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4.2 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
1.โครงการฝึกอบรม 
“การบริหารธุรกิจสหกรณ์
และการเงินสหกรณ์” 
 - การบริหารธรุกิจสหกรณ์   
 - การวิเคราะห์ข้อมลูทาง
การเงินของสหกรณ ์
  -การศึกษาความเป็นไปได้
ของการลงทุนของสหกรณ ์
  -การวิเคราะหส์ินเช่ือส าหรับ
สหกรณ ์

1.พัฒนาบุคลากรทีท่ี่
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้เปน็มืออาชีพด้าน
การบริหารธุรกิจสหกรณ์
การเงินสหกรณ ์การวิเคราะห์
สินเช่ือและการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการลงทุน 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะหส์ินเช่ือและความ
เป็นไปได้ของการลงทุนได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

บุคลากรกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ ทีป่ฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
(ส่วนกลางและ
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด)  
 

1) ก าหนดหลักสตูรการฝึกอบรม  
    - การบริหารธุรกิจสหกรณ ์
    - การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
    - การวิเคราะห์สินเชื่อ/แผนงาน/
โครงการของสหกรณ ์
    - การศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ลงทุน 
2) จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการบรหิาร 
กพส. 
3) ด าเนินโครงการฝึกอบรม 
4) สรุปประเมิน และวดัผลการพฒันา 
เช่น Reaction, Behavior, Leaning, 
ROI in Training 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

1,056,500 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การวัดผล
ตามที่ก าหนด 

กพส./กบท. 
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
2.โครงการฝึกอบรม  
“การจัดท าแผนธรุกิจ
สหกรณ์” 
 
 

เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ ์
มีความรู้ความสามารถในการ
จัดท าแผนธุรกจิสหกรณ ์

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ฝ่ายจัดการ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ ์
ที่กู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์  

1) ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม  
    - การจัดท าแผนธุรกิจระยะสั้น 
    - การจัดท าแผนธุรกิจระยะยาว 
2) จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหาร 
กพส. 
3) ด าเนินโครงการฝึกอบรม 
4) สรุปประเมิน และวดัผลการพฒันา 
เช่น Reaction, Behavior, Leaning, 
ROI in Training 
 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

1,585,800 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรสหกรณ์ที่
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การวดัผล
ตามที่ก าหนด 

กพส./กบท. 
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แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
3. โครงการศึกษาดูงานและ
ติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ติดตามการใช้เงินกู้ กพส.
ให้แก่บุคลากร/ผู้บริหาร
กองทุน 
2.เพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

1.บุคลากรที่ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (ส่วนกลาง
และภมูิภาค) และ 
2.คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ กพส. 
3.คณะกรรมการ
บริหาร กพส. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2. ก าหนดและคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในการ
ติดตาม 
3. ติดตามประเมินผลและเยี่ยมเยอืนลูกค้า กพส 
4. สรปุผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

650,850 ร้อยละ 100 
สามารถด าเนิน

โครงการได้
ตามที่ได้รับ

อนุมัต ิ

กบท. 
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หมายเหตุ โครงการท่ี 1 ตามยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 ใช้งบประมาณด าเนินการค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหาร
จัดการ กพส.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถกองทุนพัฒนาสหกรณ์ผ่านกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาการถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นเลิศและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมกองทุน และสหกรณ์ 
1.โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัต ิ
ที่ดี ผ่านเวทีเครือข่าย
(Knowledge Transfer/Best 
Practice and Utilization) 

 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
จากส่วนกลาง 
ไปสู่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทั้ง
ส่วนกลางและภูมภิาค 
 
 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ท่ี
ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 
ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 
 

1) ก าหนดหลักสตูรการถา่ยทอดองค์ความรู ้
    - แนวทางการบริหารเงิน กพส. 
    - นโยบายการปฏิบัติงานประจ าปี 
    - ระเบียบ วิธีปฏิบตัิงาน องค์ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
2) จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ  
ต่อคณะกรรมการบริหาร กพส. 
3) จัดเวทีเพื่อการถ่ายโอนองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4) จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานส าหรบับุคลากร
กรมส่งเสรมิสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ ์
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- บุคคลากรของ
หน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงาน กพส. 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 95 ของ
หน่วยงานท้ังหมด
ของกรมฯ 
ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู ้
 

กพส./กบท. 

    
รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 

  
3,313,150 

  


