


 

สารบัญ 
 

รืไอง                                                                                                หนຌา 

แ.  ขຌอมูลองค์การ                                                                   1 
วิสัยทัศน ์ ิVisionี โ 
พันธกิจ  ิMissionี                                                                                2-4 
คานิยม  ิCore Valuesี 5 
ผนภาพสดงครงสรຌางดຌานการบรหิารละการปฏิบัตงิาน฿นภารกิจของ กพส. 6 

โ.  หลักการละวัตถุประสงค์กีไยวกับนยบายการก ากบัดูลองคก์ารทีไดี 7 
 โ.แ  หลักการกีไยวกับนยบายการก ากบัดูลองค์การทีไดี 7 
 โ.โ  วตัถปุระสงค์฿นการจดัท ายบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 8 

ใ.  นยบายการก ากบัดูลองค์การทีไดี 9 
  นยบายดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม 9 
  นยบายดຌานผูຌรับบริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 9 
  นยบายดຌานองคก์าร 10 
  นยบายดຌานผูຌปฏิบตัิงาน 10 
  นยบายการก ากับดูลองคก์ารทีไดี  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่               แแ-แโ 

ไ.  นวทางสงสริมละผลกัดันการปฏิบัตติามนยบายการก ากับดูลองคก์ารทีไดี แใ 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



oo
n1u1

uTerur rJ nr :rir fru o rua a r r{nr :fd 6q,

ud
n0{vlu}r91lu16114fl:6u

I
rAdd

fl :3J61{ t6lT8J dUn T6U n TUvr 5? { rfl Ugr: [tA udilnl6U

A ava,
ufio lrfirilutrjrrr].rn:ouilfinrn6u?inr:il:sffiuzuanr:n"rufrumuvuv:ruur'au rJ:vdrflflc.ufi leddd

19

"LuairurouTurrunr:rirrYrouaorrinr:fi6rarno.ivrul,i'euulaun:6]: aonnfro{riutanur:}.rfli?o{U!
vtqt4,a"r.vdtYigo::lqrgrrvir:rtorrur6'n:lvru (arirrTrrr:rr) 4uofr'n:rt tedds't Ltavfl:u:11Jnqrsflntlr6'ru

a66dy{jauuad^
unflLfl6uflLrau?onr:u5yr:ilonr:{rura=o$6 fl.fl. teddb tuauilln:1 erlo tttiwl:v:rrnicy{6:vtfruuL3ur:

:'rrlnr:uhiufiu fl.r:. Iodsnd fi:^irniuluunnrnrirufinr:u3ur:o-nnr:fi6 rirniunr:vlisuuletunlflr::il1fiu1ato{
19tl

urir u r ru ua vrJ :vTutriarr o{il :s1,'r1,u'I ' ' 3 o v a d,
no{rufi'ruu'rayn:6f 6rt6'6'odruTur.lrunr:rirrYrfluao.irinr:fin'flu'L{ ifiortlu9U

n:o! Lru?yrr rlunr:rJ frrifrr r ut#rfi o rJ:vfivrBn 1fl LLa u o runrflC.i anil:u nor-r6": auluu'r tJu#fl tua v

uurvrxrJfrrifrnr:ru1uuranr:rirrirquaorrinr:fi6rirurix 1r,r'rdrfiouflurrrr:6ruuavtfluuu:ur.l
lflrifirorqnurn:fir.ts,jfirrulunolvtuuTolurayn:ai fiolfluuuruxrJfrr-frlrunrl{rYl {fi0 :vre al
. "] , ,u,
ara{ li:unlfl rlaL!

(urulonra nduqed)

oBrdn::rdlla5ravn:ai

tJ:vorunruvn::rnr:rBur: fl fl a.

iun I ffi,filil bddd * o



 

ประกาศจตนารมณ ์

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ป็นทุนหมุนวียน อยูภาย฿ตຌการก ากับดูลของกรมสงสริมสหกรณ์ 
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ดยมีวัตถุประสงค์฿นการจัดตัๅงพืไอป็นทุนสงสริมกิจการของสหกรณ์          
ตามมาตรา โ็ หงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. โ5ไโ ดยกองทุนดังกลาว มีคณะกรรมการบริหาร กพส. 
ประกอบดຌวย อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ป็นประธานกรรมการ ฿หຌมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดຌวย 
อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ อธิบดีกรมสงสริมการกษตร ผูຌทนกรมบัญชีกกลาง ผูຌทนส านักงบประมาณ ป็นกรรมการ        
ดยต าหนง กรรมการอืไนซึไงรัฐมนตรีตงตัๅงจากผูຌทนของสหกรณ์ประภทละหนึไงคน ละผูຌทน           
กลุมกษตรกรหนึไงคน ป็นกรรมการ ละ฿หຌรองอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ซึไงอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์
มอบหมายป็นกรรมการละลขานุการ ดยมีอ านาจหนຌาทีไ  ดังนีๅ  

(1) ก าหนดนยบาย ยุทธศาสตร์ ละนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
(2)  ก าหนดหลักกณฑ์การจายงิน กพส. พืไอชวยหลือสงสริม สนับสนุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ

พืไอการด านินงานของ กพส. 
(3)  อนุมัติผนการด านินงานละกรอบประมาณการรายจายประจ าปของ กพส. 
(4)  ติดตามละประมินผลครงการ/ผนงานของสหกรณ์ทีไเดຌรับการสนับสนุนงินจาก กพส. 
(5)  ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณา หรือปฏิบัติการตามทีไคณะกรรมการบริหาร กพส. มอบหมาย 
(6)  วินิจฉัยชีๅขาดปัญหา฿นการปฏิบัติตามระบียบนีๅ 
(7)  ออกระบียบ ค าสัไง ประกาศ ละก าหนดหลักกณฑ์ พืไอ฿หຌมีการปฏิบัติตามระบียบนีๅละ

พืไอประยชน์฿นการบริหาร กพส. 
(8)  มีอ านาจหนຌาทีไตามทีไก าหนด฿นระบียบกระทรวงกษตรละสหกรณ์ วาดຌวยการรับงิน  

การจายงิน การกใบรักษางิน การจัดหาผลประยชน์ การจัดการ ละการจ าหนายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ิกพส.ี พ.ศ. โ55เ  

 ฿นฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาลຌวหในวา พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีระบบ
การบริหารการจัดการงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล พืไอป็นทีไยอมรับของทุกฝຆาย       
ทีไกีไยวขຌอง อันจะป็นการสริมสรຌางความมัไน฿จ ศรัทธา ละความเวຌวาง฿จจากผูຌรับบริการ ผูຌปฏิบัติงาน ละ 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียตลอดเป จึงหในสมควรก าหนดนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ทัๅงนีๅเดຌรวบรวมนวนยบายการปฏิบัติงานดຌานตาง โ ทีไกีไยวกับกองทุนทีไบุคลากรปฏิบัติงาน฿นกองทุน 
สามารถน านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีฉบับนีๅ เปป็นนวทางยึดถือปฏิบัติ฿นการท างาน ละจะเม
ละลย การปฏิบัติตามหลักการทีไปรากฏอยู฿นนยบายก ากับดูลองค์การทีไดี ฉบับนีๅ  
 นยบายการก ากับดูลองค์กรทีไดีฉบับนีๅ จะเดຌรับการพิจารณาทบทวนละปรับปรุงป็นประจ า
พืไอ฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัยอยูสมอ อีกทัๅงพืไอป็นการสดงถึงพันธะสัญญาระหวางกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ละบุคลากร จึงขอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นดຌานการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ใ ระดับ คือ ระดับกรม เดຌก      
รองอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ทีไก ากับดูลกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  ระดับกองเดຌก 
ผูຌอ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ระดับผูຌอ านวยการกลุม 
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1. ขຌอมูลองค์การ 
แ. ขຌอมูลทัไวเป 

วิสัยทัศน์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ. โ55่ - โ56โ 
  “ป็นกองทุนภาครัฐทีไมีความมัไนคง มุงสงสริมละสนับสนุนกิจการสหกรณ์฿หຌมีความขຌมขใง
ละทันตอการปลีไยนปลง 

พันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
พันธกิจ 1   การขยายการ฿หຌบริการละสรຌางนวัตกรรมการพิไมทุน กพส. ฿หຌพียงพอตอความตຌองการของ

ผูຌ฿ชຌบริการ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

1. ขยายอกาสการ฿หຌบริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. สรຌางนวัตกรรมการพิไมทุน กพส. 

พันธกิจ 2   การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ฿หຌมีประสิทธิภาพละป็นเปตามวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

1. พิไมประสิทธิภาพการบริหารงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. สรຌางระบบการสรรหาละพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
3. พัฒนาระบบสารสนทศงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ิE-Co-op Fund) 
4. ปรับปรุงกຌเขระบียบ หลักกณฑ์ ประกาศทีไกีไยวขຌอง฿หຌอืๅอตอการด านินงานของ กพส. 

฿นปัจจุบัน 

พันธกิจ 3    การสรຌางความมัไนคง ความชืไอมัไนละศรัทธาตอกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

1. สรຌางความรวมมือระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองิภาคีครือขายี 
2. พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนีๅสีย 
3. สรຌางภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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วิสัยทัศน์    ป็นกองทุนภาครัฐทีไมีความมัไนคง มุงสงสริมละสนับสนุนกิจการสหกรณ์฿หຌมีความขຌมขใง
ละทันตอการปลีไยนปลง  

พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด ผนงาน/ครงการ 
1. การขยายการ
฿หຌบริการละสรຌาง
นวัตกรรมการพิไม
ทุน กพส. ฿หຌ
พียงพอตอความ
ตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการ 

1. ขยายอกาสการ
฿หຌบริการของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์    
ิSO strategy) 

1.สถาบัน
กษตรกร
เดຌรับการ
บริการพิไมขึๅน 

1.สถาบัน
กษตรกรเดຌรับ
บริการจาก 
กพส. 
 

1.ครงการขยายการ
฿หຌบริการ 
    - พิไมกลุมปງาหมาย 
    - การมอบอ านาจ 
    - ก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์พิไมติม 

 2.  สรຌางนวัตกรรม
การพิไมทุน กพส. 
ิSO strategy) 

1. กพส.      
มีงินทุน
พิไมขึๅน 

1. รຌอยละของ
งิน กพส. 
พิไมขึๅนเมนຌอย
กวารຌอยละ 5 

1. ครงการศึกษาละพัฒนา
นวัตกรรมการพิไมทุน  
    - ออกพันธบัตร กพส. 
    - รับฝากงิน 
    - ขอรับงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล 
 

2. การบริหาร
จัดการกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ฿หຌ
มีประสิทธิภาพละ
ป็นเปตาม
วัตถุประสงค์ 

1. พิไมประสิทธิภาพ
การบริหาร
งินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์             
ิST strategy) 

1. สหกรณ์
เดຌรับการ
บริการทีไ
รวดรใวละ
ตรงตอความ
ตຌองการ 

1. รຌอยละของ
สถาบัน
กษตรกรมี
ความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅน 

1. ครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ กพส. 
    - การพัฒนาบุคลากร 
    - การจัดชัๅนลูกหนีๅ 
    - ระบบการวิคราะห์งนิกูຌ 
    - ระบบการบรหิารหนีๅสีย 
 

 2. สรຌางระบบการ
สรรหาละพัฒนา
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์   
ิWO strategy) 

1. บุคลกรทีไ
กีไยวขຌองกับ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เดຌรับ
การพัฒนา
ทักษะพิไมขึๅน 

1.บุคลากร
ของ กพส. ทุก
คนเดຌรับการ
พัฒนาอยาง
นຌอย 1 
หลักสูตรตอป 

1. ครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กพส. 
   - ดຌานบัญชี 
   - ดຌานการบริการ 
   - ดຌานการวิคราะห์ 
   - ดຌานการบริหารจัดการ 
   - ดຌานการสรຌางทีมงาน 
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พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด ผนงาน/ครงการ 

 
 

 2. พนักงาน กพส. 
อืๅอตอการด านินงาน 
 

1. จ านวน
พนักงาน 
กพส. ทีไพิไมขึๅน 

1. ครงการสรຌางระบบการ
สรรหาพนักงาน กพส. 
 
 

  3. พนักงาน กพส. 
เดຌรับสวัสดิการทีไดีขึๅน 

1. รຌอยละของ
ความพึงพอ฿จ
ของพนักงาน 
กพส. พิไมขึๅน 

1. ครงการสรຌางสวัสดิการ
พนักงาน กพส. 
    - งินกูຌพืไอการศึกษา 
    - สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
     - การศึกษาดูงาน
ตางประทศ 
 

 3. พัฒนา
ระบบ
สารสนทศ
งินกองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ ิE-
Co-op 
Fund)   
(WO 
strategy) 

1 .ระบบสารสนทศ 
กพส. เดຌรับการพัฒนา 

1. จ านวน
ระบบ
สารสนทศ     
ทีไเดຌรับการ
พัฒนา 

1. ครงการศึกษาละพัฒนา
ระบบสารสนทศ 
    ระบบ Barcode 
     - ระบบบัญชี 
     - ระบบการจัดชัๅนลูกนีๅ 
     - ระบบวิคราะห์งินกูຌ 
     - ระบบงินกูຌออนเลน์ 
   

 4. ปรับปรุง
กຌเข
ระบียบ 
หลักกณฑ์ 
ประกาศทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌ
อืๅอตอการ
ด านินงาน
ของ กพส. 
฿นปัจจุบัน
ิWO 
strategy) 
 
 

1. ระบียบละ
หลักกณฑ์ ประกาศ  
ทีไกีไยวขຌองเดຌรับการ
กຌเข 

1. จ านวน
ระบียบ 
หลักกณฑ์ 
ประกาศทีไ
กีไยวขຌองเดຌรับ
การกຌเข 

1. ครงการศึกษาพืไอพัฒนา
ละกຌเขปรับปรุงระบียบ 
หลักกณฑ์ ประกาศทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌ   อืๅอตอการ
ด านินงาน 
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พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด ผนงาน/ครงการ 

3. การสรຌางความ
มัไนคง ความชืไอมัไน
ละศรัทธาตอ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

1. สรຌาง
ความรวมมือ
ระหวาง
หนวยงาน  
ทีไกีไยวขຌอง
ิภาคี
ครือขายี 
ิWO 
strategy) 

 1. กิจกรรม /
ครงการความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน 

1. จ านวน
กิจกรรม/
ครงการทีไมี
ความรวมมือ 

1. ครงการสนับสนุน
ลกปลีไยนรียนรูຌ ระหวาง
หนวยงาน 
      - ศึกษาดูงาน 
      - ถายทอดทคนลยี 
      - การฝຄกอบรม 

 2. พิไม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการหนีๅ
สีย       
ิWT 
strategy) 

1. หนีๅสียลดลง 1. จ านวนหนีๅ
สียลดลงรຌอย
ละ 50 มืไอ
ทียบกับปกอน  
2. รຌอยละของ
หนีๅทีไอยู
ระหวางการ
ด านินคดี
เดຌรับการกຌเข 

1.ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหนีๅสีย  
   - ตัๅงหนวยงานฉพาะ 
   - จຌางบุคคลภายนอก  
   - จ าหนายหนีๅสีย 

 3. สรຌาง
ภาพลักษณ์
กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์   
ิWT 
strategy) 

1. กิจกรรม /ครงการ
สรຌางภาพลักษณ์ 

1. ระดับ
ความส ารใจ
การสรຌาง
ภาพลักษณ์
ของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 

1. ครงการ CSR        การ
จัดสรรทุนการศึกษา 
กิจกรรมพืไอสังคม วัฒนธรรม 
ทຌองถิไน ประพณี 
 โ. ครงการผยพร
ประชาสัมพันธ์ ผนพับ 
สืไอฆษณา ทีวี นสพ. วิทยุ 
คูมือการปฏิบัติงาน 
 ใ. ครงการติดตาม     
ยีไยมยียน    
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C =  Customer Focus  การให้ความส าคัญกับลูกค้า หรือผู้รับบริการ 
 เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มุ้งเน้นการให้บริการแก่สถาบันเกษตรกร รวมทั้ง
ผู้รับบริการโดยทั่วไป ด้วยจิตใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจดูแล 
 
D = Learning & Development  การเรียนรู้ และพัฒนา 
 เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปฏิบัติภารกิจในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ด้วยการ 
สร้างเสริมประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ควบคู่กับการมุ้งเน้นการพัฒนาทักษะ 
(Skills) และความรู้ในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
F = Facilitation การอ านวยความสะดวก 
 เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปฏิบัติภารกิจตามกระบวนงานที่ส าคัญของกองทุน
พัฒนาสหกรณ ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ 
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ผนภาพสดงครงสรຌางดຌานการบรหิารละการปฏ ิบัติงาน฿นภารกิจของกองท ุนพ ัฒนาสหกรณ ์
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 

 

คณะอนุกรรมดຌานยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 
คณะอนุกรรมการติดตามละ
ประมินผลงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 
 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ระดับจังหวัด 
 

 
คณะอนกุรรมการพิจารณางินกูຌ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ส านักงานสงสริมสหกรณ์ 

กรุงทพมหานคร พืๅนทีไ แ ละ 2 

 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ส านักบริหารงินทุน 

 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

กรมสงสริมสหกรณ์ 

 

จຌาหน ຌาท ีไทีไปฏิบตั ิงานทีไสาน ักงานสหกรณจ ังหวัด 
ละสาน ักงานสงสรมสหกรณกรงทพมหานคร 

พืๅนทีไ 1 ละ 2, กรม,  
ละกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
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โ. หลักการละวัตถุประสงค์กีไยวกับนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 

2.1 หลักการกีไยวกับนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 
 การจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นับป็นการสนองตอบ
ตอนวคิดธรรมาภิบาลดยมีภาพรวมดังนีๅ 

1. รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช โ55็ มาตรา โ็ 
“ก าหนด฿หຌมีสภาปฏิรูปหงชาติมีหนຌาทีไศึกษาละสนอนะพืไอ฿หຌกิดการปฏิรูป฿นดຌานตาง โ 
ดังตอเปนีๅ  แี การมือง  ิโี การบริหารราชการผนดิน  ิใี กฎหมายละกระบวนการยุติธรรม        
ิไี การปกครองทຌองถิไน  ิ5ี การศึกษา  ิๆี ศรษฐกิจ  ิ็ี พลังงาน  ิ่ี สาธารณสุขละสิไงวดลຌอม           
ิ้ี สืไอสารมวลชน  ิแเี สังคม  ิแแี อืไนโ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการปกครองระบอบประชาธิปเตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขมีความหมาะสมกับสภาพสังคมเทย มีระบบการลือกตัๅงทีไสุจริต
ละป็นธรรม มีกลเกปງองกันละขจัดการทุจริตละประพฤติมิชอบทีไมีประสิทธิภาพ ขจัดความ   
หลืไอมลๅ าละสรຌางความป็นธรรมทางศรษฐกิจละสังคมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน ท า฿หຌกลเกของรัฐ
สามารถ฿หຌบริการประชาชนเดຌอยางทัไวถึง สะดวก รวดรใว ละมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางครงครัด    
ละป็นธรรม 
 โ. การก าหนด฿หຌมีการจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีนีๅ ถือป็นสวนหนึไง      
ของการน าหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีหรือธรรมาภิบาลขຌามาประยุกต์฿ชຌ฿นการปลีไยนปลง
ระบบการบริหารราชการผนดินของเทย อันป็นเปตามจตนารมณ์ทีไปรากฏอยางชัดจน฿น มาตรา ใ/แ 
หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. โ5ใไ ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน ิฉบับทีไ 5ี พ.ศ.โ5ไ5 มุงนຌน฿หຌสวนราชการ฿ชຌวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดีมาป็นนวทาง฿นการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 
 “การบริหารราชการพืไอประยชน์สุขของประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุຌมคา฿นชิงภารกิจหงรัฐ การลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การลดลงภารกิจ
ละยุบลิกหนวยงานทีไเมจ าป็น การกระจายภารกิจละทรัพยากร฿หຌกทຌองถิไน การกระจายอ านาจ
ตัดสิน฿จ การอ านวยความสะดวก ละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน ทัๅงนีๅ ดยมีผูຌรับผิดชอบ
ตอผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณละการบรรจุตงตัๅงบุคคลขຌาด ารงต าหนง หรือปฏิบัติหนຌาทีไ   
ตຌองค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึไง 
 ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของสวนราชการตຌอง฿ชຌวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ดยฉพาะ
อยางยิไง฿หຌค านึงถึงความรับผิดชอบของผูຌปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การปຂดผยขຌอมูล  
การติดตามตรวจสอบละประมินผลการปฏิบัติงาน ทัๅงนีๅ ตามความหมาะสมของภารกิจ 
 พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌป็นเปตามมาตรานีๅ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักกณฑ์ ละวิธีการ฿นการปฏิบัติราชการละการสัไงการ฿หຌสวนราชการละขຌาราชการปฏิบัติกใเดຌ 
 ใ. ส านักงาน กพร. เดຌด านินครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตัๅงต
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ไ็ จนถึงปัจจุบัน ดยเดຌจัดท ากณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึๅน   
 พืไอส ง สริมสนับสนุน฿หຌสวนราชการต าง โ น า เป฿ชຌ ฿นการยกระดับละพัฒนาคุณภาพ                
การบริหารจัดการ฿หຌป็นหนวยงานทีไมีผลการปฏิบัติงานสูง ละมีมาตรฐานการท างานทียบคียง         
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กับมาตรฐานสากล ซึไง฿นกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด แ การน าองค์การนัๅน ดังภาพ
สดงขຌางลางนีๅ สวนหนึไงเดຌ฿หຌความส าคัญกับการน าองค์กร ิหัวขຌอ แ.แี พืไอ฿หຌสวนราชการมีการ  
ก ากับดูลตนองทีไดีดยด านินการดຌวยความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ มีความรับผิดชอบ ปกปງอง
ผลประยชน์ของประทศชาติ ละ ิหัวขຌอ แ.โี ด านินการอยางมีจริยธรรมรวมทัๅงตຌองมี                                      
ความรับผิดชอบตอสังคม ดຌวยการสงสริม฿หຌบุคลากร฿นองค์การป็นทัๅงคนกงละคนดี มีจริยธรรม   
ละธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอพืไอนรวมงานดຌวยความคารพ฿หຌกียรติซึไงกันละกัน รวมถึงการ      
฿ชຌทรัพยากรขององค์การอยางมีความรับผิดชอบลຌว บุคลากร฿นองค์การตຌองมีการด านินงานอยางมี
จริยธรรมละธรรมาภิบาลตอผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสียอืไน โ ผูຌบริหารควรมีการก าหนดกรอบ     
฿นการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากร฿นองค์การวาป็นเปอยางถูกตຌองหมาะสมหรือเม ชน      
มีการดูลตอผูຌรับบริการอยางซืไอสัตย์สุจริต ฿หຌกียรติ ป็นธรรม รวมกับการรักษาปกปງองเม฿หຌองค์กร
ด านินการ฿นทางทีไมีความสีไยงตอศักดิ์ศรีหรือสิไงเมดี฿ด โ 
 ไ. ส านักงาน ก.พ. ก าหนด฿หຌสวนราชการด านินการจัดท ามาตรฐานความปรง฿ส฿นหนวยงาน
ภาครัฐ พืไอป็นนวทางประกอบการบริหารราชการละปฏิบัติงานดຌวยความปรง฿ส ลดความสีไยง   
ละสรຌางภูมิคุຌมกันตอปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง ทัๅงนีๅ  ก าหนดกณฑ์การประมินผล
การจัดท ามาตรฐานความปรง฿ส ประกอบดຌวย ไ มิติหลัก แใ ตัวชีๅวัด ดยน าผนนยบายการก ากับ
ดูลองค์การทีไดีมาประกอบการด านินการจัดท ามาตรฐานความปรง฿สของกรมสรรพสามิต 

โ.โ วัตถุประสงค์฿นการจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 
 พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีผล฿นทางปฏิบัติอยางทຌจริงละ      
กิดประยชน์ทุกฝຆาย การจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี จึงเดຌยึดหลักการทีไส าคัญพืไอ฿หຌ
บรรลุวัตถุประสงค์  ดังตอเปนีๅ 

1. พืไอป็นนยบายละนวทางปฏิบัติทีไชัดจน ส าหรับสงสริมธรรมาภิบาล฿หຌกิดขึๅน    
฿นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ละสามารถน าเปปฏิบัติละติดตามผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 

2. พืไอป็นกรอบการด านินงานตามหลักธรรมาภิบาล ฿นการบริหารจัดการงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์฿นดຌานตาง โ  

3. พืไอป็นการสรຌางการยอมรับความนาชืไอถือ ความเวຌวาง฿จ ความมัไน฿จ ละความศรัทธา 
฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรบับริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
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ใ. นยบายการก ากับดูลองค์การทีได ี

 พืไอสดงความมุงมัไนตอการบริหารงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จึงเดຌก าหนดนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีประกอบดຌวยนยบายหลัก ละนวทาง
การปฏิบัติภาย฿ตຌกรอบนยบายหลัก คือ แี นยบายดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม  โี นยบายดຌาน
ผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ใี นยบายดຌานองค์การ ละ ไี ดຌานผูຌปฏิบัติงาน  ดังนีๅ 
 

 
นยบายดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม 
นยบายหลัก  

1. มุงมัไน รักษาผลประยชน์ ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดยสรຌางกลเกครืไองมือการตรวจสอบ
ละด านินงาน ทีไกิดประยชน์ตอกองทุน 

2. มุงมัไนทีไป็นสวนหนึไง฿นการสรຌางสรรค์ ป็นองค์กรหงความสุข 

นวทางปฏิบัติ 
- ศึกษาระบียบ ประกาศ ค านะน า คูมือการปฏิบัติงานตาง โ พืไอก าหนดกลยุทธ์ 

฿นการตรวจสอบละติดตามงาน 
- ศึกษาความตຌองการ ของผูຌรับบริการ 
- บูรณาการระหวางหนวยงาน฿นกรณีการจัดท าครงการตาง โ 
- รักษาสิไงวดลຌอม ประหยัดพลังงาน ลดการ฿ชຌวัสดุละการน ากลับมา฿ชຌ฿หม 
- ก าหนดมาตรการสนับสนุน ชวยหลือกิจกรรมตาง โ ทีไป็นประยชน์ตอบุคลากร        

฿นกองทุนละสงคราะห์ชุมชนทัไวเป 

นยบายดຌานผูຌรับบริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  
นยบายหลัก  

1. มุงมัไน฿นการสรຌางจิตส านึก ฿นการ฿หຌบริการทีไตอบสอนองตามความตຌองการ ของผูຌรับบริการ
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

2. มุงมัไน฿นการสรຌางการท างาน บบมีสวนรวมดยรับฟังความคิดหในของผูຌรับบริการละผูຌมี
สวนเดຌสวนสียผานชองทางตาง โ 

 

 

แ. นยบาย 
ดຌานรัฐ สังคม                                 
ละสิไงวดลຌอม 

 โ. นยบาย
ดຌานผูຌรับบริการ    
 ละผูຌมีสวนเดຌ                                 
       สวนสีย 

  ใ. นยบาย 
ดຌานองค์การ 

ไ. ดຌาน
ผูຌปฏิบัติงาน 
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นวทางปฏิบัติ 
- การก าหนดบบผน การก ากับติดตาม ละประมินผลครงการ หรือการรับฟังความ

คิดหในจากผูຌรับบริการ 
- การปຂดผยขຌอมูลขาวสารผานชองทางตางโ กผูຌรับบริการ ดย฿ชຌครืไองมือระบบ

สารสนทศมารองรับการปฏิบัติงาน 
- จัด฿หຌมีชองทางการรับขຌอรຌองรียนกีไยวกับการบริการ พืไอ฿หຌผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ

สวนสียเดຌรวมสดงความคิดหใน 
- ขຌอมูลงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีความถูกตຌองครบถຌวน ปรง฿สละตรวจสอบเดຌ 

นยบายดຌานองค์การ 
นยบายหลัก 

1. สงสริมนຌนยๅ า฿หຌบุคลากรของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตระหนักถึงความสีไยงทีไจะกิดขึๅน
ภาย฿นกองทุน ดยนຌนยๅ าถึงผลกระทบทีไกิดจากการด านินงานทีไเมสอดคลຌองกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล 

2. ยืดมัไน฿นระบียบ ประกาศ ค านะน า คูมือการปฏิบัติงาน อยางขຌมขใง  
นวทางปฏิบัติ 

- สรຌางกระบวนการรียนรูຌ ภาย฿นองค์การ ฿หຌรับทราบทัๅงความสีไยงละผลกระทบ 
- สรຌางองค์ความรูຌ ฿หຌกับบุคลากร฿หຌขຌา฿จ ขຌาถึง฿นหลักคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล

ตามอกาสทีไหมาะสม 
- ถือปฏิบัติตาม ระบียบ ประกาศ ค านะน า คูมือการปฏิบัติงาน ดย฿ชຌวิธีการรียนรูຌ  

ดຌวยตนอง ละหัวหนຌางานประมินผลการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบละประมินผล฿หຌครอบคลุมทุกภารกิจ 

นยบายดຌานผูຌปฏิบัติงาน 
นยบายหลัก 

1. ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไปฏิบัติงาน ฿นกองทุนพัฒนาสหกรณ์      
อยางป็นระบบละตอนืไอง 

2. สงสริม฿หຌระบบการลกปลีไยนรียนรูຌ ประสบการณ์ละความรูຌ฿นรืไองการปฏิบัติงาน 
3. สริมสรຌางสวัสดิการทีไส าคัญกับพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

นวทางปฏิบัติ 
- จัด฿หຌมีการฝຄกอบรมละพัฒนาบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
- จัด฿หຌมีวทีลกปลีไยนรียนรูຌ ละการศึกษาดูงานพืไอมีการพัฒนามุมมองละนวคิด    

฿นการท างาน 
- พิจารณาจัดสวัสดิการทีไหมาะสมกับพนักงานกองทุนดยค านึงถึงปัจจัยสนับสนุน        

฿นการจัดท าครงการ 
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นยบายการก ากับดูลองค์การทีได ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ 
 

นยบายหลัก นวปฏิบัติ มาตรการ/ครงการ 
นยบายดຌานรัฐ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม  
แ. มุงมัไน รักษาผลประยชน์ ของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดยสรຌาง
กลเกครืไองมือการตรวจสอบละ
ด านินงาน ทีไกิดประยชน์ตอ
กองทุน 
โ. มุงมัไนทีไป็นสวนหนึไง฿นการ
สรຌางสรรค์ ป็นองค์กรหงความสุข 

 

 
 
- ศึกษาระบียบ ประกาศ 
ค านะน า คูมือการปฏิบัติงานตาง โ 
พืไอก าหนดกลยุทธ์฿นการ
ตรวจสอบละติดตามงาน 
- ศึกษาความตຌองการ ของ
ผูຌรับบริการ 
- บูรณาการระหวางหนวยงาน฿น
กรณีการจัดท าครงการตาง โ 
- รักษาสิไงวดลຌอม ประหยัด
พลังงาน ลดการ฿ชຌวัสดุละการน า
กลับมา฿ชຌ฿หม 
- ก าหนดมาตรการสนับสนุน 
ชวยหลือกิจกรรมตาง โ ทีไป็น
ประยชน์ตอบุคลากร ฿นกองทุน
ละสงคราะห์ชุมชนทัไวเป 
 

 
 
- ครงการประชุมสัมมนาชิง
ปฏิบัติการชีๅจงนวทางการ
บริหารจัดการงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. โ55่ 
- ครงการลีๅยงอาหารกลางวัน 
ดใกนักรียน 

นยบายดຌานผูຌรับบริการ ละผูຌมี
สวนเดຌสีย 
แ. มุงมัไน฿นการสรຌางจิตส านึก    
฿นการ฿หຌบริการทีไตอบสอนองตาม
ความตຌองการ ของผูຌรับบริการ 
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
โ. มุงมัไน฿นการสรຌางการท างาน 
บบมีสวนรวมดยรับฟังความ
คิดหในของผูຌรับบริการละผูຌมี 
สวนเดຌสวนสียผานชองทางตาง โ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การก าหนดบบผน การก ากับ
ติดตาม ละประมินผลครงการ 
หรือการรับฟังความคิดหในจาก
ผูຌรับบริการ 
- การปຂดผยขຌอมูลขาวสารผาน
ชองทางตางโ กผูຌรับบริการ   
ดย฿ชຌครืไองมือระบบสารสนทศ
มารองรับการปฏิบัติงาน 
- จัด฿หຌมีชองทางการรับขຌอ
รຌองรียนกีไยวกับการบริการ  
พืไอ฿หຌผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ 
สวนสียเดຌรวมสดงความคิดหใน 
- ขຌอมูลงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
มีความถูกตຌองครบถຌวน ปรง฿ส
ละตรวจสอบเดຌ 

 
 
- ครงการส ารวจความพึงพอ฿จ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
- ครงการพัฒนาระบบสารสนทศ 
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
- ครงการรับขຌอรຌองรียนผาน 
ชองทางรับขຌอรຌองรียน 
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นยบายหลัก นวปฏิบัติ มาตรการ/ครงการ 
นยบายดຌานองค์การ 
แ. สงสริมนຌนยๅ า฿หຌบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตระหนกั ถึง
ความสีไยงทีไจะกิดขึๅนภาย฿นกองทุน 
ดยนຌนยๅ าถึงผลกระทบ  ทีไกิดจาก
การด านินงานทีไเมสอดคลຌองกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิ
บาล 
โ. ยืดมัไน฿น ระบียบ ประกาศ 
ค านะน า คูมือการปฏิบตัิงาน อยาง
ขຌมขใง 

 
- สรຌางกระบวนการรียนรูຌ ภาย฿น
องค์การ ฿หຌรับทราบทัๅงความสีไยง
ละผลกระทบ 
- สรຌางองค์ความรูຌ ฿หຌกับบุคลากร ฿หຌ
ขຌา฿จ ขຌาถึง฿นหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ละธรรมาภิบาล      ตาม
อกาสทีไหมาะสม 
- ถือปฏิบัติตาม ระบียบ ประกาศ 
ค านะน า คูมือการปฏิบตัิงาน  ดย
฿ชຌวิธีการรียนรูຌ  ดຌวยตนอง ละ
หัวหนຌางานประมินผล     การ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบละประมินผล      ฿หຌ
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

 
- ครงการจัดท าคูมือการบริหาร
ความสีไยง 
- ครงการประมินผลการบริหาร
งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์         
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด          
ละพืๅนทีไ แ - โ 

นยบายดຌานผูຌปฏิบตัิงาน 
แ. ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทีไปฏิบัติงาน     ฿น
กองทุนพัฒนาสหกรณ์      อยางป็น
ระบบละตอนืไอง 
โ. สงสริม฿หຌระบบการลกปลีไยน
รียนรูຌ ประสบการณ์ละความรูຌ ฿น
รืไองการปฏิบัติงาน 
ใ. สริมสรຌางสวัสดิการทีไส าคัญ กับ
พนักงานกองทุนพฒันาสหกรณ์ 
 

 
- จัด฿หຌมีการฝຄกอบรมละพัฒนา
บุคลากรทีไปฏบิัติงาน฿นกองทนุ
พัฒนาสหกรณ์ 
- จัด฿หຌมีวทีลกปลีไยนรียนรูຌ ละ
การศึกษาดูงานพืไอมีการพัฒนา
มุมมองละนวคิด        ฿นการ
ท างาน 
- พิจารณาจัดสวสัดิการทีไหมาะสม
กับพนักงานกองทุนดยค านึงถึง
ปัจจัยสนับสนนุ฿นการจัดท าครงการ 
 

 
 ครงการฝຄกอบรมหลักสูตร   “การ
พิไมประสิทธิภาพการวิคราะห์ค าขอ
กูຌงินกองทุน  พัฒนาสหกรณ์ 6 รุน 
- ครงการประชุมปฏิบัติการ   “การ
จัดองค์ความรูຌ ิKnowledge 
Management : KMี 
 - ครงการสัมมนาชิงปฏบิัติการ 
“พืไอสงสริมกิจกรรมสรຌางความรูຌ 
ความขຌา฿จของคณะกรรมการ 
บริหาร กพส. ละผูຌกีไยวขຌอง 
ประจ าป โ55่ 
- ครงการฝຄกอบรมพืไอพัฒนาทักษะ
ดຌานคอมพิวตอร์ “หลักสูตรการจัดท า 
Power point 
 - ครงการฝຄกอบรมหลักสูตร   “การ
฿ชຌปรกรมบัญชีพืไอพัฒนางานบัญชี
งินกองทนุนอกงบประมาณ 
- ครงการจัดอบรมหลักสูตร  “การ
พิไมประสิทธิภาพการวิคราะหค์ าขอกูຌ
งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
- ครงการสัมมนาชิงปฏบิัติการ
“นวทางการบริหารจัดการงิน 
กพส. ประจ าป โ55่ 
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4. นวทางการสงสริมละผลักดันการปฏิบัตติามนยบายการก ากับดูลองคก์ารทีไดี 
 พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีผลดีตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
จึงขอก าหนดหลักปฏิบตัิทีไส าคัญ ดังตอเปนีๅ 

1. กองทุนพฒันาสหกรณ์ จะสืไอสาร฿หຌบคุลากรทีไกีไยวขຌองกับการบรหิารจดัการงินกองทุน
พัฒนาสหกรณเ์ดຌรับทราบ ละมคีวามขຌา฿จกีไยวกับนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีอยางทัไวถึง 

2. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลทีไมีประสิทธิภาพ พืไอความ
มัไน฿จวากองทุนจะปฏิบัติตามนวทาง ระบียบ ประกาศ หรือวิธีปฏิบัติอืไน฿ด ตามนบบายการก ากับ
ดูลองค์การทีไดี ทัๅงนีๅ บุคลากรทีไกีไยวขຌองกับกองทุนจะถือปฏิบัติ ละหากมีขຌอสงสัยอาจขอค าปรึกษา      
ตอผูຌบังคับบัญชาของตละหนวยงานทีไปฏิบัติงานทีไปฏิบัติงานภาย฿ตຌภารกิจของกองทุน พืไอ฿หຌ       
การปฏิบัติงานสอดคลຌองกับนวทางการก ากับดูลองค์การทีไดีทีไก าหนดเวຌ฿นฉบับนีๅ 

3. นยบายการก ากบัดูลองค์การทีไดีฉบับนีๅ จะเดຌรับการพิจารณาปรับปรุงปน็ประจ าทกุป 
พืไอ฿หຌป็นเปตามภารกิจนยบายทีไส าคัญของคณะกรรมการบรหิาร กพส. 

4. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จะรายงานผลการด านินการตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี
฿หຌประธานคณะกรรมการบริหาร กพส. รับทราบ ภาย฿น ใเ วัน นับตวนัสิๅนปงบประมาณ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


