ภารกิจของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์มี
ค่านิยมร่วมใน
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การ
ท างานเป็นทีม มุ่ง
ประโยชน์ของ
กองทุนมากกว่า
ส่วนตน  

กบท 1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้าง
ทีมงาน 

70 75 80 85 90 20 1. โครงการเข้าค่ายธรรมะ 
ปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม 
2. โครงการคัดเลือก
บุคลากร กพส. ดีเด่น 
3. โครงการเสริมสร้างการ
ท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบตัิงาน 
กพส. (walk rally) 
4. โครงการปลูกจติส านึก 
5. โครงการ CSR 
6. โครงการลูกค้าสัมพันธ์ 

 
ปี 2558 
- 2562 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิด
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการสร้าง
สมดลุระหว่าง
คุณภาพชีวิต 
และการท างาน 

1. บุคลากร
ปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ 
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์มีความ
สมดลุระหว่าง
คุณภาพชีวิต 
และการท างาน 

กบท. 

กบช. 

กพส. 

กวท. 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผนสรา้งความ
ผาสุกความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์
 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อกองทุน 
พัฒนาสหกรณ ์

1 

 

 

 

65 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

70 

3 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

1. โครงการเสรมิสร้างความ
สมดลุการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิต 
กับการท างาน  

2. โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
ตามวิธีพุทธ 

3. โครงการ กพส. ร่วมใจใส่
บาตร 

 
ปี 2558 
- 2562 

 

 

หมายเหตุ  กบท  หมายถึง กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน  ส านักบริหารเงินทุน 
    กบช.  หมายถึง กลุ่มบัญชีและการเงิน  ส านักบริหารเงินทุน 
    กพส.  หมายถึง กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ส านักบริหารเงินทุน 
    กวท.  หมายถึง  กลุ่มวิเคราะห์เงินทุน  ส านักบริหารเงินทุน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จการจัดท า
สมรรถนะของพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 

ประชุมคณะท างานเพ่ือ
พิจารณาคุณลักษณะที่
พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ และ
เปูาหมายงานที่ส าเร็จ 
 

 ก าหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง รวมถึงระดับ
ค่าเปูาหมายของต าแหน่ง
งานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ก าหนด 

 มีการประเมิน
สมรรถนะ 
รายบุคคลและรายงาน
ผลให้ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ทราบ 

ระดับความส าเร็จการจัดท าค า
บรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

ส ารวจหน้าที่ความ
รับผิดชอบต าแหน่งงาน
พนักงานกองทุน 

วิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจ
ของต าแหน่งพนักงาน 
กพส.  

สรุปข้อมูลภารกิจต าแหน่ง
พนักงาน กพส. จ านวน 22 
ต าแหน่ง  
 

จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน 
(Job Description) 

เสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กพส. ทราบ ผลการ
จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน 
(Job Description) 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภารกิจของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 
70 

จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภารกิจของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 
75 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในภารกิจของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 70 

จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 70 
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ตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ตามสมรรถนะ 
 

ทบทวนสมรรถนะ 
ตามต าแหน่งงาน 
(functional  
competency) 
สมรรถนะที่จะประเมิน 
 

ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมิน
ตนเองโดยตรวจสอบ
ประสบการณ์ในงาน 
ที่ท า การฝึกอบรม และ
การพัฒนา รวมทั้งการ
ส ารวจตนเองถึงจุดแข็ง 
และจุดอ่อนที่จ าเป็นต้อง
พัฒนานอกจากนี้จะต้อง
ประเมินความรู้ ทักษะ
สมรรถนะของตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานและ 
หัวหน้างานจะต้องหารือ
ร่วมกันถึงแผนพัฒนาตนเอง
ที่ได้จัดท าขึ้นรวมทั้ง
เปูาหมายและระยะเวลา 
ในการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 

ปฏิบัติตามแผนโดยเข้า
รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมตามแผนที่
ก าหนดไว้ (หากไม่ได้
รับการฝึกอบรมตรง
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ควรมีหมายเหตุชี้แจง
ข้อเท็จจริงว่าเหตุผลใด
จึงไม่เป็นไปตามแผนฯ) 

มีการประเมิน
สมรรถนะ 
รายบุคคล 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) 

 

ไม่ได้จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

   ได้มีการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้
กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) 1 ครั้ง 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 

แต่งตั้งคณะท างาน และ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
หน้าที่ ภารกิจ ของ
พนักงาน กพส. โดยการ
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment) 
 

ประชุมร่วมกันระหว่างผู้
ปฎิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา และจัดท า
แผน (Individual 
Development Plan: 
IDP) 

สรุปผลและการน าแผน IDP
ไปปฏิบัติ 

การติดตามและ
ทบทวน ทุกรอบ 6 
เดือน  

สรุปและรายงานผลให้
ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กพส. ทราบ 
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ตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จการจัดท าตัวชี้วัด
รายบุคคลของพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 

มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 

 มีการจัดท าตัวชี้วัดการ
ประเมินผลงานในระดับ
บุคลากรของพนักงาน
กองทุนฯ 
 

 มีการด าเนินการ
ประเมินผลงานของ
พนักงานกองทุน 

จ านวนครั้ง 
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 
 

ไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของ
พนักงานกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

 มีการประเมินผลปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1 
ครั้ง 

 มีการประเมินผล
ปฏิบัติงานประจ าปี
ของพนักงานกองทุน
พัฒนา 2 ครั้ง 

ระดับความส าเร็จของการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และเกณฑ์การประเมิน
ในปีที่ผ่านมา 

ก าหนดกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ในส านักงานสหกรณ์
จังหวัด และส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 1 
และ 2 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 
กพส. เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมิน 

แจ้งเกณฑ์การประเมิน
ให้หน่วยงานผู้รับการ
ประเมิน คือ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์พ้ืนที่ 1  
และ 2  

เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่  1-2 

จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
การรายงานผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด 

ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ สุ่มตรวจผลการประเมินที่
อยู่ในล าดับที่ 1 -20  

สรุปข้อมูลน าเสนอ
คณะอนุกรรมการและ
ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

น าเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กพส. ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนจังหวัด 
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ตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างทีมงาน 

ผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างทีมงาน  เท่ากับ
ร้อยละ 70 

ผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
ทีมงาน  เท่ากับร้อยละ 
75 

ผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
ทีมงาน  เท่ากับร้อยละ 80 

ผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างทีมงาน  เท่ากับ
รอ้ยละ 85 

ผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างทีมงาน  เท่ากับ
ร้อยละ 90 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนสร้างความ
ผาสุกความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

รวบรวมข้อมูล ความ
ต้องการของบุคลากร
ตามแผนสร้างความสุข 

ด าเนินการจัดท าแผนสร้าง
ความผาสุกของบุคลากรใน
องค์กร 

ด าเนินการจัดท าโครงการ
ตามแผนสร้างความผาสุก
ของบุคลากรในองค์กร 

สรุปผลการจัดท า
โครงการ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

น าเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กพส. เพื่อทราบ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการท างานที่กองทุนฯ 
เท่ากับร้อยละ 65 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ต่อการท างานที่กองทุนฯ 
เท่ากับร้อยละ 70 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ต่อการท างานที่กองทุนฯ 
เท่ากับร้อยละ 75 

บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการท างานที่
กองทุนฯ เท่ากับร้อย
ละ 80 

บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการท างานที่
กองทุนฯ เท่ากับ    
ร้อยละ 85 
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ส่วนที่ 8 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปี 2559 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เปูาหมาย ระดับค่าเปูาหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ทบทวนสมรรถนะของ
ต าแหน่งพนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์

-ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ทบทวนสมรรถนะ 
-แจ้งเวียนให้พนักงานถือ
ปฏิบัติ 
-ประเมินพนักงานตาม
เกณฑ์สมรรถนะ 

ร้อยละ 100 ของ
ต าแหน่งพนักงาน 
กพส.มีการทบทวน
สมรรถนะ 

100 80 85 90 95 100 10,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน กพส. 

-อนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุปผล เสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือทราบ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ 

5 1  3  5 35,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 

โครงการฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan: 
IDP) 

-อนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุปผล เสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือทราบ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan: 
IDP) 
 
 
 
 

5 1  3  5 45,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 
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แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เปูาหมาย ระดับค่าเปูาหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการ
บริหารจัดการเงิน กพส. 
ประจ าปี 2559 

-อนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุปผล เสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร กพส.  

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ 

5 1  3  5 1.25 
ล้านบาท 

ธ.ค.57-
ก.พ.58 

กบท. 

โครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงิน กพส. 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

-อนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุป รวบรวม รายงานผล 
-สรุปผล เสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร กพส. 
เพ่ือทราบ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ 

5 1  3  5 1.556 
ล้านบาท 

ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 
จังหวัด 

พ้ืนที่ 1-2 

โครงการถ่ายทอด
ความรู้ตามกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) 

-ตั้งคณะท างาน 
-ก าหนดแผน KM 
-ด าเนินการตามแผนKM 
-สรุปผลเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
พนักงาน กพส. เพ่ือทราบ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท า KM 

5 1  3  5 35,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูอุปกรณ์
การตลาดตามโครงการ
เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตร(ASPL) 

-อนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุป รวบรวม รายงานผล 
-สรุปผล เสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร กพส. 
เพ่ือทราบ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ 

5 1  3  5 1.335 
ล้านบาท 

ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กวท. 
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แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เปูาหมาย ระดับค่าเปูาหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

โครงการคัดเลือก
บุคลากร กพส. ดีเด่น 

-ตั้งคณะท างาน 
-ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
-คัดเลือก ประกาศเชิดชู
เกียรติ 

ระดับความส าเร็จการ
คัดเลือกบุคลากร กพส. 
ดีเด่น  

5 1  3  5 15,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 

โครงการติดตามเยี่ยม
เยียนลูกค้า กพส. 

-อนุมัติโครงการ 
-ก าหนดกลุ่มเปูาหมายและ
ประเด็นการเยี่ยมเยียน 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ระดับความส าเร็จการ
จัดท าโครงการ 

5 1  3  5 255,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กบท. 

 

ผู้รับผิดชอบ  จะหมายรวมถึงผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุนในแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
 กบช. หมายถึง กลุ่มบัญชีและการเงิน 
 กบท. หมายถึง กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน 
 กพส. หมายถึง กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 กวท. หมายถึง  กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน 
 

 

 

 

 


