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หน่ วยที่ 14
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ ภาคการเกษตร
เค้ าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 14.1 คุณลักษณะและการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
14.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
14.1.2 การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
ตอนที่ 14.2 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
14.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
14.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
ตอนที่ 14.3 การประเมินผลและการบริหารค่ าตอบแทนทรั พยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
14.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
14.3.2 การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
ตอนที่ 14.4 เครื อข่ ายและธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
14.4.1 เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
14.4.2 ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์

แนวคิด
1. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด บริ หารงานโครงสร้างฝ่ ายจัดการสอดคล้องกับการบริ หารสหกรณ์
ฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน รู ้ จกั งานในหน้าที่ ซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศ
เวลาให้กบั งานสหกรณ์ บริ การสมาชิ กด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคี ตามแผนงาน
และนโยบายของสหกรณ์ ปฎิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ สหกรณ์มีการการบริ หารสมรรถนะโดยกาหนด
อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ กาหนดคาบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่
และลู กจ้างทุกตาแหน่ ง มีการจัดระบบงานของสหกรณ์ ในแต่ละฝ่ าย มีการประชุ มติดตามงาน และ
กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ที่ตอ้ งรักษาวินยั ตามที่สหกรณ์กาหนด
2. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด วางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยการบรรจุไว้ในแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปี ของสหกรณ์ ทุกปี การเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม สหกรณ์ พิจารณาจากความเพียงพอ
ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่สมาชิ กของแต่ละฝ่ าย ในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษษย์ มี
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การกาหนดคุ ณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับสมัครที่มีความเป็ นอัตตลักษณ์ เฉพาะของสหกรณ์ มี
กระบวนการคัดเลือก การจ้างและการแต่งตั้ง ตลอดจนมีการกาหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับแต่
ละตาแหน่ ง สหกรณ์ ดาเนิ นการจัดท าหลัก ประกันในการท างาน และเอื้ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ
สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ที่เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ได้กาหนดไว้
3. สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จากัด ก าหนดเงื่ อนไขการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านไว้ใ นระเบี ย บ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ ร่ วมกับแบบแสดงความคิดเห็ นประกอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน เป็ นเครื่ องมือ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน สหกรณ์บริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ ด้วยการเลื่ อน
เงิ นเดื อนหรื อค่าจ้าง เงินสะสม การจ่ายเงิ นโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ จัดสวัสดิการครื่ องแบบ และสวัสดิการด้านอื่นๆ
4. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ในจังหวัดน่ าน
จัดตั้งเป็ นชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน และพัฒนาสู่ การจัดตั้งเป็ นสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน ด้วยการ
ขับเคลื่ อนของผูจ้ ดั การใหญ่ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ มีการนาหลักธรรมาภิบาลไป
ปรั บใช้ท้ งั ในระดับคณะกรรมการดาเนิ นงาน ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่ างๆ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน หลักธรรมาภิบาลที่สหกรณ์ถือใช้นา
ความสงบสุ ขและความดีงามมาสู่ การปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ส่ งผลให้สหกรณ์ประสบความสาเร็ จใน
การดาเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 14 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้คุณลักษณะและการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. ประยุกต์ใช้การประเมินผลและการบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
4. ประยุกต์ใช้เครื อข่ายและธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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ความนา
กรณี ศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรนี้ จะกล่าวถึ งการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จังหวัดน่าน ซึ่ งได้รับการอนุเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของสหกรณ์ จาก
ท่านผูจ้ ดั การใหญ่ (นายวินยั หารต๊ะ)เป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ การได้ทราบถึงข้อมูลและ
บริ บทเบื้องต้นของสหกรณ์ จะทาให้เข้าใจในรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด ได้ดีมากยิง่ ขึ้น โดยข้อมูลและบริ บทเบื้องต้นของสหกรณ์มีประเด็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
ทีต่ ้งั สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด และอาณาเขตติดต่ อ
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 416 หมู่ที่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตาบลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน ซึ่ งตั้งอยูห่ ่างจากตัวจังหวัดน่าน 41 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่ออาเภอต่างๆ ดังนี้
 ทิศเหนือ จด ตาบลเจดียช์ ยั อาเภอปั ว และตาบลนาไร่ หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ทิศใต้ จด ตาบลบ่อ อาเภอเมือง และตาบลป่ าแลวหลวง อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 ทิศตะวันออก จด ตาบลศิลาเพชร ตาบลอวน อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
 ทิศตะวันตก จด ตาบลผาช้างน้อย อาเภอปง จังหวัดพะเยา

ภาพที่ 14.1 แผนทีอ่ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า : http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
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ภาพที่ 14.2 แผนทีก่ ารเดินทางไปสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จังหวัดน่ าน
ทีม่ า : http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในอาเภอท่าวังผา โดยมีคุณพ่อยงยุทธ
แววหงษ์ เป็ น 1 ใน 12 คน ของคณะผูก้ ่อตั้งสหกรณ์ โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็ น
ประเภทสหกรณ์ “การธนกิจ” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 เลขหมายทะเบียน กสก. 8/2516 มีสมาชิกแรกตั้ง 9
กลุ่ม จานวน 242 คน มีทุนดาเนิ นงานครั้งแรก 12,100 บาท และดาเนินธุ รกิจในครั้งแรกเพียง 3 ฝ่ าย ต่อมาเมื่อทาง
ราชการ ได้จ ัด ประเภทสหกรณ์ ใ หม่ ต ามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง ได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “สหกรณ์
การเกษตร” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2516
สาหรับอาคารสานักงานของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ในช่วงแรกเป็ นห้องเช่า เลขที่ 91 หมู่ที่ 1
ถนนวรนคร ตาบลริ ม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ต่อมาได้ยา้ ยมาเช่ าห้องแถวที่บา้ นของคุณพ่อยงยุทธ แววหงษ์
เลขที่ 405 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน ใช้เป็ นที่ทาการของสหกรณ์มาจนถึง ปี พ.ศ. 2520
ต่อมาทางราชการได้ให้งบสนับสนุนในการก่อสร้างฉางอเนกประสงค์ ทางสหกรณ์จึงได้ซ้ื อที่ดินแปลงปั จจุบนั ซึ่ ง
ติดกับถนนน่ าน-ทุ่งช้าง เป็ นของตนเองเพื่อสร้ างฉางอเนกประสงค์ดงั กล่าวและให้เป็ นที่ทาการของสหกรณ์มา
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จนถึง ปี พ.ศ. 2530 ต่อมาสหกรณ์ได้ก่อสร้างสานักงานหลักแรกเป็ นอาคารชั้นครึ่ ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531
และสร้างเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ทางสหกรณ์ได้ใช้เป็ นที่ทาการมาจนถึงปี พ.ศ. 2558
รวมระยะเวลา 27 ปี
ด้วยอาคารส านักงานเดิ มมี พ้ื นที่ จากัด ไม่สามารถบริ การสมาชิ กได้ท วั่ ถึ ง คณะกรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์ชุดที่ 44 จึงได้บรรจุแผนงานการลงทุนในทรัพย์สินในการดาเนิ นงาน และแผนกลยุทธุ์มา 4 ปี จึงได้เริ่ ม
ก่อสร้ างอาคารสานักงานหลังใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และสร้างเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงานสมัยใหม่ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 25.50 เมตร ขนาดความสู ง 5 ชั้น มีลิฟท์/
บันไดหนี ไฟ มีอุปกรณ์สานักงานครบครัน โดยชั้นแรกเป็ นอาคารจอดรถ ชั้นที่ 2 เป็ นชั้นอเนกประสงค์ ชั้นที่ 3
เป็ นที่ ทาการให้บริ การแก่ สมาชิ กของฝ่ ายต่างๆ และห้องของผูบ้ ริ หาร ชั้นที่ 4 เป็ นห้องประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ห้องประชุ มเล็ก และศูนย์เรี ยนรู ้การสหกรณ์ และชั้นที่ 5 เป็ นห้องประชุ มใหญ่ ขนาดความจุ 300 ที่นงั่
งบประมาณในการก่อสร้ างทั้งสิ้ น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สามารถให้บริ การแก่สมาชิ ก และผูม้ า
ติดต่องานได้อย่างทัว่ ถึงและสะดวกสบาย โดยเปิ ดใช้อาคารสานักงานแห่งนี้ไป เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพที่ 14.3 อาคารสานักงานสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
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สมาชิ กและกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
นับถึงปี ทางบัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 นับเป็ นปี ที่ 44 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีสมาชิก
ทั้งสิ้ น 6,389 คน แยกเป็ นสมาชิกสามัญ 4,231 คน และสมาชิกสมทบ 2,156 คน อยูท่ ุกอาเภอในจังหวัดน่าน
สมาชิกสามัญแบ่งออกเป็ น 41 กลุ่ม สังกัด 59 หมู่บา้ น ในท้องที่ 9 ตาบล ดังนี้ ตาบลท่าวังผา จานวน 6 กลุ่ม
สมาชิก 462 คน
1. ตาบลท่าวังผา
จานวน 6 กลุ่ม
สมาชิก 470 คน
2. ตาบลศรี ภูมิ
จานวน 8 กลุ่ม
สมาชิก 1,004 คน
3. ตาบลป่ าคา
จานวน 5 กลุ่ม
สมาชิก 701 คน
4. ตาบลตาลชุม
จานวน 10 กลุ่ม
สมาชิก 1,079 คน
5. ตาบลริ ม
จานวน 3 กลุ่ม
สมาชิก 204 คน
6. ตาบลจอมพระ
จานวน 1 กลุ่ม
สมาชิก 89 คน
7. ตาบลผาตอ
จานวน 2 กลุ่ม
สมาชิก 236 คน
8. ตาบลผาทอง
จานวน 2 กลุ่ม
สมาชิก 178 คน
9. ตาบลแสนทอง
จานวน 4 กลุ่ม
สมาชิก 270 คน
ทรัพย์สินของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สหกรณ์มีทุนดาเนิ นงานรวมทั้งสิ้ น 429,397,499.24 บาท ประกอบด้วย
เงินสด เงินฝากธนาคารฯ ลูกหนี้ และมีสินทรัพย์เป็ นของตนเอง ดังนี้
 ที่ดิน จานวน 10 แปลง เนื้อที่ 37 / - / 98 ไร่
 สานักงาน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์สานักงานที่ทนั สมัย
 ฉางเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 500 เกวียน 2 หลัง และโกดังเก็บสิ นค้า 2 หลัง
 สถานีบริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง ขนาด 8 หัวจ่าย 1 สถานีฯ และสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง
 สาขา ดอนตัน ขนาด 4 หัวจ่าย 1 สาขา
 ร้านค้า Q-Shop ที่สหกรณ์ฯ 1 แห่ง ตลาดนัดสิ นค้าชุมชน 1 แห่ง และร้านค้าสาขา 7 แห่ง
 รถยนต์บรรทุกน้ ามันฯ 18 ล้อ ความจุ 32,000 ลิตร จานวน 1 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 2 คัน และ
บรรทุก 4 ล้อ จานวน 3 คัน
 เครื่ องคัดเกรดส้มเขียวหวาน จานวน 3 เครื่ อง เครื่ องคัดเกรดลาไย จานวน 3 เครื่ อง
 โรงดองผลิตผลการเกษตร ขนาดความจุ 3 x 3 x 3 เมตร จานวน 60 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ฯ
 ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจาตาบล พร้อมอาคารสานักงาน ฉาง ลานตาก จุดตรวจสอบ เครื่ อง
ชัง่ และอุปกรณ์สานักงาน ในพื้นที่ 14 / - / 11 ไร่
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 อาคารตลาดนัดสิ นค้าชุ มชนขนาดใหญ่ 1 หลัง ห้องแถวสาหรับเช่าจาหน่ายสิ นค้า 14 ห้อง และอาคาร
พาณิ ชย์ 2 ชั้นติดถนนน่าน-ทุ่งช้าง เพื่อให้เช่า จานวน 2 คูหา
 เครื่ องอบลดความชื้ นข้าวโพด ขนาด 30 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
 โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย-์ ชีวภาพ, ปุ๋ ยหมัก งบประมาณผูว้ า่ CEO พร้อมอุปกรณ์การผลิต ครบชุด
 โรงผสมอาหารสัตว์ ขนาดกาลังผสมครั้งละ 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 ชุด
 รถโฟล์คลิฟท์ขนาดยก 3 ตัน จานวน 1 คัน
 รถตูค้ อมมิวเตอร์ จานวน 1 คัน
 รถตักล้อยางโคมัสสุ ขนาด 1.7 คิว จานวน 1 คัน
วิสัยทัศน์ ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
 “เป็ นผูน้ าทางด้านธุ รกิจ ยกระดับคุณภาพชีวติ สมาชิกพร้อมชุมชน ก้าวทันเทคโนโลยี คงความเป็ น
เลิศด้านผูน้ าสหกรณ์”
ค่ านิยมของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
 เป็ นองค์กรที่ให้บริ การ โดยยึดสมาชิกเป็ นศูนย์กลาง
 บริ การดี มีน้ าใจ กาไรคืน
 การบริ หารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
1. พัฒนาด้านธุ รกิจแบบครบวงจร
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
4. สร้างเสริ มเพิ่มรายได้แก่สมาชิก
5. พัฒนาด้านการบริ หารจัดการ
นโยบายของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
1. ขยายการรับสมาชิกใหม่ ทั้งสามัญและสมทบ ในอาเภอท่าวังผา และทุกอาเภอในจังหวัดน่าน
2. ส่ งเสริ มการระดมทุน โดยการระดมหุน้ และเงินออมจากสมาชิก
3. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มวงเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิก
4. ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูอาชี พให้กบั สมาชิ กที่เข้าร่ วมโครงการฯ ทาแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั
สมาชิกและชุมชน
5. ขยายธุ รกิจบริ การ การตลาด และแปรรู ปผลิตผล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
6. ส่ งเสริ มอาชีพในหมู่สมาชิก และพัฒนาอาชีพเสริ ม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี สหกรณ์
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7. ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่สมาชิก คู่สมรส และชุมชน
8. นาระบบการบริ หารงานยุคใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร และการติดตามประเมินผล
9. การบริ หารธุ รกิจ ทาแบบครบวงจร มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง Coso Enterprise Risk
Management (COSO ERM)
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
สหกรณ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธี
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
การให้สินเชื่ อเพื่อการเกษตรแก่ สมาชิ ก การรั บฝากเงิ น การจัดหาสิ นค้าปั จจัยการผลิ ตหรื อสิ่ งของที่
จาเป็ นมาจาหน่ายให้กบั สมาชิก การส่ งเสริ มและให้บริ การแก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจัดการ
ขาย การแปรรู ปผลผลิ ตออกจาหน่าย และการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิ ก และกระทาการต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ คาสัง่ ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
การดาเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีภารกิจหลักที่ให้บริ การแก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (ผูส้ มัคร
ใช้บริ การ) แบ่งออกเป็ น 6 ธุ รกิจ กับ 1 แผนก ดังนี้
1. ธุรกิจสิ นเชื่ อ สหกรณ์ให้บริ การเงิ นกูแ้ ก่สมาชิ ก เพื่อนาไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์
ตามหลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบว่าด้วยเงินกูฯ้ ของสหกรณ์อยู่ 6 ประเภท คือ
1.1 เงินกูร้ ะยะสั้นเพื่อการอื่น กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในระยะเวลา 12 เดือน
1.2 เงินกูร้ ะยะสั้นเพื่อผลิตผลหลัก กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในฤดูกาลผลิต
1.3 เงินกูร้ ะยะปานกลาง กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในระยะเวลา 3 ปี
1.4 เงินกูร้ ะยะปานกลางพิเศษ กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในระยะเวลา 5 ปี
1.5 เงินกูโ้ ครงการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ฯ กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในระยะเวลา 10 ปี
1.6 เงินกูร้ ะยะยาว กาหนดชาระคืนเสร็ จภายในระยะเวลา 15 ปี
สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสมาชิกตามระดับชั้น ในอัตราร้อยละ 7.00-10.00 ต่อปี วงเงินกูส้ ู งสุ ด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก จานวน 208,823,445.62
บาท ให้สหกรณ์อื่นและกลุ่มสตรี สหกรณ์กยู้ มื จานวน 14,175,890.00 บาท รวมทั้งสิ้ น 222,999,335.63 บาท
2. การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก โดยเปิ ดบริ การรับฝาก-ถอน ให้แก่สมาชิกตั้งแต่เวลา
08.30-15.00 น.ทุ ก วันท าการ สหกรณ์ ใ ห้ดอกเบี้ ย เงิ นฝากแก่ ส มาชิ กสู ง กว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ท วั่ ไป ปั จจุ บ นั
สหกรณ์บริ การรับฝากเงินจากสมาชิกอยู่ 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝาก
สัจจะออมทรัพย์ วันสิ้ นปี ทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 มียอดเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้ น 271,023,392.27 บาท
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3. ธุรกิจการซื้อ สหกรณ์จดั หาสิ นค้ามาจาหน่ายให้กบั สมาชิกตามความต้องการ ได้แก่ วัสดุการเกษตร
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน ไว้คอย
บริ การที่ร้านค้าศูนย์กลางของสหกรณ์ และร้ านค้าสาขาตามกลุ่มหมู่บา้ น จานวน 7 สาขา เริ่ มให้บริ การตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์ -วันเสาร์ โดยทางสหกรณ์มีรถบริ การจัดส่ งสิ นค้าให้ฟรี ปั จจุบนั ทางสหกรณ์ ได้
ปรับปรุ งร้านค้าเข้าสู่ ร้านค้า Q-Shop ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาจาหน่ายสิ นค้าให้กบั สมาชิกสามัญ และ
สมทบ เป็ นเงิน 14,263,210.17 บาท
4. ธุ รกิจ สถานี บ ริ ก ารน้า มั น เชื้ อ เพลิ ง สหกรณ์ เริ่ ม เปิ ดสถานี บ ริ ก ารน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง เมื่ อวันที่ 26
สิ งหาคม พ.ศ. 2537 เป็ นสถานีบริ การขนาด 4 ตู ้ (8 มือจ่าย) โดยจาหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ ว B 3 แก๊สโซฮอล์ 91
แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ ามันเครื่ องทุกชนิ ด ในราคาที่ยุติธรรม เริ่ มเปิ ดสถานี บริ การตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุก
วันไม่เว้นวันหยุดราชการ และเปิ ดสถานีบริ การน้ ามันระดับตาบล ที่สาขาบ้านดอนตัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2555 เป็ นสถานี ขนาดกลาง ขนาด 2 ตู ้ (4 มือจ่าย) เพื่อเป็ นการขยายการให้บริ การแก่สมาชิ กและบุคคลทัว่ ไป
และยัง มี ปั๊ ม หลอดซึ่ ง อยู่ตามสาขาหมู่ บ ้า นของสมาชิ ก จานวน 25 สาขา ในรอบปี ที่ ผ่า นมาจาหน่ า ยน้ า มัน
เชื้อเพลิงทั้งสิ้ น 79,280,530.33 บาท
5. ธุ รกิจ การขาย สหกรณ์ รวบรวมผลิ ตผลจากสมาชิ ก เพื่ อจัดการขาย เพื่ อให้ไ ด้ราคาที่ เป็ นธรรม
ป้ องกันการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งทุกปี ทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตทั้งพืชไร่ และพืชสวน
ตามแผนงาน ตามฤดูกาล หรื อโครงการที่ทางสหกรณ์ส่งเสริ มแบบครบวงจร ซึ่ งผลิตผลหลักของอาเภอท่าวังผา
ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ลาไยสดช่ อ ลาไยสดร่ วง ถัว่ ดาวอินคา กาแฟ และข้าวเปลือก ผลการดาเนิ นงานในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมา 32,815,644.10 บาท
6. ธุรกิจแปรรู ป-โรงงาน สหกรณ์ฯได้ก่อสร้างโรงดองแปรรู ปผลิตผลการเกษตรโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นเงินทุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (เงินกูย้ ืม) และจากสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(เงินอุดหนุ นให้เปล่า) ในการก่อสร้างโรงดองพืชผลการเกษตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และลึก 3 เมตร
จานวน 60 บ่อดอง สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรู ปออกจาหน่าย คือ ผักกาดเขียวปลี กระเทียม
ขิง พริ ก และอื่นๆ ตามที่โรงงาน หรื อตลาดต้องการ ได้ครั้งละ 1,500,000 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยงั มีโรงอบลดความชื้ นเมล็ดพันธุ์ สามารถรองรับข้าว และข้าวโพด ได้ครั้งละ 8 ตัน
หรื อวันละ 30 ตัน โรงผสมอาหารสัตว์ ผสมครั้งละ 1 ตัน โรงงานผลิ ตปุ๋ ยหมัก ขนาด 2 ตัน 1 โรง และโรงผลิ ตปุ๋ ย
อินทรี ยช์ ีวภาพ งบประมาณผูว้ า่ CEO ขนาดกลาง จานวน 1 โรง ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ดผสมมูลค้างคาวออกจาหน่ าย
ผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผา่ นมา แปรรู ปฯมีมูลค่า 483,552.00 บาท
7. แผนกสวัสดิการสั งคม ทางสหกรณ์ ฯได้จดั ตั้งกองทุ นสวัสดิ การสังคม ไว้ให้ความช่ วยเหลื อแก่
สมาชิ กและคู่สมรส แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคู่สมรส เวลาประสบภัยธรรมชาติ กรณี เจ็บป่ วยสามารถเบิ กค่า
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รักษาพยาบาลกับสหกรณ์ ได้ตามสิ ทธิ์ /ตามระดับชั้นของสมาชิ ก ปี ละไม่เกิ น 4,000 บาท/คน เวลาประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ และลมพายุพดั ทางสหกรณ์จะมีเงิ นกองทุนไว้คอยช่วยเหลือสนับสนุ น และเมื่อ
สมาชิ กถึ งแก่ชีวิต สมาชิ กกองทุนฯ ที่มีอยู่ปัจจุบนั จานวน 6,249 คน ก็จะช่ วยกันบริ จาคเงินตามระเบียบเพื่อ
มอบให้กบั ทายาทของผูท้ ี่ ถึงแก่ ชีวิต รายละประมาณ 125,420.00 บาท ซึ่ งเป็ นการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
ระหว่างปี จ่ายทุนสวัสดิการให้ทายาทสมาชิกที่เสี ยชีวติ ระหว่างปี ไป ทั้งสิ้ น 82 ราย เป็ นเงิน 10,160,500.00 บาท
อนึ่ ง ปั จจุบนั ทางสหกรณ์ ฯได้จดั กองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิ กประเภทสามัญ กรณี บุตรคนแรก ราย
ละ 500 บาท และจัดกิจกรรมพิธีสูมาคารวะ และกิจกรรมดูแลสมาชิกผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไป จานวน
41 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวม 82 คน ในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี
นอกจากนั้น ทางสหกรณ์ยงั มีการจัดทาประกันชีวิตส่ วนบุคคล ประกันชีวติ กลุ่ม ประกันคุม้ ครองสิ นเชื่ อ
กับบริ ษทั สหประกันชีวิต จากัด ประกันอุบตั ิเหตุอย่างเดียว กับบริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด(มหาชน) ให้กบั
สมาชิกและคู่สมรสด้วย
ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยกย่องของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด สร้างระบบการระดมทุนได้อย่างดีมาก และบริ หารเงินทุนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จนกระทัง่ สหกรณ์ ไม่จาเป็ นที่ จะต้องกู้ยืมสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ นอื่ น และจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการระดมทุน เช่น
 การจัดชั้นสมาชิ ก เริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527-ปั จจุบนั เพื่อกระตุน้ ในการระดมหุ ้น ระดมเงินฝาก ซึ่ ง
สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสวัสดิการที่แตกต่างกัน ตามระดับชั้นของสมาชิก
 การจัดชั้นกลุ่มสมาชิก เริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539-ปั จจุบนั โดยเอาผลการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มสมาชิก
ที่ทากับสหกรณ์ระหว่าง ปี พ.ศ.ทาให้แต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขันกันในการทาธุ รกิจต่อสหกรณ์ ผลดีก็จะตกกับตัว
ประธานกลุ่มและกลุ่มสมาชิกเอง
 ตั้งเป้ าหมายในการระดมทุน เริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527-ปัจจุบนั โดยการกาหนดหุน้ ที่สมาชิกจะถือหุ ้น
เป็ นรายคน/ รายกลุ่ม/ รายปี
 จัดระบบร้ านค้าทั้งด้านการเกษตร สิ นค้าทัว่ ไป สิ นค้าอุปโภคบริ โภค น้ ามันเชื้ อเพลิ ง และสร้าง
ระบบร้ านค้าย่อยที่เป็ นเครื อข่ายของสหกรณ์ ให้แก่กลุ่มสมาชิ ก ปั จจุบนั มีอยู่ 7 สาขา และปั้ มหลอดตามสาขา
หมู่บา้ น อีก 27 สาขา ทาให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการซื้ อ
 จัดระบบตลาดข้อตกลงพืชผักและไม้ผลร่ วมกับภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างโรงดองแปรรู ปฯ
เพื่อเพิม่ มูลค่าผลิตผลให้กบั สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นในจังหวัดน่านอีก 7 อาเภอ ที่เข้าร่ วมโครงการฯ
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 จัดทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิ กที่คลอดบุตรแรกเกิ ด ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิ กและคู่สมรส เวลา
ประสบภัยธรรมชาติ เวลาเสี ยชี วิต และจัดงาน/ให้สวัสดิ การแก่สมาชิ กผูส้ ู งอายุ ให้การสนับสนุ นสังคมและ
พัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นที่ บ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร.)
 ปี พ.ศ. 2520 รับโล่รางวัลที่ 1 และป้ ายรางวัล จากนายสวัสดิ์ ศรศึก ผูต้ รวจราชการสหกรณ์ในเขต 6
ในฐานะที่สหกรณ์สามารถก่อสร้างเอนกประสงค์เสร็ จก่อนสหกรณ์อื่นในเขต 6 ขณะนั้น
 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็ นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจา
ปี พ.ศ. 2532 (ครั้งที่ 1)
 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สหกรณ์ ได้รับคัดเลื อกจากกรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ และสานักงาน
เศรษฐกิ จการเกษตรให้เป็ นสหกรณ์ ต้นแบบตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ การเกษตรในเชิ งธุ รกิ จ เพื่อนาไป
เผยแพร่ และพัฒนา การดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์การเกษตรอื่น และเพื่อจะเป็ นหนทางนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิ จ
ระหว่างสหกรณ์ กับธุ รกิจเอกชน
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ประธานกรรมการ (นายยงยุทธ แวหงษ์) ได้รับโล่รางวัลกรรมการ
สหกรณ์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2539 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ผูจ้ ดั การใหญ่ (นายวินยั หารต๊ะ) ได้รับโล่รางวัล ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2539 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
ของภาคเหนือประจาปี พ.ศ. 2540
 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 สหกรณ์ ได้รับพระราชทานโล่ รางวัล เป็ นสหกรณ์ ดีเด่ นแห่ ง ชาติ
ประจา ปี พ.ศ. 2540 (ครั้งที่ 2)
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สหกรณ์ได้รับโล่รางวัลในงานวันสหกรณ์แห่ งชาติในฐานะสหกรณ์
สามารถดาเนินการเป็ นที่ยอมรับในขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ให้เป็ นสหกรณ์ตน้ แบบ
ของจังหวัดน่าน
 ปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน ให้เป็ นสหกรณ์ที่มีแนวทางการ
ปฎิบตั ิที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็ นสากล (CQM) ของจังหวัดน่าน
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
ของภาคเหนือประจา ปี พ.ศ. 2550
 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็ นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจา
ปี พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 3)
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 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศคนดีศรี เกษตร ด้าน
สถาบันเกษตรกร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน ให้เป็ นสหกรณ์ตน้ แบบนา
ร่ องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ( ปี พ.ศ. 2551-2555)
 ปี พ.ศ. 2552 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้เข้า
ร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ (Cooperative
Quality Award : CQA) โดยได้รับคัดเลือกให้เป็ นสหกรณ์ที่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ
ทางาน ซึ่ งโครงการดังกล่าวกาหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) คือ
 ระยะที่ 1 Short Term : ช่วงของการรณรงค์ (1 ปี )
 ระยะที่ 2 Medium Term : ช่วงปรับปรุ ง-ผลักดัน (2-4 ปี )
 ระยะที่ 3 Long Term : สหกรณ์ที่เป็ นเลิศ (4 ปี ขึ้นไป)
 ปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์ ได้รับโล่ เกี ยรติ บตั ร สหกรณ์ นาร่ องที่มีแนวทางปฏิ บตั ิที่ดี โครงการ CQA
หมวดที่ 6 จากอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ในงานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี
 ปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสหกรณ์ ตน้ แบบ ศูนย์การเรี ยนรู ้การสหกรณ์ ของ
จังหวัดน่าน
 ปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็ นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
จากข้อมูลและบริ บทเบื้องต้นของสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด ที่กล่าวมา จะเห็ นได้ว่าระยะเวลา
กว่า 44 ปี ของการจัดตั้ง สหกรณ์ ได้ทาให้คุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ของสมาชิ กดี ข้ ึ น การดาเนิ นงานของ
สหกรณ์มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ ขณะที่สหกรณ์กม็ ีการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ (Cooperative
Quality Award : CQA)โดยส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการทางานทุกขั้นตอน คานึงถึงการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากรเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผรู ้ ับบริ การ มีตน้ ทุนที่ประหยัดที่สุด ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ธรร
มาภิบาล นาองค์กรสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนเช่ นเดี ยวกับองค์กรธุ รกิ จและหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ แสดงถึงศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ประสิ ทธิ ภาพ ฝ่ ายจัดการมีความสามารถในการบริ หารจัดการสหกรณ์ และ
สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่สหกรณ์อื่นได้ จึงยกนาสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มาเป็ นกรณี ศึกษาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรนี้
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ตอนที่ 14.1
คุณลักษณะและการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 14.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 14.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
เรื่ องที่ 14.1.2 การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์

แนวคิด
1. สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีโครงสร้างการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการที่สอดคล้องกับการ
บริ หารสหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ และเชื่ อมโยงตามสายงานบังคับ
บัญชาอย่างชัดเจน ยังมีแนวปฏิบตั ิงานที่ดีในการจัดกระบวนการทางาน ส่ งผลให้เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างสหกรณ์ทราบในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน และคุณลักษณะทรัพยากรมนุ ษย์ฝ่าย
จัดการของสหกรณ์มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รู ้จกั งานในหน้าที่ ซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลา
ให้กบั งานสหกรณ์ บริ การสมาชิกด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคี ตามแผนงานและ
นโยบายของสหกรณ์ ปฎิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ 10 ประการ มีกลวิธีปลูกฝังอุปนิ สัยที่ก่อให้เกิด
ผลดีต่อสหกรณ์ และต้องเลิกอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดผลด้านลบต่อสหกรณ์ โดยผ่านการประชุม
2. สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จ ากัด มี ก ารบริ ห ารสมรรถนะของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยก าหนด
อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ กาหนดคาบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างทุกตาแหน่ง มีการจัดระบบงานของสหกรณ์ในแต่ละฝ่ าย มีการประชุ มติดตามงาน และ
กาหนดระเบี ยบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ที่ตอ้ งรักษาวินยั ตามที่กาหนด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 14.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
มนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคม ชุ มชน ประเทศชาติ หากประเทศใดมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศกั ยภาพสู ง สามารถนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ประเทศนั้นจะมีความ
เจริ ญก้าวหน้า ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แต่ถา้ ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพแล้ว ประเทศ
นั้นย่อมจะมีการพัฒนาที่ลา้ ช้าหรื อล้าหลัง สาหรับสหกรณ์แล้วทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
เพราะสหกรณ์ เป็ นองค์การที่เกิ ดจากการรวมตัวของกลุ่มบุ คคลที่มีเป้ าหมายเดี ยวกันในการแก้ไขปั ญหาทาง
เศรษฐกิ จและสังคมที่ ประสบร่ วมกัน การดาเนิ นงานต่างๆ ของสหกรณ์ ตอ้ งอาศัยทรัพยากรในการบริ หารที่
สาคัญ ประกอบด้วย บุคลากร (Man) ทุนดาเนิ นงาน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการบริ หารจัดการ
(Management)
สาหรับสหกรณ์ “บุคลากร (Man)” ถือเป็ นทรัพยากรในการบริ หารที่สาคัญและเป็ นหัวใจของสหกรณ์
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ประกอบด้วย บุคคล 3 ฝ่ าย ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ และ
ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ซึ่ งล้วนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญต่อการดารงอยูข่ องสหกรณ์ ดังนั้นถ้าสหกรณ์ขาดบุคลากรที่มี
คุ ณ ภาพแล้ว ก็ ย ากที่ จ ะท าให้ ส หกรณ์ อ ยู่ ร อดและก้า วหน้ า ได้ เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพจะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการสหกรณ์ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของสหกรณ์ได้
ในที่สุด ซึ่ งเนื้ อหาในเรื่ องที่ 14.1.1 นี้ จะได้ศึกษาจากสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด ว่ามีโครงสร้างในการ
บริ หารงาน ตลอดจนมี คุ ณลักษณะของทรั พยากรมนุ ษย์อย่า งไรจึ งท าให้สหกรณ์ มีผลการดาเนิ นงานเป็ นที่
ยอมรับทั้งจากสมาชิ ก บุคคลทัว่ ไป และหน่ วยงานต่างๆ ตลอดจนได้รับพระราชทานโล่ รางวัลสหกรณ์ ดีเด่ น
แห่งชาติ ถึง 3 สมัย ในปี พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

1. โครงสร้ างการบริหารงานของสหกรณ์
สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จ ากัด มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์โ ดยก าหนดให้ มี โ ครงสร้ า งการ
บริ หารงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินการ ที่ปรึ กษาสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานสหกรณ์ดงั นี้
1.1 คณะกรรมการด าเนิ นการ มี จานวน 15 คน ซึ่ ง เลื อกตั้ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญประจาปี เป็ นผู ้
บริ หารงานสหกรณ์ ได้มีการแบ่งงานเป็ นคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
เงินกูแ้ ละดาเนินคดี คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ ายต่างๆ
1.2 ทีป่ รึกษาสหกรณ์ สหกรณ์ได้เรี ยนเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ คอยให้คาแนะนาในการ
ดาเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นที่ ปรึ กษาในกิ จการทั้งปวง ให้การดาเนิ นงานของสหกรณ์ บรรลุ
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เป้ า หมาย ประกอบด้วย 1) นายอาเภอท่ า วัง ผา ประธานที่ ป รึ ก ษาฯ 2) เกษตรอาเภอท่ า วัง ผา ที่ ป รึ ก ษาด้า น
การเกษตร 3) ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย 4) นายกเทศมนตรี ตาบลท่าวังผา ที่ ปรึ กษาด้านกิ จการทัว่ ไป และ 5) ที่
ปรึ กษาโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ

ภาพที่ 14.4 โครงสร้ างการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า : สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด (2560: น.8)
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1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ได้เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็ น
ผูม้ ีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ จานวน 2 คน
1.4 ฝ่ ายจัดการ เป็ นผูร้ ับนโยบายของฝ่ ายบริ หารสหกรณ์ฯ มาปฏิบตั ิงานตามแผนการดาเนิ นงาน โดยมี
คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูก้ ากับดู แล มี เจ้าหน้าที่ และลู กจ้าง ปั จจุ บ นั มี อยู่ จานวน 41 คน ประกอบด้วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี -การเงิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน ผูจ้ ดั การฝ่ ายสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายสถานีบริ การ
น้ ามันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของฝ่ ายต่างๆ

ภาพที่ 14.5 โครงสร้ างผู้จัดการฝ่ ายต่ างๆ ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
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1.5 ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ มาจากสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์น่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด อีกทั้งการปฏิ บตั ิหน้าที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งได้ผลการ
ตรวจสอบที่สามารถให้ความเชื่ อมัน่ ได้วา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพและเชื่ อถือได้ เป็ นที่ไว้วางใจของสหกรณ์ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คาแนะนาการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ในการบริ หารงานแก่สหกรณ์ รวมทั้งระบบเตือน
ภัยทางการเงิน เพื่อเป็ นแนวทางวิเคราะห์การเงินของสหกรณ์ สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนางานสหกรณ์ให้
มีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ สหกรณ์ มี ข ้า ราชการจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ส านัก งานสหกรณ์ จงั หวัดน่ าน เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาส่ งเสริ มด้านการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

ภาพที่ 14.6 โครงสร้ างแสดงความสั มพันธ์ การกากับดูแลภายในองค์ กร สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า: ข้อกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด (2558: น.1)
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีโครงสร้างการบริ หารงานของสหกรณ์ที่ชดั เจน มีการปรับ
โครงสร้างการบริ หารงานภายในของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการบริ หารสหกรณ์ มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ มีทีมงานที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการใน
ระดับต่างๆ สหกรณ์มีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กสหกรณ์ กลุ่มสมาชิ ก คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการดาเนิ นการ มีผตู ้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ปรึ กษาสหกรณ์ มีการเชื่ อมโยงตาม
สายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
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2. แนวปฏิบัติงานทีด่ ีด้านการจัดกระบวนการของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีแนวปฏิบตั ิงานที่ดีดา้ นการจัดกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดความสามารถหลักของสหกรณ์ไว้ในการดาเนินงานจัดหาสิ นค้าและบริ การแก่เกษตรกรสมาชิก
2) มีการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญของสหกรร์ ไว้ทุกงาน งานธุ รกการ สารบรรณ งานบัญชี การเงิน รับฝาก-ถอนเงิน งานสิ นเชื่อ งานตลาด งานการรวบรวมผลผลิต งานบริ การน้ ามัน งานโรงงานแปรรู ป
3) มีการกาหนดขั้นตอนการให้บริ การแก่สมาชิกในแต่ละธุ รกิจและกาหนดตัวชี้วดั ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) มี การกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ ทุกตาแหน่ งอย่างชัดเจน มี
ข้อกาหนดหน้าที่และการมอบหมายการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง ซึ่ งจะกล่าวในเรื่ องที่ 14.1.2 ต่อไป
5) มีการตอดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ
6) มีการปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อให้ผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน และสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก
7) มีการกาหนดรู ปแบบการติดต่องานภายในและภายนอกขึ้นใช้เอง
8) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นระบบเป็ นที่ยอมรับ
9) มี การเตรี ยมความพร้ อมในการแก้ไขปั ญหาเมื่ อเกิ ดภัยพิบตั ิ หรื อภาวะฉุ กเฉิ น ใช้เครื่ องเตื อนภัย
ทางการเงิน ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดไว้ในจุดที่สาคัญ
10) สหกรณ์นาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และเทคนิ คการจัดการที่จาเป็ นมาใช้ในการออกแบบ และกาหนด
กระบวนการทางาน
11) มีการจัดระบบสารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานสะดวกให้เข้าถึงและ
เชื่อถือได้
จากการที่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีแนวปฏิบตั ิงานที่ดีดา้ นการจัดกระบวนการ ทาให้สหกรณ์
ได้รับประโยชน์ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่รับทราบบทบาทหน้าที่ตนเองชัดเจน เต็มใจให้บริ การ
2) สมาชิกพึงพอใจ เลื่อมใส ศรัทธาและรักองค์กร
3) ปริ มาณธุ รกิจของสหกรณ์ ยอดขาย/บริ การสู งขึ้น
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด นอกจากมีโครงสร้างการบริ หารงานภายในของฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับการบริ หารสหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการในระดับต่างๆ และ
เชื่ อมโยงตามสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแนวปฏิบตั ิงานที่ดี ตามหมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ
ทางาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) ทาให้เจ้าหน้าที่และ
ลู กจ้างสหกรณ์ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนเองอย่างชัดเจน ส่ งผลให้สมาชิ กพึงพอใจ เลื่ อมใส ศรั ทธาใน
สหกรณ์ และปริ มาณธุ รกิจของสหกรณ์สูงขึ้นตามลาดับ
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3. คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ ทที่ าให้ สหกรณ์ ประสบความสาเร็จ
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนินงาน สามารถสรุ ปคุณลักษณะสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละฝ่ ายของสหกรณ์ ได้ดงั นี้
3.1 สมาชิกสหกรณ์ มีความสานึกในการเป็ นเจ้าของสหกรณ์และมีความเชื่ อมัน่ ว่าสหกรณ์สามารถที่จะ
ยึดเป็ นที่พ่ ึงในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิ จและสังคมของตนได้ จึงมีความภักดี กบั สหกรณ์ ให้ความร่ วมมือ
และอุดหนุนกิจการ และธุ รกิจของสหกรณ์ดว้ ยความซื่ อสัตย์และจริ งใจต่อสหกรณ์
3.2 คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่กนั
รั บ ผิดชอบ โดยแบ่ ง เป็ นกรรมการฝ่ ายอนุ ก รรมการฝ่ ายต่ างๆ ตามความจาเป็ น มี ค วามเสี ย สละไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้องในทางมิชอบ มีความสามัคคีพร้อมเพรี ยงในการทางาน มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
ยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ตามกฎระเบี ย บ ข้อบัง คับ ของสหกรณ์ ด้วยดี และนโยบายการบริ หารงานที่ ชัดเจน มี แผนการ
ดาเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
นอกจากนี้ สาหรับคณะกรรมการดาเนิ นการ/กรรมการบริ หารกลุ่ม ต้องมีจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้
(สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด, 2560: น.61)
1) มุ่งมัน่ และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริ หารงานของสหกรณ์ให้กา้ วหน้า ด้วยความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์
และสุ จริ ต โดยยึดมัน่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) พึงรักษาปกป้ องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสิ นใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิ กอย่าง
เป็ นธรรม
3) พึ ง ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ระเบี ย บสหกรณ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ยึ ด หลัก จริ ย ธรรม
วัฒนธรรมอันดีงาม
4) มุ่งพัฒนาความรู ้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์ อย่างจริ งจัง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
5) กากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับ
บัญชาแต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
6) พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม
7) ไม่อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยตาแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ส่วนตน ญาติ
และพวกพ้อง
8) หลีกเลี่ยงการทาธุ รกิจส่ วนตนที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับสหกรณ์ และเปิ ดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนที่มีในองค์กร หรื อธุ รกรรมใดที่ขดั กับประโยชน์ของสหกรณ์
9) ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่ งตาแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
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10) ไม่นาเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและไม่
กระทาการใดอันเป็ นปฏิปักษ์ และเป็ นคู่แข่งขันต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
3.3 ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ าย และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ มีความรู ้ความสามารถ รู ้จกั งานในหน้าที่ของ
ตนเอง มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลาให้กบั งานของสหกรณ์ บริ การสมาชิ กด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วย
ความสามัคคีและปฏิบตั ิงานตามแผนงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ที่กาหนดไว้ และ
นาเอาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่ อง
สาหรับฝ่ ายจัดการสหกรณ์จะต้องมีจรรยาบรรณ 10 ประการ สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่
1) พึงปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด
ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) พึงให้บริ การแก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริ การด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3) พึงรักษาข้อมูลส่ วนตัวของสมาชิกเป็ นความลับและไม่นาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4) ให้บริ การแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นการเฉพาะ
5) พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
6) พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัดคุม้ ค่ามากที่สุด รวมถึง
ไม่นาเอาไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน
7) พึงรักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง
ปัญหาหรื อการกระทาอันเป็ นการสร้างความแตกแยก
8) พึงให้ข่าวสารการดาเนินงานสหกรณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออานวย ขณะเดียวกัน
ก็รับฟังปั ญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานในโอกาสต่อไป
9) พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่ วนตน หรื อพวกพ้องอย่างมีศกั ดิ์ศรี
10) หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เป็ นคู่แข่งขัน หรื อเป็ นปฏิปักษ์กบั สหกรณ์
นอกจากการปฏิบตั ิตนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ฯ ตามจรรยาบรรณ 10 ประการ สาหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ น้ ี แล้ว ผูจ้ ดั การใหญ่ (นายวินยั หารต๊ะ)จะเน้นย้ าฝากไว้ใส่ ใจคิด เสมอในการประชุมติดตาม
งานผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ และการประชุ ม เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ฯ ประจาไตรมาส ว่าจะต้องมีอุปนิ สัยที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์ และต้องเลิกอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดผลด้านลบต่อสหกรณ์ ดังนี้
อุปนิสัยทีก่ ่อให้ เกิดผลดีต่อสหกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ควรจะปฏิบตั ิ
1) กล้าทางานเชิงรุ ก
2) มุ่งที่ความสาเร็ จขององค์กรและโครงการ
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3) ทาสิ่ งสาคัญก่อน
4) คิดแบบ win win
5) เข้าใจผูอ้ ื่นก่อนค่อยทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจเรา
6) ฝึ กตนเองให้ทางานกับผูอ้ ื่นได้ดี
7) ปรับปรุ ง พัฒนา เสริ มแต่งตนเองให้พร้อมอยูเ่ สมอ ทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ
อุปนิสัยทีก่ ่ อให้ เกิดผลด้ านลบต่ อสหกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ไม่ควรปฏิบตั ิดงั นี้
ประจบสอพลอ
นัง่ รอนายสั่ง
บ้าคลัง่ อานาจ
คู่กดั รอบด้าน
ประจานองค์กร
พักผ่อนอาจิณ
นินทาเจ้านาย
แบ่งฝ่ ายเล่นพวก
สะดวกด้วยเงิน
สรรเสริ ญต่อหน้า
มาช้า กลับก่อน
มืออ่อนไม่เคย
เฉยเมยการเปลี่ยนแปลง
ไม่ชอบแข่ง รักสบาย
เก่งเหลือหลายเก่งคนเดียว

ภาพที่ 14.7 บุคลากรฝ่ ายจัดการสหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
ทีม่ า : http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
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3.4 เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง ให้แนะนาส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้
สหกรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ แนะนาให้ทางสหกรณ์ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนเป็ นนักประสานงานที่ดี
โดยสรุ ป คุณลักษณะทรัพยากรมนุ ษย์ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด นอกจากจะมี
คุ ณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน รู ้ จกั งานในหน้าที่ของตน มี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุ ทิศเวลาให้กบั งานของ
สหกรณ์ บริ การสมาชิ กด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคี ตามแผนงานและนโยบายของสหกรณ์ที่
กาหนดไว้ และปฎิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ 10 ประการ แล้ว ยังต้องมีอุปนิ สัยที่ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อสหกรณ์ และ
ต้องเลิกอุปนิ สัยที่ก่อให้เกิ ดผลด้านลบต่อสหกรณ์ ซึ่ งถูกปลูกฝังโดยผูจ้ ดั การใหญ่ผ่านการประชุ มติดตามงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ และการประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ประจาไตรมาส ทุกครั้ง
กลวิธีการปลูกฝังอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์ในการประชุมของผูจ้ ดั การใหญ่ นาไปสู่ การพัฒนา
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ ตามหลักการ 7 อุปนิ สัย พัฒนาสู่ ผมู ้ ีประสิ ทธิ ผลสู ง “The 7 Habits of
Highly Effective People” ของ สตีเฟน อาร์. โคว์วยี ์ (Stephen R. Covey) ดังนี้
1) ต้ องเป็ นฝ่ ายเริ่มต้ นทาก่ อน (Be Proactive) เวลาที่บุคคลต้องการสิ่ งใด หรื อต้องการจะเริ่ มต้นทาสิ่ ง
ใดสักอย่างหนึ่งจะต้องมีตวั กระตุน้ และตัวกระตุน้ จะทาให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นหากเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อน หรื อเป็ น
ตัวกระตุน้ การตอบสนองจะตามมา แต่การที่บุคคลจะทาสิ่ งใด ก็ควรอยูใ่ นขอบเขตที่ทุกคนสามารถยอมรับได้
2) เริ่มต้ นด้ วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) บุคคลจะเริ่ มต้นทาสิ่ งใด ก่อนอื่นมักจะ
มาจากสิ่ งที่บุคคลคิดในใจ หลักของเริ่ มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ นั้นคือ การทาสองครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในจิตใจ
และครั้งที่สอง คือ การทาให้สิ่งที่คิดให้เป็ นจริ ง แต่การที่จะทุ่มแค่แรงใจอย่างเดียวก็ไม่สามารถเกิดประสิ ทธิ ผล
ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีการทุ่มเทความพยายามไปในสิ่ งที่ถูกต้องหรื อไม่ และต้องมีศูนย์รวมในตนเอง และเป็ นการที่
ตนเองดาเนินชีวติ และตัดสิ นใจได้จากฐานความชัดเจนในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
3) ทาตามลาดับความสาคัญ (Put First Things First) อุปนิสัยที่ 3 เป็ นเหมือนภาคปฏิบตั ิของอุปนิสัยที่
1 และ 2 ซึ่ งมีท้ งั การจัดการบริ หารเวลา รู ้จกั ปฏิเสธ ตารางเวลา เพื่อให้ทาสิ่ งที่สาคัญมากที่สุดก่อน วิธีง่ายๆ ที่
ควรทา คือ เขียนรายชื่ อสิ่ งที่อยากทาและควรทา ทาสัญญาลักษณ์ แบ่งงานออกเป็ น 3 ระดับ คือ 1) สาคัญมาก
เร่ งด่วน 2) สาคัญมากแต่ไม่เร่ งด่วน และ 3) ไม่สาคัญมากแต่เร่ งด่วน ซึ่งควรทาตามลาดับ สิ่ งที่เป็ นปั ญหา คือ คน
ส่ วนใหญ่มกั จะถู กแทรกแซงความสนใจไปกับเรื่ องที่ เร่ งด่ วนแต่อาจไม่สาคัญต่อเป้ าหมายหลัก ส่ วนเรื่ องที่
สาคัญแต่ไม่เร่ งด่วน เป็ นการช่ วยทาให้เพิ่มศักยภาพต่อการบรรลุ เป้ าหมาย เช่ น การออกกาลังกาย ใช้เวลาเพื่อ
การทบทวนเนื้ อหาวิชานั้นละเลยไป เชื่ อว่าหากบุคคลค้นพบว่า สิ่ งใดที่จะทาให้เป้ าหมายสาเร็ จได้ดีข้ ึน ณ วันนี้
ตนเองจะทาสิ่ งนั้นได้ และจะชัดเจนในการจัดการสิ่ งที่เร่ งด่วนแต่ไม่สาคัญต่อเป้ าหมายของตนเองได้
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4) คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win) มนุษย์มีกรอบความคิด 6 แบบที่กระทาต่อกัน หนึ่ งในนั้นคือ
การคิ ดแบบชนะ/ชนะ คื อ ไม่ มี ผูแ้ พ้ เป็ นข้อตกลงหรื อการแก้ไ ขปั ญหาต่ า งๆ เป็ นไปเพื่ อให้ทุ ก ฝ่ ายได้รั บ
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย แต่อย่างไรเสี ย ก็ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ ว่าควรใช้แบบอื่นหรื อไม่ หากไม่
สามารถหาข้อตกลงแบบ “คุณก็ชนะ ฉันก็ชนะได้” ก็ตกลงว่า “จะไม่ตกลง” ณ ขณะนี้ เพื่อลดสถานการณ์ที่ มีผู ้
หนึ่งผูใ้ ดต้องแพ้ จุดตั้งต้น คือ ต้องเห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นความคิดเชิงรุ กที่มีค่าของผูอ้ ื่น
5) เข้ าใจคนอื่นก่ อนจะให้ คนอื่นเข้ าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) ก่อน
บอกความต้องการ หรื อสิ่ งที่ตนเองคิดแล้วอยากให้ผูอ้ ื่นยอมรับ ต้องให้ความสาคัญและเข้าใจมุมมองของผูอ้ ื่น
ต่อเรื่ องนั้นๆ อย่างลึกซึ้ งก่อน เพื่อลดการปะทะกัน
6) ประสานพลังสร้ างสิ่ งใหม่ (Synergize) เกิดจากการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในความ
แตกต่างที่ผอู ้ ื่นมีมุมมอง ลดการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ ซึ่ งปิ ดกั้นความคิดดีๆ ของกลุ่มคนที่อยูด่ ว้ ยกัน
ควรมีเพียงความพยามในการเข้าใจในสิ่ งที่ตอนแรกเหมือนจะไม่เห็นด้วยเท่านั้น
7) ลับเลื่อยให้ คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) ที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่อุปนิสัยที่ 1-6 จะนาไปใช้ในชีวิต
จริ งให้ได้ประสิ ทธิ ผล ต้องมัน่ ฝึ กฝนอุปนิ สัยต่างๆ เหล่านั้นอย่างสม่าเสมอ หมัน่ ลับคมเลื่อยไว้ ยามเมื่อถึงเวลา
จะได้พร้อมใช้นนั่ เอง ซึ่ งการพัฒนาตนเองที่สามารถทาได้ใน 4 เรื่ อง คือ 1) ด้านร่ างกาย เช่น การออกกาลังกาย
การพักผ่อนที่เหมาะสม เป็ นต้น 2) ด้านปั ญญา เช่น การอ่านหนังสื อ การเดินทางหาประสบการณ์ การเข้ารับการ
อบรมหลักสู ตรที่สนใจในระยะสั้น เป็ นต้น 3) ด้านจิตวิญญาณ เช่น การอยูก่ บั ธรรมชาติ การปฏิบตั ิธรรม การได้
ทบทวนเป้ าหมายในชีวิต เป็ นต้น และ 4) ด้านสังคม เช่น การสร้างวุฒิภาวะในการเข้าสังคม และการอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
เมื่อทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ปฎิบตั ิตนตามหลักการ 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ ผมู ้ ีประสิ ทธิ ผลสู งแล้ว จะเกิด
การพัฒนาตนเองจากการที่ เป็ นคนที่ ต้องพึ่ง คนอื่ น สู่ การเป็ นคนที่ สามารถพึ่ง พาตนเองได้ จากนั้นพัฒนาสู่
เป้ า หมายการพึ่ ง พาซึ่ ง กัน และกัน และการอยู่ร่ ว มกัน กับ ผู อ้ ื่ น อย่า งมี ค วามสุ ข ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพในสหกรณ์เป็ นลาดับต่อมา

ประเด็นวิเคราะห์
นัก ศึ ก ษาเห็ นว่า คุ ณลัก ษณะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จากัด มี จุดเด่ น ใดที่
สามารถนาไปปรับใช้กบั สหกรณ์อื่นได้ จงยกมา 2 ตัวอย่าง และอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.1.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่ องที่ 14.1.1
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เรื่ องที่ 14.1.2 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการใช้คนให้ตรงกับความรู ้ความสามารถ โดยการศึกษาและ
กาหนดความรู ้ความสามารถที่ตอ้ งการสาหรับตาแหน่งต่างๆ แล้วนาไปสรรหาพัฒนาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมา
ดารงตาแหน่ ง สาหรับสมรรถนะ (Competency) เป็ นคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ/
ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่จาเป็ นในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และคุณลักษณะ
อื่น ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มี
การบริ หารสมรรถนะของทรัพยากรมนุ ษย์ โดยกาหนดอัตรากาลังและตาแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
กาหนดคาบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง มีการจัดระบบงานของสหกรณ์ในแต่ละฝ่ าย มี
การประชุ มติดตามงาน และกาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ที่ตอ้ งรักษาวินยั ตามที่กาหนด

1. อัตรากาลัง ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด บริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุ ษย์ โดยกาหนดโครงสร้างอัตรากาลัง
และตาแหน่ งของสหกรณ์ ซึ่ งสามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจา
โดยในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมด จานวน 41 คน สหกรณ์มีโดยมีการกาหนดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1.1 ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
1) ผูจ้ ดั การใหญ่
2) รองผูจ้ ดั การใหญ่ ได้แก่ รองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1 และรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 2
3) ผูจ้ ดั การฝ่ าย ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน ฝ่ ายบัญชี และการเงิน ฝ่ ายสิ นเชื่ อ ฝ่ ายฝ่ ายแปรรู ปโรงงาน ฝ่ ายสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง และฝ่ ายการตลาด
4) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
ธุ รการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ขายสิ นค้า เจ้าหน้าที่ประจาสถานี
บริ การน้ ามัน เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ/ข้อมูล เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการ
ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนการผลิ ต เจ้าหน้าที่โรงงานผลิ ตปุ๋ ยฯ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ ผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่ อื่นเจ้า หน้าที่
รายการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ระบุไว้ในโครงสร้างตาแหน่งงานฯ เป็ นต้น
1.2 ตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ ออย่างอื่น
1) ช่างชั้นหนึ่ง เทียบเท่าเจ้าหน้าที่
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2) สมุห์บญั ชี เทียบเท่าผูจ้ ดั การฝ่ าย
1.3 ตาแหน่ งลูกจ้ างประจา ได้แก่ ลู กจ้างตาแหน่ ง ยามรักษาความปลอดภัยสานักงาน นักการภารโรง
พนัก งานขับ รถยนต์บ รรทุ ก พนัก งานขับ รถส่ ง น้ า มัน พนัก งานขับ รถบรรทุ ก น้ า มัน พนัก งานจัดส่ ง สิ น ค้า
พนักงานบริ การ พนักงานจ่ายน้ ามันฯ และพนักงานอื่นฯ ที่ผา่ นการเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายปี มาไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
ติดต่อกัน เป็ นต้น

งานรักษาการแทน
- งานบริ หารทัว่ ไป
-

งานติดตามหนี ้/งานคดีความ
- งานบริ หารธุรกิจ
-

ภาพที่ 14.7 โครงสร้ างการบริหารงานฝ่ ายจัดการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า : สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด (2560: น.9)
ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ดงั กล่าว ได้ถูกกาหนดระบุไว้ในโครงสร้างการบริ หารงาน
ฝ่ ายจัดการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ดังภาพที่ 14.7 และมีการจัดทาข้อกาหนดของสหกรณ์การเกษตรท่า
วังผา จากัด ฉบับที่ 10/2558 เรื่ อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสหกรณ์ และตามที่ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการ
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บริ หารจัดการสหกรณ์ เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณ์ที่
มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการทางาน ได้ระบุคาบรรยายลักษณะของงาน (Job Description)
เป็ นเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานของแต่ละตาแหน่งงานในฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
อย่างเหมาะสมตามสัดส่ วนงานที่กาหนด

2. คาบรรยายลักษณะงานเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้ระบุตาแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ในโครงสร้างการ
บริ หารงานของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ซึ่ งมีการระบุ คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไว้ครบทุกฝ่ าย และ
ครอบคลุ มทุกตาแหน่ งโดยละเอียดไว้ในข้อกาหนดของสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด ฉบับที่ 10/2558 เรื่ อง
การมอบหมายหน้าที่ การปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้าหน้า ที่ และลู กจ้างของสหกรณ์ ซึ่ งมี รายละเอี ยดค่ อนข้างมาก จึ ง
ยกตัวอย่างคาบรรยายลักษณะงานในบางตาแหน่งมาอธิบาย ดังนี้ (สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด, 2558: น.2-6)
2.1 รองผู้จัดการใหญ่ คนที่ 1 มี อานาจหน้าที่ ควบคุ ม กากับดู แล และรั บผิดชอบงานด้านฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป ฝ่ ายบัญชี -การเงิ น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายสถานี บริ การน้ ามัน และฝ่ ายสานักงาน (งานสวัสดิ การ, งานธุ รการ)
รวมทั้งงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา
เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี
2) ในกรณี ที่ผูจ้ ดั การใหญ่ไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1 เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่แทน มีอานาจอนุมตั ิรายการรับ-จ่ายตามอานาจหน้าที่ เมื่อผูจ้ ดั การใหญ่กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ให้รองผูจ้ ดั การ
ใหญ่คนที่ 1 รายงาน งานที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนฯ
3) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ทุกตาแหน่งรองจากผูจ้ ดั การใหญ่
4) รั บผิดชอบการรายงานทุ กชนิ ดของสหกรณ์ ร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่ โดยประสานกับผูจ้ ดั การฝ่ าย
ต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์
5) รับผิดชอบการจัดหาเงิ นทุนของสหกรณ์ รวมทั้งเงิ นทุนภายในและภายนอกร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่
ตลอดจนบริ หารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด
6) รับผิดชอบงานด้านการบริ หารทัว่ ไป เกี่ ยวกับแผนงานและโครงการฯ ดู แลสวัสดิ การ งานธุ รการ
งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร์ งานด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ฯ งานพัฒนาระบบ และงานรักษาความ
ปลอดภัย ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน
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7) รั บผิดชอบ กากับ ติ ดตามงานด้านบัญชี และการเงิ น การปฏิ บตั ิ งานในธุ รกรรมทางการเงิ นกับ
ธนาคารที่สหกรณ์มีขอ้ ตกลงร่ วมฯ ตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่มอบหมาย งานรับฝากเงิน งานการฝากเงิน งานพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
งบการเงินของสหกรณ์ รายงานข้อมูลฯ และสถิติของสหกรณ์ ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
8) รับผิดชอบ กากับ ตอดตามงานด้านสิ นเชื่ อ เกี่ยวกับงานสมาชิ ก งานกลุ่มสมาชิ ก และลูกหนี้ การค้า
ของฝ่ ายการตลาด ของฝ่ ายสถานี บริ การน้ ามันใหญ่ สถานี บริ การน้ ามันสาขาฯ ฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน (ในส่ วนที่ เป็ น
คู่สัญญาฯ) ลู กหนี้ โครงการฯ ร่ วมกับผ้จดั การฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่ อผูจ้ ดั การใหญ่ ในการนาเสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือน
9) รับผิดชอบ กากับ ติดตามงานด้านบริ การเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสมาชิก ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการ
การทาประกันทรัพย์สินของสหกรณ์ งานด้านการประกันชี วิตส่ วนบุ คคล ประกันชี วิตกลุ่ม ประกันอุบตั ิเหตุ กลุ่ ม
ส่ วนบุคคล การจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายค่าบาเหน็จฯ งานสวัสดิ การสังคม/สงเคราะห์ งานให้เช่ า/ยืม และงาน
บริ การอื่นๆ ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน
10) มีหน้าที่วางแผนการดาเนิ นงานประจาปี ในฝ่ ายที่รับผิดชอบร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่
11) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ การนาเสนอบาเหน็จความดีความชอบของผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนการพิจารณาโทษทางวินยั ขั้นต้นต่อผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อพิจารณา
12) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่มอบหมายเป็ นครั้งคราว
2.2 รองผู้จัดการใหญ่ คนที่ 2 มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และรับผิดชอบงานด้านธุ รกิ จของสหกรณ์
ฝ่ ายโรงดองแปรรู ปผลผลิ ตฯ งานส่ งเสริ มการเกษตร ส่ งเสริ มปศุ สัตว์ งานโครงการส่ งเสริ มอาชี พทุ กอย่าง และ
โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ด น้ าหมักชีวภาพ รวมทั้งงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา
เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี
2) ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การใหญ่ไม่อยู่ หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1 ไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
รองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 2 เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน เมื่อผูจ้ ดั การใหญ่กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ให้รองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 2
รายงาน งานที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนฯ
3) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ทุกตาแหน่งรองจากรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1
4) รั บผิดชอบการรายงานทุ กชนิ ดของสหกรณ์ ร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่ โดยประสานกับผูจ้ ดั การฝ่ าย
ต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์
5) รับผิดชอบการจัดหาเงิ นทุนของสหกรณ์ รวมทั้งเงิ นทุนภายในและภายนอกร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่
ตลอดจนบริ หารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด
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6) รับผิดชอบงานด้านการติดตาม การตรวจสอบ การเร่ งรัดหนี้สิน ลูกหนี้เงินกูฯ้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้
น้ ามันฯ และลู กหนี้ โครงการฯ ของฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน ฝ่ ายส่ งเสริ มฯ ที่ถึงกาหนดชาระ ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ าย และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ
7) รับผิดชอบงานด้านส่ งเสริ มการเกษตร เกี่ยวกับงานฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน งานพืชไร่ งานไม้ผล การ
แปรรู ป การจาหน่ายฯ การส่ งเสริ ม/การฟื้ นฟูอาชี พสมาชิ ก โดยให้จดั ทาเป็ นลักษณะแบบครบวงจร ร่ วมกับผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8) รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์ ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการส่ งเสริ มฯ และการฟื้ นฟู
อาชีพฯ หรื อตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับงานหมู งานไก่ งานปลา โคเนื้อ และอื่นๆ
9) รับผิดชอบ กากับ ดูแลงานฝ่ ายการตลาดของฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน โรงอบลดความชื้ น โรงงานปุ๋ ย
อินทรี ย-์ ชี วภาพ เกี่ ยวกับการผลิ ต การแปรรู ป การจัดซื้ อ งานจัดเก็บ การจาหน่ าย งานจัดส่ ง ตรวจสอบสิ นค้า วัสดุ
ผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์คงเหลือ ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายแปรรู ป-โรงงาน และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10) รับผิดชอบงานด้านการประสานงานโครงการต่างๆฯ กับผูจ้ ดั การฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนบริ ษทั
คู่สัญญา หรื อคู่คา้ ของสหกรณ์ให้ดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
11) มีหน้าที่วางแผนการดาเนิ นงานประจาปี ในฝ่ ายที่รับผิดชอบร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่
12) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานฯ การนาเสนอบ าเหน็ จความดี ความชอบของผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนการพิจารณาโทษทางวินยั ขั้นต้นต่อผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อพิจารณาฯ
13) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่มอบหมายเป็ นครั้งคราว
2.3 ผู้จัดการฝ่ ายสานักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสานักงานตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละงานในฝ่ าย ได้แก่ งานสวัสดิ การ งานประกันสังคม งาน
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญของหน่วยงาน รวมทั้งการควบคุ ม กากับดูแล และการบังคับ
บัญชาเจ้าหน้าที่ในฝ่ ายให้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งข้อดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1
มอบหมาย
2) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างใน
ฝ่ ายของตนเอง ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
3) มีหน้าที่รับผิดชอบให้คาแนะนา และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และลูกจ้างของสหกรณ์ทุกฝ่ าย
ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายของสหกรณ์
4) มีหน้าที่รับผิดชอบบริ หารด้านสวัสดิการสังคมทุกอย่างเกี่ยวกับสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ลูกจ้างสหกรณ์ ตลอดจนคู่สมรสของสมาชิ กและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ในการพิจารณา
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การขอเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกตามระดับชั้น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเบิกจ่ายค่าเล่าเรี ยนบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เสนอให้ผจู ้ ดั การใหญ่อนุ มตั ิก่อนจ่ายเงิ นตามระเบียบฯ และ
รวบรวมเอกสารฯ ประกอบให้ผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอในวันประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการเดื อนถัดไป เพื่อ
รับทราบ / อนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้พร้อมที่จะตรวจสอบได้เสมอ
5) รั บผิดชอบงานด้านการให้สวัสดิ การด้านเงิ นกู้กองทุ นสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ การให้
สวัสดิการซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการซื้ อโทรศัพท์มือถือ บุตรคนแรกของสมาชิก โดยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่ งครัด โดยมีรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1 เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา กากับ ติดตามงาน การปฏิบตั ิงานต้อง
ประสานงานกับผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงินของสหกรณ์ทุกครั้งว่าผุข้ อใช้สิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
6) รับผิดชอบ กากับ ดูแล ระบบงานคอมพิวเตอร์ ท้ งั ระบบ เครื่ องปริ้ นเตอร์ เครื่ องสแกนภาพ เครื่ อง
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องสแกนลายนิ้ วมือเวลาทางาน ภายในสานักงาน ในปห้องประชุ ม ดู แลงานด้านเว็ป
ไซด์ของสหกรณ์ และงานปรับปรุ งแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ของแต่ละฝ่ ายตามที่ได้รับการร้องขอ หรื อพึงกระทา
ให้ระบบพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา
7) มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2557, ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิ กและคู่สมรส พ.ศ. 2557, ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลืองานศพแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
ครอบครัว พ.ศ. 2558, ระเบียบฯ ว่าด้วยเงิ นบริ จาคช่ วยเหลื อครอบครั วสมาชิ กและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ พ.ศ. 2553,
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 และมติอื่นของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ งครัด
8) การจัดท าเอกสารข้อมู ล เผยแพร่ การเข้า ร่ วมประชุ ม กลุ่ ม สมาชิ ก การประชุ มประจาเดื อน
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อชี้แจงงานตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่ หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่คนที่ 1 มอบหมาย แล้วแต่กรณี
9) มีหน้าที่รับผิดชอบเอกสารทางการเงินที่ใช้แล้ว และยังไม่ได้ใช้ในแผนกฯ ร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชี-การเงิน โดยให้อยูใ่ นการกากับดูแลของรองผูจ้ ดั การคนที่ 1
10) รับผิดชอบในการจัดทาทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ รายการรับ-รายจ่าย การซ่อมแซมบารุ งรักษา
ตลอดจนตรวจสอบกาหนดการเสี ยภาษีรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ รถตู ้ และรถขนส่ งน้ ามันเชื้ อเพลิงของสหกรณ์ การ
ทาประกันภัยรถฯ และการประกันอัคคีภยั ในทรัพย์สินของสหกรณ์
11) มีหน้าที่กากับ ดูแล การจัดสถานที่ภายในอาคารสานักงาน ห้องประชุ มฯ โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และ
อุปกรณ์สานักงนต่างๆ ให้ดูเป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการใช้งานตามความเหมาะสม
12) รับผิดชอบในการเสนอการจัดซื้ อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน การควบคุมการใช้ การดู แล
รักษาแปลนสิ่ งก่อสร้ างต่างๆ การจัดเก็บสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้ อขาย สัญญาเช่ าต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บ
เอกสารสาคัญของสหกรณ์ เช่น เอกสารสิ ทธิ์ โฉนดที่ดินของสหกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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13) รับผิดชอบเอกสารสิ ทธิ์ ที่ใช้เป็ นหลักประกันการทางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง สัญญา
จ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ข้อมูลบุคลากรขององค์กร และเอกสารสาคัญอื่นๆ ตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่มอบหมายฯ
14) รั บผิดชอบงานด้านสารบัญ การกลัน่ กรองหนังสื อรั บเข้า หนังสื อส่ งออก ร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ธุ รการที่ ได้รับมอบหมาย และจัดทาสรุ ปวันลาต่างๆ ของเจ้า หน้าที่ และลู กจ้างแต่ละฝ่ าย เสนอผูจ้ ดั การใหญ่
ในช่วงครึ่ งปี และสิ้ นปี บัญชีใหญ่ของสหกรณ์
15) มีหน้าที่ในการสรุ ปยอดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการฯ เงินสวัสดิการศพ เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กบั สมาชิ ก/คู่สมรส จ่ายแก่เจ้าหน้าที่และลู กจ้างสหกรณ์ /คู่สมรส ค่าตรวจสุ ขภาพฯ
ประจาปี เสนอต่อผูจ้ ดั การใหญ่
16) มีหน้าที่ในการวางแผนดาเนินงานประจาปี ในฝ่ ายฯ ร่ วมกับผูจ้ ดั การใหญ่
17) มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานฯ การเสนอความดีความชอบประจาปี ของเจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างในฝ่ ายขั้นต้น เพื่อเสนอต่อผูจ้ ดั การใหญ่พิจารณา
18) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผจู ้ ดั การใหญ่มอบหมายเป็ นครั้งคราว
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้จดั ทาข้อกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ง านประจาของเจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้า งแต่ ล ะตาแหน่ ง และอยู่ภายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติฯ ของสหกรณ์ฯ ซึ่ งถ้ามีผใู ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี้ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ฯ หรื อการกระท าการโดยประมาท เลิ นเล่ อ เป็ นเหตุ ใ ห้ส หกรณ์ ได้รับ ความเสี ยหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างผูน้ ้ นั จะได้รับโทษทางวินยั ตามที่กาหนดไว้ในระเบี ยบของสหกรณ์ ฯ ซึ่ งการ
กาหนดการระบุคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ทาให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แต่ละตาแหน่ง
รู ้บทบาทหน้าที่เฉพาะของตน มีขอขเขตในการทางานที่ชดั เจน ไม่ขดั แย้งกันในการปฏิบตั ิ และสามารถตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง

3. การจัดระบบงานแต่ ละฝ่ ายของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการจัดระบบงานแต่ละฝ่ ายเป็ นขั้นตอนกระบวนการทางาน (Process)
โดยกาหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบการทางานให้แล้วเสร็ จตาม
เวลาที่กาหนด ได้แก่ 1) งานสารบรรณ 2) แผนกสวัสดิการ 3) ฝ่ ายสิ นเชื่อ 4) ฝ่ ายการตลาด 5) ฝ่ ายแปรรู ปโรงงาน 6)
ฝ่ ายสถานีบริ การน้ ามัน และ 7) ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ด้านเงินฝาก มีรายละเอียดการจัดระบบงานในแต่ละฝ่ าย ดังนี้
3.1 การจัดระบบงานสารบรรณ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: รับหนังสื อจากหน่วยงานภายนอก ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: เจ้าหน้าที่ลงรับในสมุดรบ ใช้เวลา 2 นาที
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ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาเรื่ องและส่ งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลา 2 นาที
ขั้นตอนที่ 4: หากมีเองต้องส่ งหน่วยงานภายนอกจะจัดทาหนังสื อส่ งหน่วยงานภายนอก ใช้เวลา 5 นาที
ขั้นตอนที่ 5: ลงทะเบียนหนังสื อส่ ง และจัดส่ งหนังสื อ ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 6: จัดเก็บสาเนาหนังสื อส่ ง ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 7: จัดเก็บสาเนาหนังสื อส่ ง แยกเป็ นหมวดหมู่ที่กาหนดไว้ในสารบบ ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 8: จัดเก็บหนังสื อรับจากหน่วงานภายนอก โดยแยกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลา 1 นาที
3.2 การจัดระบบงานแผนกสวัสดิการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม ใช้เวลา 2 นาที
ขั้นตอนที่ 2: เลือกแบบการติดต่องาน
ขั้นตอนที่ 3: เตรี ยมเอกสาร ใบเสร็ จรับเงิน ใบประจากลุ่มติดต่อ ใบเซ็นต์ติดต่องาน ใบเบิกต่างๆ ใน
ฝ่ าย ใช้เวลา 5 นาที
ขั้นตอนที่ 4: ส่ งต่อเอกสาร ให้ผจู ้ ดั การใหญ่อนุ มตั ิ ส่ งถึงมือฝ่ ายการเงินเตรี ยมรับเงินภายใน 3 นาที
แล้วแต่กรณี ใช้เวลา 2 นาที
3.3 การจัดระบบงานฝ่ ายสิ นเชื่ อ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม ใช้เวลา 2 นาที
ขั้นตอนที่ 2: คัดกรองและเตรี ยมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 3: สัญญากูเ้ งิน โดยใช้หลักทัพย์ หรื อผูค้ ้ าประกัน ต่อ 1 ราย ใช้เวลา 5 นาที
เซ็นต์ชื่อรับเงินกู้ และรับคูปอง กรณี ซ้ื อหุ น้ พิเศษ ใช้เวลา 2 นาที
รับชาระหนี้เงินกู้ หาแผ่นการ์ ด พร้อมลงบันทึกสมุดคู่มือ ใช้เวลา 2 นาที
ทาใบสมัครสมาชิกใหม่ ใช้เวลา 5 นาที
ขั้นตอนที่ 4: โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการจ่ายเงินกู้ ใช้เวลา 1 นาที
บันทึกการับชาระหนี้เงินกู้ ใช้เวลา 1 นาที
บันทึกตามส่ วนวงเงินกูแ้ ละถือหุ น้ พิเศษเพิ่ม ใช้เวลา 1 นาที
การรับสมัครสมาชิกใหม่ ใช้เวลา 1 นาที
การปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลสมาชิก ใช้เวลา 1 นาที
3.4 การจัดระบบงานฝ่ ายการตลาด ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: เลือกซื้ อสิ นค้า ใช้เวลา 1-2 นาที
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ขั้นตอนที่ 3: เขียนเอกสาร ใบรับสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน ใบรับเงินขายสิ นค้า
ใช้เวลา 1-2 นาที
ขั้นตอนที่ 4 จ่ายสิ นค้า สมาชิกรับสิ นค้า บริ การจัดส่ งถึงที่ (Deliverry) ภายใน 4 ชัว่ โมง
3.5 การจัดระบบงานฝ่ ายแปรรู ปโรงงาน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม พร้อมรับบัตรคิว ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: นารถบรรทุกผลิตผลทางการเกษตรชัง่ น้ าหนัก ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 3: นาผลิตผลทางการเกษตรเข้าไปสู่ กระบวนการแปรรู ป ใช้เวลา 15 นาที
ขั้นตอนที่ 4: นารถบรรทุกเปล่ามาชัง่ น้ าหนัก พร้อมรอรับใบรับสิ นค้า ใช้เวลา 2 นาที
ขั้นตอนที่ 5: เขียนใบสาคัญจ่ายเงิน ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 6: มอบใบรับสิ นค้า ใบสาคัญจ่ายเงิน และใบชัง่ น้ าหนักให้สมาชิ กนาไปติดต่อเจ้าหน้าที่
การเงิ น เพื่อขอรับเงิ นหลังขายผลผลิตไปแล้ว ภายใน 7 วัน (แล้วแต่เงื่ อนไขแต่ละ
โครงการฯ)
ขั้นตอนที่ 7: ส่ งใบรับสิ นค้าใยสาคัญจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงิน ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 8: การเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 9: และบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั ใช้เวลา 2 นาที
3.6 การจัดระบบงานฝ่ ายสถานีบริการนา้ มัน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: สมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ ใช้เวลา 5 นาที
เพิ่มหุ น้ ใช้เวลา 5 นาที
ลาออก ใช้เวลา 5 นาที
ซื้ อน้ ามันเป็ นเงินเชื่อ ใช้เวลา 10 นาที
รับชาระหนี้ ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 3: เติมน้ ามันหน้าลานสหกรณ์ไม่เกิน 1,000 บาท ใช้เวลา ประมาณ 5 นาที
พนักงานบันทึกยอดขายลงสมุดเติมน้ ามันของสมาชิก พร้อมกับรับเงิน
3.7 การจัดระบบงานฝ่ ายบัญชีและการเงิน ด้ านการฝากเงิน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสอบถาม ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: ยืน่ สมุดที่ช่องฝาก-ถอน
ขั้นตอนที่ 3: รับเอกสาร พร้อมกรอกรายการ ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 4: เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลในระบบ ใช้เวลา 1 นาที
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ขั้นตอนที่ 5: เจ้าหน้าที่การเงินทาหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน
ขั้นอตนที่ 6: ผูใ้ ช้บริ การรับสมุดเงินฝาก และเงินสด ใช้เวลา 1 นาที
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการใช้ระบบบัตรคิ วอัตโนมัติ โดยสมาชิ กที่ เข้ามารั บบริ การกับ
สหกรณ์ สามารถการเลื อกรั บบริ การจากฝ่ ายต่างๆ โดยกดผ่านเครื่ องออกบัตรคิ ว และรอเรี ยกเข้ารับบริ การ
ตามลาดับหมายเลขที่ได้รับ ดังภาพที่ 14.8

ภาพที่ 14.8 การให้ บริการของฝ่ ายจัดการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
นอกจากนี้ สหกรณ์ได้จดั ทาป้ายแผนภาพการจัดระบบงานแต่ละฝ่ าย ดังภาพที่ 14.9 ขนาดใหญ่ ติดไว้ที่
ผนังสานักงานสหกรณ์ สมาชิ กที่เข้ามารับบริ การสามารถมองเห็ นได้ชัดเจน ทาให้สมาชิ กทราบถึ งขั้นตอน
กระบวนการทางาน (Process) ของฝ่ ายต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ งถ้าใช้เวลานานกว่าที่กาหนด สมาชิ ก
สามารถตรวจสอบและสอบถามข้อติดขัดกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ทนั ที
โดยสรุ ปแล้ ว สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด นอกจากจะมี การจัดระบบงานแต่ละฝ่ ายเป็ นขั้นตอน
กระบวนการทางาน (Process) โดยกาหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบ
การทางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด ยังนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดระบบงาน โดยมีการใช้เครื่ องกด
บัตรคิว และอุ ปกรณ์ ต่างๆ เกี่ ยวกับระบบคิว ได้แก่ เครื่ องเรี ยกคิว จอแสดงคิวต่างๆ รองรับการทางานของฝ่ าย
จัดการสหกรณ์ ซึ่ งช่วยสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

4. การประชุมของสหกรณ์
การประชุ มเป็ นสื่ อกลางในการปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการซึ่ ง สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด โดย
ผูจ้ ดั การใหญ่ใช้การประชุมเป็ นอีกกลไกหนึ่งในการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ให้ได้พบปะ
สื่ อสารกันได้อย่างทัว่ ถึ ง มี เป้ าหมายในการทางานร่ วมกันที่ชัดเจน เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยวาระหัวข้อในการประชุ มแต่ละครั้งจะเกิดประโยชน์ในการ
ทบทวนงานที่คงั่ ค้างของแต่ละฝ่ าย แต่ละบุคคลว่ามีขอ้ ติดขัดใดๆ ในการที่ทาให้ยงั ไม่แล้วเสร็ จ และแจ้งทราบ
เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ดังนี้
4.1 การประชุ มติดตามงานผู้จัดการฝ่ ายฯ สหกรณ์ได้กาหนดให้มีการประชุมติดตามงานผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ
เป็ นรายไตรมาส หรื อทุก 3 เดือน ในช่วงเวลา 15.30 น. เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาหลังจากสหกรณ์ปิดให้บริ การ
แก่ สมาชิ กแล้ว จุดประสงค์หลักของการประชุ ม ฯ เพื่อทบทวนการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในหมู่
พนักงานระดับต่างๆ ในองค์กร ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับผูจ้ ดั การฝ่ าย รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การใหญ่
เพราะผูจ้ ดั การฝ่ ายจะได้รับประโยชน์จากคาแนะนา การวิพากษ์วิจารณ์ของรองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การใหญ่
ในขณะเดียวกัน ผูจ้ ดั การใหญ่ ก็จะได้รู้ทศั นคติและข้อคิดเห็นของผูท้ ี่เข้าใจรายละเอียดของปั ญหาอย่างแท้จริ ง
ดังตัวอย่างวาระการประชุ มติดตามงานผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ ครั้งที่ 23/2560 ประจาไตรมาสที่ 4 วันพุธที่ 14 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ณ สานักงานสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
4.2 การประชุ มเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ ฯ สหกรณ์ ได้กาหนดให้มีการประชุ มเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ฯ เป็ นรายไตรมาส หรื อทุก 3 เดือน ในช่วงเวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาหลังจาก
สหกรณ์ปิดให้บริ การแก่สมาชิกแล้ว จุดประสงค์หลักของการประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จะเป็ น
การประชุ มระหว่างผูจ้ ดั การใหญ่กบั เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ หรื อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทั้งหมด เพื่อเปิ ด
โอกาสให้มีการปรึ กษาหารื อและไต่ถามกันในหมู่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ระดับเดียวกัน วิธีการแบบนี้
ก็เป็ นหัวใจสาคัญในการบริ หารงานชั้นยอด การได้เรี ยนรู ้ที่จะทางานด้วยกันในระหว่างประชุม ผูจ้ ดั การใหญ่จะ
เข้าใจได้ดีข้ ึนว่าจะทางานกับเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ ในระดับต่างๆ ในสถานการณ์ อื่นๆ การประชุ ม
เจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ ยังสร้างโอกาสให้ผจู ้ ดั การใหญ่ได้เรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจาการการประชุม ดังตัวอย่างวาระการประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ครั้ง
ที่ 1/2561 ประจาไตรมาสที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์การเกษตรท่า
วังผา จากัด ชั้นที่ 4
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วาระการประชุมติดตามงานผู้จดั การฝ่ ายฯ
ครั้งที่ 23/2560 ประจาไตรมาสที่ 4
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ สานักงานสหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
---------------------------เริ่ มประชุมเวลา 15.30 น.
วาระที่ 1 เรื่ องผู้จดั การใหญ่ แจ้ งให้ ทราบ
1.1 แจ้งการปิ ดงบบัญชีใหญ่ของสหกรณ์ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561(ปี ที่ 45) เหลืออีก 17 วัน
1.2 แจ้งประกาศจังหวัดน่าน เรื่ อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดช่วง 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2561
1.3 แจ้งการได้รับงบสนับสนุนงบกลางปี โครงการแก้มลิงข้าว 2 โครงการฯ (รถตัก, ตราชัง่ ฯ)
วาระที่ 2 เรื่ องทบทวน และติดตามผลการปฏิบัตงิ านทีไ่ ด้มอบหมายไว้
2.1 การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสิ้นสุด 30 กันยายน 2560
2.2 สรุ ปค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ใช้งบฯไป 33,556 บาท
2.3 ข้อเสนอแนะจากการออกประชุมกลุ่มสมาชิกฯ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ และถือปฏิบตั ิ
1.1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45 ครั้ง 7 วันที่ 6 มีนาคม 2561
1.2 ใบติดต่องานภายในของผูจ้ ดั การฝ่ ายแต่ละฝ่ ายฯ จานวน 7 ฉบับ
1.3 รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และตารางควบคุมการปฏิบตั ิงานสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2561
1.4 การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ อัตราเริ่ มต้น 15,000 บาท
1.5 แจ้งการเกษียณอายุการทางานของคุณกิม ธิมา และการรับสมัครนักการภารโรง สอบ 16 มีนาคม 2561
1.6 การประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 45 ครั้งพิเศษ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
วารที่ 4 เรื่ องการมอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิ
4.1 การมอบหมายงานช่วงทางสหกรณ์ฯจะปิ ดงบบัญชีใหญ่ 31 มีนาคม 2561 ของแต่ละฝ่ าย
4.2 การสรุ ปผลดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน และแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
4.3 การจัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนลงทุนในทรัพย์สินของสหกรณ์สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
วาระที่ 5 เรื่ องนโยบาย/มติ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45
5.1 แผนการออกติดตามหนี้ทุกแผนก ก่อนปิ ดงบบัญชีใหญ่ 31 มีนาคม 2561
5.2 ฝึ กอบรมสมาชิกใหม่ ให้ใช้ขอ้ มูล 2 ปี ย้อนหลังมาร่ วมด้วย (ยกไปปี บัญชีใหม่)
5.3 การใช้หอ้ งประชุมฯ และศูนย์การเรี ยนรู ้ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
วาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ (ตามแต่ จะมีผู้เสนอแนะ)
6.1 เรื่ องเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จากัด
6.2 การสรุ ปตัวเลขในการจัดทางบการเงินของสหกรณ์ฯของแต่ละฝ่ ายภายใน 10 เมษายน 2561
6.3 การประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน โครงการฯ วันที่ 11 เมษายน 2561
6.4 การจัดทาข้อกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ฉบับที่ 11 เริ่ มปี บัญชีใหม่ปี 2561
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วาระการประชุมเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์ ฯ
ครั้งที่ 1 /2561 ประจาไตรมาสที่ 1
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องประชุมสานักงานสหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด ชั้นที่ 4
---------------------------เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น.
วาระที่ 1 เรื่ องผู้จดั การใหญ่ แจ้ งให้ ทราบ
1.1 แจ้งการประชุมประจาไตรมาสที่ 1 ของปี บัญชีใหม่ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
1.2 แจ้งนักศึกษาฝึ กงานจากสถาบันต่าง ๆ
1.3 แจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจาปี สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 2. เรื่ องทบทวน และติดตามผลการปฏิบัตงิ านทีไ่ ด้มอบหมายไว้
2.1 การจัดทาแผนการดาเนินงานของแต่ละฝ่ ายฯ
2.2 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจาปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
2.3 การจัดทางบการเงินของสหกรณ์ ประจาปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
2.4 การจัดชั้นสมาชิก และการจัดชั้นกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
วาระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ และถือปฏิบตั ิ
3.1 แจ้งนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 11 ด้าน
3.2 ใบติดต่องานภายในของผูจ้ ดั การฝ่ ายแต่ละฝ่ ายฯ จานวน 7 ฉบับ
3.3 สรุ ปผลการดาเนินงานสหกรณ์ ประจาปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
3.4 แผนการดาเนินงานของสหกรณ์ และแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจาปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
3.5 โครงการพัฒนาสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐ(กรมส่งเสริ มสหกรณ์ 3 โครงการฯ)
วารที่ 4 เรื่ องการมอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิ
4.1 แผนการออกประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561
4.2 ข้อกาหนดหน้าที่การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2561
4.3 การจัดทาแบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
4.4 การปฏิบตั ิตามระเบียบของสหกรณ์ที่แก้ไข และกาหนดขึ้นถือใช้ใหม่/วินยั ที่ทุกคนต้องถือปฏิบตั ิ
วาระที่ 5 เรื่ องนโยบาย/มติ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45
5.1 แผนการออกติดตามหนี้ทุกแผนก ของแต่ละไตรมาส สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
5.2 ฝึ กอบรมสมาชิกใหม่ ให้ใช้ขอ้ มูล 2 ปี ย้อนหลังมาร่ วมด้วย (ยกไปปี บัญชีใหม่)
วาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ (ตามแต่ จะมีผ้เู สนอแนะ)
6.1 เรื่ องเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จากัด
6.2 เรื่ องเกี่ยวกับชุมนุมสหกรณ์น่าน จากัด
6.3 เรื่ องสรุ ปวันลาในรอบปี ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
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โดยสรุ ป การที่ผจู ้ ดั การใหญ่กาหนดให้มีการประชุมติดตามงานผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ และการประชุมเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ เป็ นรายไตรมาส หรื อทุก 3 เดือน ไม่ประชุมทุกเดือนนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปี เตอร์ เฟอร์ดินานด์ ดรักเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker) ปรมาจารย์ดา้ นการบริ หาร ซึ่งเป็ นนักคิดที่บุกเบิก
แนวคิดด้านการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิจสมัยใหม่ เคยกล่าวไว้วา่ “ผูจ้ ดั การที่ใช้เวลาเกินกว่า 25 %ให้หมด
ไปกับการประชุม ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของการจัดองค์กรที่เลว” จะเห็นได้วา่ หน้าที่ส่วนใหญ่ของผูจ้ ดั การในการ
ประชุ มก็คือ การให้ข่าวสารข้อมูล วิธีการดาเนินงาน แผนงาน ไปยังผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ งานหลักของผูจ้ ดั การใหญ่ในการประชุ มที่กล่าวมาข้างต้น คือ 1) แจ้งข่าวสารข้อมูล 2) การตัดสิ นใจ
และ 3) การให้การเสนอแนะ หัวใจสาคัญของการประชุมควรอยูท่ ี่การใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และ
เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานจากการประชุมฯ
เทคนิคการประชุ มอย่างมีประสิ ทธิภาพ ควรดาเนินการดังนี้ (ปรับปรุ งจาก วิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ, 2561)
1) การวางแผนการประชุ มประจาปี (Annual Meeting Plan) เป็ นการปรับการประชุมทุกคณะให้เป็ น
ระบบเป็ นระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น ทุกวันจันทร์ แรกของเดือนเป็ นการประชุ มของฝ่ ายบริ หาร ทุกวันจันทร์ ที่สอง
ของเดือนเป็ นการประชุมของทุกฝ่ าย/แผนก การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมชุดต่างๆ จะประชุมกันสัปดาห์ที่
สามและสี่ ของเดือน ถ้ามีการประชุมที่เร่ งด่วนฉุ กเฉิ นสามารถดาเนินการได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับการประชุมของฝ่ าย
จัดการ และควรจัดทาปฏิ ทินการประชุ มประจาปี ไว้ล่วงหน้า ติดประกาศให้ทุกคนทราบล่ วงหน้า จะได้ไม่มี
ปั ญหาในระหว่างปี ว่ามีการประชุมขัดกัน
2) ประชุ มเฉพาะเรื่ องที่จาเป็ น (Key Issues) การประชุ มเป็ นการปรึ กษาหารื อไม่ใช่ เป็ นการรายงาน
ผลงาน ไม่ใช่ เป็ นที่ สาหรั บการแจ้งเพื่อทราบ เป็ นที่ ที่ตอ้ งการความคิ ดเห็ นที่ หลากหลาย เป็ นที่ ตอ้ งการการ
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน ดังนั้น ควรชี้ แจงทาความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรว่าควรจะใช้การประชุ มเพื่อ
อะไร บางองค์การจะมีการกาหนดไว้เลยว่า จะประชุ มอะไรจะต้องชี้ แจงว่าทาไมต้องประชุ ม ใช้เวลาประชุ ม
เท่าไหร่ ใครบ้างที่ เข้าประชุ ม ประชุ มแล้วผลที่ ได้คืออะไร ที่ ทาเช่ นนี้ ไม่ใช่ ไม่สนับสนุ นการประชุ ม แต่ไม่
ต้องการให้ที่ประชุมเป็ นหลุมพรางของความสู ญเปล่าขององค์กร (Loss) หรื อที่เรี ยกว่า “การอูง้ านเชิงระบบ”
3) กาหดวาระการประชุ มให้ ชัดเจน (Effective Agenda) สหกรณ์ ควรจะให้ความสาคัญการกาหนด
วาระการประชุ มให้มากขึ้น เพราะนี่ คือการวางแผน ถ้าวางแผนผิด การดาเนิ นการประชุ มก็ขาดประสิ ทธิ ภาพ
การกาหนดวาระการประชุ ม ต้องมัน่ ใจได้ว่า หัวข้อเป็ นหัวข้อที่ ต้องการพู ดในที่ ป ระชุ ม เวลาในแต่ละวาระ
เหมาะสม ลาดับวาระสอดคล้องกัน ดังนั้น การที่จะกาหนดวาระการประชุ มได้น้ นั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกคนจะต้อง
เตรี ยมเรื่ องที่พูดไว้เรี ยบร้ อยแล้ว เอกสารสาหรับการประชุ มควรจะเสร็ จก่อนการกาหนดการประชุ ม เพราะถ้า
กาหนดวาระไปก่อน พอมาเตรี ยมข้อมูลจริ งๆ แล้วปรากฏว่าเวลาที่กาหนดไว้ในวาระไม่พอหรื อมากเกินไป
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4) เดินตามวาระการประชุ ม (Follow Agenda) ในการประชุ มผูบ้ ริ หารประจาเดือน ถ้าสหกรณ์ ใดใช้
ตัวชี้ วดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicator= KPI) แล้ว เวลาประชุ มให้แต่ละฝ่ ายว่าไปตามตัว KPI แต่ละ
ตัวเลยว่าเป้ าหมายคืออะไร เดือนที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร เดือนหน้าจะมีแผนงานรับรองอย่างไร ถ้าใคร (อาจจะเป็ น
ประธานหรื อผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มท่ านอื่ น) ต้องการอภิ ป รายหัวข้อนั้นๆ เพิ่มเติ ม ขอให้เขี ยนหัวข้อนั้นๆไว้บ น
กระดานเป็ นหัวข้อรอการอภิปราย (Pending Issue) และระบุดว้ ยว่าใครบ้างที่เกี่ ยวข้อง จดบันทึกนี้ กบั ทุกวาระ
เมื่อครบทุกวาระตามกาหนดการแล้ว ค่อยมาพิจารณาว่าหัวข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับทุกคน นามาอภิปรายกันก่อน
แล้วค่อยนาเอาหัวข้อที่มีผเู ้ กี่ยวข้องน้อยมาอภิปรายตามลาดับ ถ้าทาเช่นนี้ จะทาให้ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ
อภิปรายบางหัวข้อ สามารถเลิกประชุมได้ก่อนและไม่เสี ยเวลามานัง่ ฟังคนเพียงสองคนนัง่ เถียงกันทั้งวัน
นอกจากนี้ สหกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย ควรนามาใช้ในการประชุ มให้คุม้ ค่า เช่น การประชุมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ มาช่ วย ควรเตรี ยมข้อมูลลงในไฟล์ และส่ งให้เลขาฯ ที่ประชุ มรวบรวมจัดหมวดหมู่ของไฟล์ตาม
วาระ ในขณะเดียวกันเลขาฯ ที่ประชุม ควรจะร่ างบันทึกการประชุ มไว้ล่วงหน้า พอเข้าประชุ มจริ งก็เพียงเติมคา
ลงในช่องว่างเท่านั้นว่าผลที่ได้คืออะไร สิ่ งที่ตอ้ งไปทาต่อคืออะไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ แต่สิ่งสาคัญเหนืออื่นใด
ที่จะทาให้การประชุมมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ นั คือ ประธานที่ประชุมจะต้องเป็ นตัวอย่าง จะต้องเดินตามกติกาที่
กาหนดขึ้นมา และสิ่ งสาคัญที่มองไม่เห็น คือ วัฒนธรรมองค์กรในการประชุ ม องค์กรจะต้องทุ่มเทกับการสร้าง
วัฒนธรรมในการประชุมไปสักระยะหนึ่ ง พอเป็ นวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ไม่จาเป็ นที่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องมา
ตามบังคับให้ทุกคนปฏิบตั ิตามกติกา

5. วินัยเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัดกาหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของต้องรักษาวินยั ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้อง
ได้รับโทษ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยมี ก ารก าหนดระเบี ยบสหกรณ์ ฯ ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ วินัย เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของ
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
5.1 ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 กาหนดวินยั ของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิ ไว้ในข้อที่ 36 มีรายละเอียดดังนี้
1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้ แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และความสงเคราะห์แก่ ผูม้ าติดต่อ
ในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั้งต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทัว่ ไป ห้ามมิให้
ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
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4) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ห้ามมิให้กดขี่
ข่ ม เหงหรื อ เบี ย ดเบี ย นผู ้ใ ด และห้ า มมิ ใ ห้ อ าศัย งานในหน้ า ที่ ข องตน ไม่ ว่ า ในทางตรงหรื อ ทางอ้อ มหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ื่น
5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ด้ว ยความอุ ตสาหะและรวดเร็ วให้เกิ ดผลดี และความก้าวหน้า แก่
สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
6) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ งเพียงแห่ งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็ นตัวกระทาการใน
ห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ
9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาต้องปฏิ บตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในกิ จการของ สหกรณ์ โดยชอบในการปฏิ บตั ิกิจการของ
สหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึ้นไปสั่งให้กระทาหรื อ
ได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั้งคราว
10) ต้องรั กษาชื่ อเสี ยงมิ ให้ข้ ึ นชื่ อว่าประพฤติ ชั่ว ห้ามมิ ให้ประพฤติ ในทางที่ อาจทาให้เสื่ อมเสี ย
เกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติเป็ นคนเสเพล เสพสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติ
ได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้ สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทาหรื อยอมให้ผูอ้ ื่นกระทาการอื่นใด ซึ่ งอาจทาให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด
12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคีในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงาน
ของสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุ ก่อให้เกิ ดการแตกแยกสามัคคี หรื อก่อให้เกิ ดความ
กระด้างกระเดื่องในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
5.2 ระเบียบสหกรณ์ ฯ ด้ วยเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอานาจตามความใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74 ข้อ 89 ข้อ 95 และข้อ 102 (7) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ซึ่งระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ซึ่ งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยกาหนด
หมวด 9 การรักษาระเบียบและวินยั มีประเด็นที่สาคัญ คือ
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1) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องรักษาระเบียบและวินยั โดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ ตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่า ด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันในสัญญาจ้างโดยเคร่ งครัด
2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ จะต้องลงเวลาทางานในสมุ ดลงเวลาที่สหกรณ์ กาหนดขึ้ น
เป็ นประจาทุกวันเปิ ดทางาน เวลาทางานของสหกรณ์เริ่ ม 08.30 น. และเลิกทางานเวลา 16.30 น.
อนึ่ง ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดจะออกไปปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ทางานของสหกรณ์ ให้ลงบันทึกไว้ในสมุดที่สหกรณ์จดั ไว้และต้องได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั การใหญ่
รองผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายตามควรแก่กรณี
5.3 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ าด้ วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
พ.ศ. 2545 ในข้อที่ 6 ได้กาหนด โทษผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มี 5 สถาน คือ 1) ภาคทัณฑ์
2) ตัดเงินเดือน 3) ลดขั้นเงินเดือน 4) ให้ออก และ 5) ไล่ออก
โดยสรุ ปแล้ ว สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดวินยั เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งยึดถือ
ปฏิบตั ิ โดยกาหนดระเบียบสหกรณ์ ฯ ที่เกี่ ยวข้องไว้ 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ลู ก จ้า งของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ไว้ใ นข้อที่ 36 ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องได้รับ โทษตาม 2) ระเบี ย บสหกรณ์ ฯ ด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องรักษาระเบียบและวินยั โดย
เคร่ งครัด และต้องลงเวลาทางานทุกวันเปิ ดทาการ ในเวลาเริ่ มทางาน 08.30 น. และเลิกทางานเวลา 16.30 น. และ
3) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.
2545 ที่กาหนดไว้ คือ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดขั้นเงินเดือน (4) ให้ออก และ(5) ไล่ออก

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีจุดเด่น
ใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.1.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่ องที่ 14.1.2
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ตอนที่ 14.2
การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 14.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 14.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
เรื่ องที่ 14.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์

แนวคิด
1. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ของสหกรณ์ ทุกปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และสวัสดิ การต่างๆ แก่
เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างในฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ในการเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่ เพิ่ม นั้น สหกรณ์
พิจารณาจากความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่สมาชิกของแต่ละฝ่ าย
2. กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการกาหนดคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์การรั บสมัครที่มีความเป็ นอัตตลักษณ์ เฉพาะของสหกรณ์ มี กระบวนการคัดเลือก
การจ้า งและการแต่ ง ตั้ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ตลอดจนมี ก ารก าหนดอัต ราเงิ นเดื อ นที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง สหกรณ์ดาเนิ นการจัดทาหลักประกันในการทางาน และเอื้อสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ที่เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์การวางแผนทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์การสรรหาทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 14.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษษย์ ของสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการคาดการณ์ความต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ไว้
ล่วงหน้าว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มี
ความรู ้ ความสามารถอย่างไร และจะควบคุมจานวนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การดาเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างไร ตลอดจนการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อจะ
ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปี ของสหกรณ์ทุกปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างในฝ่ ายจัดการสหกรณ์ โดยมีการกาหนดไว้ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้าง ในปี งบประมาณ 2561 จานวน 9,750,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อใช้เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจาสหกรณ์ 34 อัตรา ลูกจ้างสหกรณ์ 5 อัตรา และสหกรณ์มีแผนที่จะรับเพิ่ม
ลู ก จ้า งสหกรณ์ เพิ่ ม อี ก 1 อัตรา จึ ง มี ก ารตั้ง งบประมาณในปี 2561 เพิ่ ม จากงบประมาณ ในปี 2560 จานวน
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. ค่าเบี้ยประกันสังคม จานวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเงินสมทบ และค่า
เบี้ยประกันสังคมในส่ วนนายจ้าง (สหกรณ์) ร้อยละ 5 ให้กบั พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์
3. ค่ า บ าเหน็ จเจ้า หน้า ที่ จานวน 1,500,000 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้ง ไว้เพื่ อรอจ่ า ยให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างของสหกรณ์ เมื่อออกจากการทางานสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ต้องมีอายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
4. ค่ารักษาพยาบาล สาหรับบิดา มารดา และครอบครัวเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขอสหกรณ์ เวลาเจ็บป่ วย
จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. ค่าล่วงเวลา จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานนอกจาก
เวลาปฏิบตั ิงานปกติ
7. ค่าสวัสดิการศพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน 40,000 บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็ นเงินสวัสดิการศพ
แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และครอบครัว ในกรณี เสี ยชีวติ ตามระเบียบฯ
8. ค่าตรวจสุ ขภาพประจาปี ของกรรมการ ประธานกลุ่ม ผูต้ รวจสอบกิ จการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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ตารางที่ 1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด

ที่

หมวดรายจ่ าย

งบประมาณ ปี 2560

1

เงินเดือนและค่าจ้าง

ขอตั้ง (บาท)
9,250,000.00

2

ค่าตอบแทนกรรมการ

500,000.00

407,000.00

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

350,000.00

365,605.00

4

ค่าเบี้ยประชุมฯ

220,000.00

201,000.00

5

ค่าโทรศัพท์

80,000.00

57,858.91

6

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

120,000.00

136,911.00

7

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

230,000.00

188,260.15

8

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า

550,000.00

478,043.69

ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
สิ นทรัพย์
10 ค่าของใช้สานักงาน

280,000.00

320,021.00

50,000.00

62,257.00

11 ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2562 ของสหกรณ์

30,000.00

2,650.00

9

จ่ ายจริง (บาท)
9,104,070.00

งบประมาณ
ปี 2561
คาชี้แจง
ขอตั้ง (บาท)
9,750,000.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจา 34 อัตรา
ลูกจ้างฯ 5 อัตรา รับเพิ่มอีก 1 อัตรา
450,000.00 - คณะกรรมการอานวยการ, กรรมการ
อื่น, ประธานกลุ่ม และผูต้ รวจสอบ
กิจการในการปฏิบตั ิงานให้สหกรณ์
380,000.00 - คณะกรรมการ, ประธานกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ให้สหกรณ์ฯ
220,000.00 - กรรมการ 15 คน ประธานกลุ่ม 26
คน และผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
60,000.00 - ค่าโทรศัพท์ในการติดต่องาน
สหกรณ์ และของปั้ มน้ ามันฯ
150,000.00 - ค่าอาหาร,ค่าแบบพิมพ์ฯ และ
รางวัลสาหรับสมาชิก และกลุ่ม
สมาชิกดีเด่นฯ ค่าเครื่ องเขียนและ
200,000.00 แบบพิมพ์ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานฯ
ในสหกรณ์
520,000.00 - ค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้าใช้ใน
สานักงาน,ปั๊ มน้ ามันใหญ่,ปั้ มสาขา,
โรงงานฯ บ้านพักและรอบๆ
บริ เวณสหกรณ์
350,000.00 - เป็ นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินใน
สหกรณ์ที่ชารุ ดหรื อปรับปรุ ง
70,000.00 - ซื้อสิ่ งของ หรื อเครื่ องใช้ใน
สานักงานตามความจาเป็ น
20,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กใน
บริ เวณงานของสหกรณ์
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ที่

หมวดรายจ่ าย

งบประมาณ ปี 2560
ขอตั้ง (บาท)
35,000.00

จ่ ายจริง (บาท)
33,556.00

13 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
20,000.00
ของสหกรณ์ฯ เว็บไซด์
WWW.COOPTP.COM
14 ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
3,000,000.00

10,400.00

12 ค่าจัดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

15 ค่าเบี้ยประกันสังคม

2,822,039.98

380,000.00

297,560.00

16 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

6,000,000.00

5,479,886.01

17 ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่

1,500,000.00

1,581,690

18 ค่ารักษาพยาบาล

50,000.00

43,843.25

19 ค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่
ประจาของสหกรณ์
20 ค่าล่วงเวลา

30,000.00

40,270.00

15,000.00

9,600.00

21 ค่าใช้จ่ายรถยนต์

250,000.00

150,693.64

22 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

260,000.00

202,254.00

งบประมาณ
ปี 2561
คาชี้แจง
ขอตั้ง (บาท)
35,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
20,000.00 - ค่าเช่าพื้นที่ เวปไซด์ของสหกรณ์
และ Internet ความเร็ วสูง ADSL
และ จัดทาสื่ อเอกสารเผยแพร่ งาน
3,500,000.00 - ค่าเสื่ อมของสานักงาน, ปั้ มน้ ามัน
โรงดอง, ฉางฯ ตลาดกลาง และ
ทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ตาม
หลักการทางบัญชี
320,000.00 - จ่ายเงินสมทบ และค่าเบี้ยประกัน
สังคมในส่วนนายจ้างร้อยละ 5
5,600,000.00 - สาหรับเงินฝากออมทรัพย์, เงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ, เงินฝาก
ประจาและเงินฝากสะสมของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1,500,000.00 - ตั้งไว้เพื่อรอจ่ายให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์เมื่อออกจากการทางาน
สหกรณ์ อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
50,000.00 - สาหรับบิดา มารดา และครอบครัว
เจ้าหน้าที่เวลาเจ็บป่ วย
50,000.00 - บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่ประจา
ของสหกรณ์
15,000.00 - จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
นอกจากเวลาปฏิบตั ิงานปกติ
200,000.00 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าเบี้ยประกันภัย,
ค่าทะเบียนรถ และค่าซ่อมบารุ งฯ
ของรถยนต์ 6 คัน
220,000.00 - ตัดจ่ายร้อยละ 20 สิ ทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ, ลาน
ตาก, หม้อแปลงไฟฟ้า
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ที่

หมวดรายจ่ าย

งบประมาณ ปี 2560
ขอตั้ง (บาท)
40,000.00

จ่ ายจริง (บาท)
0.00

24 ค่าตรวจสุขภาพประจาปี

110,000.00

93,780.00

25 รดน้ าดาหัวสมาชิกสูงอายุ

30,000.00

26 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
ของบุตร-ธิดาสมาชิก
27 ค่าใช้จ่ายสถานีวทิ ยุสห
การเกษตรท่าวังผา จากัด

30,000.00

23 ค่าสวัสดิการศพ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

28 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด
อาคารสานักงานใหม่
สหกรณ์ฯ
29 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม

25,906.00
30,000.00

290,000.00

265,082.71

300,000.00

328,825.00

50,000.00

41,289.85

24,050,000.00 22,780,353.1911

งบประมาณ
ปี 2561
คาชี้แจง
ขอตั้ง (บาท)
40,000.00 - เงินสวัสดิการศพแก่เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์และครอบครัว ในกรณี
เสี ยชีวติ ตามระเบียบฯ
100,000.00 - กรรมการ, ประธานกลุ่ม, ผูต้ รวจ
สอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
30,000.00 - ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ าดาหัวสมาชิก
สูงอายุ
41,000.00 - ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา 41 ทุน
290,000.00 - ค่าจ้างฯ ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
ค่าซ่อมบารุ งรักษา ค่าใบอนุญาตฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าจัดทาหนังสื อที่ระลึก ของที่
ระลึกมอบให้แขก ค่าอาหาร/
เครื่ องดื่มรับรองแขกและอื่นๆ
50,000.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือ จาก
หมวดบัญชีสหกรณ์จดั ทาไว้
24,231,000.00

โดยสรุ ป สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มี การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนการ
ดาเนิ นงานประจาปี ของสหกรณ์ ทุกปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และสวัสดิ การต่างๆ แก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ในการเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มนั้น สหกรณ์พิจารณาจากความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่สมาชิ กของแต่ละฝ่ าย เช่น ฝ่ ายสิ นเชื่ อ กาหนดให้เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ 1
ตาแหน่ ง ต่อการให้บ ริ ก ารสมาชิ ก 1,000 คน ดังนั้น ถ้าสหกรณ์ มีสมาชิ กที่มาใช้บริ การสิ นเชื่ อจากสหกรณ์
จานวน 3,000 คน สหกรณ์ ต้องมี เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ใ นตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ สิ นเชื่ อ 3 คน เป็ นต้น นอกจากนี้
สหกรณ์ พิจารณาจากการเติ บโตทางธุ รกิ จแล้ว ยังประเมิ นจากเทคโนโลยีที่ นามาใช้ในธุ รกิ จ เช่ น ฝ่ ายสถานี
บริ การน้ ามันเชื้อเพลิง สหกรณ์จะมีการเปลี่ยนตูห้ วั จ่ายน้ ามันใหม่ซ่ ึ งให้เทคโนโลยีที่ใหม่ข้ ึน พนักงานจ่ายน้ ามัน
เชื้ อเพลิงหน้าสถานีในตาแหน่งเดิม ไม่มีความรู ้ในเทคโนโลยีดงั กล่าว สหกรณ์ก็ตอ้ งมีการวางแผนรับพนักงาน
จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหน้าสถานีเพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง ที่เป็ นคนรุ่ นใหม่และมีความรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยี เป็ นต้น
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ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จุดเด่นใดที่สามารถ
นาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.2.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่ องที่ 14.2.1

เรื่ องที่ 14.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษษย์ ของสหกรณ์
การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ (Haman Resource Recruitment) เป็ นการนาแผนมาสู่ การปฏิ บตั ิ โดยการ
ประกาศเชิ ญชวนผูส้ นใจให้มาสมัคร ซึ่ งอาจสรรหาจากทรัพยากรภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การก็ได้ แต่
ต้องให้เหมาะสมกับหน้า ที่ตาแหน่ ง งาน สาหรั บบุ คลที่ จะสมัครเข้าทางานก็จาเป็ นต้องเตรี ยมตัวเข้า รั บ การ
คัดเลือก การสอบแข่งขัน การสัมภาษณ์ หรื อวิธีการอื่นๆ ตามแต่ที่จะกาหนดไว้ในแผน สหกรณ์การเกษตรท่าวัง
ผา จากัด มีกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษษย์ ประกอบด้วย การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การจ้างและ
การแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การกาหนดคุณสมบัติทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการกาหนดคุ ณสมบัติทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ ที่ชดั เจนไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 3 การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคุณสมบัติทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ มีดงั นี้
1.1 ผู้ทจี่ ะได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าทีห่ รื อลูกจ้ างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์
3) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ นโรคเรื้ อน
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรค
พิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อโรคอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
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6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรื อออกจากราชการ หรื อองค์การของรัฐบาล หรื อ
สถาบันอื่น
7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถู กลงโทษจาคุ ก โดยคาพิพ ากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
8) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์ โดยกระทาความผิดวินยั ซึ่ งจะต้องได้รับโทษ ไล่ออกหรื อให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
1.2 ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุ และแต่ งตั้ง หรื อเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการใหญ่
1) ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ งสหกรณ์เทียบให้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ใน
สาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
2) ต้องมีพ้ืนความรู ้ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชี พเทคนิ ค (ปวท.)
หรื อได้รับอนุ ปริ ญญาหลักสู ตรสามปี จากวิทยาลัย หรื อ มหาวิทยาลัยในสาขาที่ สหกรณ์ ต้องการ และดารง
ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่ในสหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพล
เรื อนสามัญระดับสาม หรื อ
3) ต้องมีพ้นื ความรู ้ตาม 1) หรื อ 2) และเคยดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่มาไม่
น้อยกว่าสองปี หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสามมาแล้ว
รองผู้จัดการใหญ่
1) ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรื อ
ได้รับอนุปริ ญญาหลักสู ตรสามปี จากวิทยาลัยหรื อ มหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
2) ต้องมี พ้ืนความรู ้ ตาม 1) และดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ ในสหกรณ์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อเคย
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสามมาแล้ว
ผู้จัดการฝ่ าย
1) ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเทคนิ ค (ปวท.) หรื อ
ได้รับอนุปริ ญญาหลักสู ตรสามปี จากวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
2) ต้องมีพ้ืนความรู ้ ตาม 1) และดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อเคย
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสองมาแล้ว
เจ้ าหน้ าที่ ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า และ
สามารถพิ มพ์ดีดได้ หรื อได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาสหกรณ์ จากสถาบันการศึ กษาทางสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
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สหกรณ์ หรื อสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ที่ส่วนทางราชการอื่น ตั้งขึ้นหรื อสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ ของ
เอกชนที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ให้ใช้หลักสู ตรของสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์หรื อได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชี พ (ปวช.) หรื อได้รับประกาศนี ยบัตร
ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสู ง ในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ
ตัวอย่าง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่ง นิติกร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2518
(โดยอนุโลม) และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) เป็ นเพศชาย หรื อหญิง อายุระหว่าง 20-50 ปี
2) ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้รับการยกเว้นแล้ว
3) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดน่าน
4) ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดยาเสพติด
5) ต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม และจริ ยธรรม
6) มีพ้นื ความรู ้ดา้ นการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในสาขานิติศาสตร์
7) เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ ออกโดยสภาทนายความ
ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานด้านกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และมีการว่าความในคดีความมาไม่นอ้ ย
กว่า 10 คดี และมีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
ตัวอย่าง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2518
(โดยอนุโลม) และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) เป็ นเพศชาย หรื อหญิง และต้องเป็ นบุตร-ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญและสมทบ อายุ
ระหว่าง 20 - 45 ปี
2) ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้รับการยกเว้นแล้ว
3) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
4) ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดยาเสพติด
5) ต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม และจริ ยธรรม
6) มีพ้นื ความรู ้ดา้ นการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปทุกสาขา
ลูกจ้ างประจา ต้องมีพ้ืนความรู ้ ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมปี ที่ 4 และต้องมีความรู ้ ความสามารถในงานที่จะ
ปฏิบตั ิและผ่านการทดสอบเป็ นที่พอใจแล้ว และต้องเป็ นช่างฝี มือ และมีใบรับรองแสดงว่าได้ผา่ นการปฏิบตั ิงาน
มาแล้วเป็ นระยะเวลาพอสมควร
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2. การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
เมื่อสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีความจาเป็ นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณารับสมัครคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์
ในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 3 การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ดังนี้
2.1 การรับสมัคร เป็ นภารกิจพื้นฐานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องรับผิดชอบ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์
เชิ ญชวนให้ผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการมาสมัครงานกับสหกรณ์ โดยการประกาศรับสมัครงานดังกล่าว อาจมี
หรื อไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ งถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีก็จะทาให้เสี ยงบประมาณและเวลา รวมถึงไม่สามารถทาการสรร
หาพนักงานตามที่ตอ้ งการได้ แนวทางการประกาศรับสมัครงาน สามารถดาเนิ นการได้ดงั ต่อไปนี้ (ปรับปรุ ง
จาก ปิ ยะวัฒน์ จารุ ธนรัตน์กุล, 2561)
1) ควรระบุกลุ่มเป้ าหมายของสหกรณ์ให้ชดั เจน เพื่อเลือกสื่ อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น
ถ้าสหกรณ์ตอ้ งการประกาศรับนักศึกษาที่กาลังจะจบนิติศาสตร์ หรื อต้องการรับผูท้ ี่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
ซึ่งถ้าสหกรณ์ระบุกลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจนแล้ว จะทาให้เราสามารถเลือกสื่ อที่จะลงประกาศได้อย่างเหมาะสม
2) ข้อความในประกาศรับสมัครงานควรระบุคุณสมบัติต่างๆ ของตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการรั บให้
ชัดเจน ไม่ควรใช้ภาษาเทคนิ คที่ใช้เฉพาะภายในสหกรณ์ ควรเลื อกภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น
ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ และควรระบุกาหนดวันสิ้ นสุ ดของประกาศรับสมัคร
3) กรณี กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษาที่กาลังจะจบ ก็สามารถส่ งประกาศรับสมัครงานพร้อมเอกสาร
แนะนาสหกรณ์ไปให้ที่สถาบันการศึกษาที่สหกรณ์สนใจ ซึ่ งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
4) กรณี กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักวิชาชี พเฉพาะทาง เช่น นักกฎหมาย นักการตลาด สหกรณ์สามารถ
ส่ งประกาศรับสมัครไปที่สมาคมวิชาชีพที่เป็ นศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น
5) กรณี เป็ นตาแหน่งงานที่ไม่ได้ใช้ทกั ษะมาก เช่น พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานเสริ ฟ และร้าน
ของสหกรณ์ ก็ต้ งั อยูใ่ นชุมชน หรื อห้างสรรพสิ นค้าอยูแ่ ล้ว ก็สามารถติดประกาศหน้าสหกรณ์ได้เลย
6) กรณี ที่สหกรณ์ตอ้ งการรับนักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ควรเข้าไปฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์
ต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยง เช่น Puntip.com หรื ออื่นๆ ซึ่ งจะเป็ นแหล่งรวมของนักคอมพิวเตอร์ ท้ งั หลาย
7) การประกาศในหนังสื อพิมพ์ สิ่ งที่ควรพิจารณา คือ คนที่อ่านหนังสื อพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้
หลายประเภท เช่ น ช่ า งเทคนิ ค อาจจะชอบอ่ า นหนังสื อพิ มพ์ส ยามกี ฬ า คนในเมื องที่ ก ารศึ ก ษาดี ช อบอ่ า น
หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิ จ หรื อคนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ อาจจะชอบอ่าน The Nation เป็ นต้น ดังนั้น
ในการพิจารณาเลื อกลงหนังสื อพิมพ์ก็ควรเลื อกให้เหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่สหกรณ์ ตอ้ งการเปิ ดรับ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลประกาศรับสมัครงานของสหกรณ์ได้ไปถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
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8) การปิ ดประกาศในสหกรณ์ เป็ นอี ก วิธี ก ารหนึ่ งที่ ไ ด้ผลเพื่ อให้เจ้าหน้าที่ และลู ก จ้างภายใน
สหกรณ์ได้แนะนาคนที่รู้จกั ให้เข้ามาสมัครงาน รวมถึงการขอโอนย้ายมาทางานในตาแหน่งที่ตนเองสนใจ
จะเห็นได้วา่ การประกาศรับสมัครงานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น สหกรณ์จะต้องพิจารณากลุ่มเป้ าหมายและ
ประเภทของสื่ อให้เหมาะสมกัน นอกจากนี้สื่ออินเตอร์ เน็ต ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในยุคปั จจุบนั ที่น่าสนใจ ดังนั้น
การประกาศรั บ สมัค รงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สหกรณ์ ควรวางแผนให้ข้อมู ล ของสหกรณ์ ส ามารถส่ ง ตรงถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่ทางานแบบเหวี่ยงแห เพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และเสี ยเวลาในการ
สรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
จากที่กว่ามา สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้มีแนวทางในการประกาศรับสมัครงาน ตามข้อ 8) การ
ปิ ดประกาศในสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่ได้ผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลู กจ้างภายในสหกรณ์ ได้แนะนา
สมาชิก คนที่รู้จกั ให้เข้ามาสมัครงาน รวมถึงการขอโอนย้ายมาทางานในตาแหน่งที่ตนเองสนใจ และสหกรณ์มี
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครที่ค่อนข้างเฉพาะ เช่น
1) เป็ นบุตร-ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญและสมทบ
2) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่อาเภอท่าวังผา หรื อภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดน่าน
ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ก ารเกษตรท่าวังผา จากัด ที่ตอ้ งการให้ลูกหลานของสมาชิ กสหกรณ์ ได้มี
โอกาสมาทางานให้กบั สหกรณ์ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสหกรณ์จะได้รับประโยชน์จากการได้ทรัพยากร
มนุ ษย์ที่มีความรักและศรั ทธาในสหกรณ์ เป็ นพื้นฐานเดิ ม เพราะบิดามารดาเป็ นสมาชิ กสามัญและสมทบ ซึ่ ง
หมายถึง การเป็ นทั้งเจ้าของและผูใ้ ช้บริ การของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ นั จึงพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการทางานให้กบั สหกรณ์
ส่ วนการที่กาหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับสมัครเฉพาะในบางตาแหน่ง เช่น
1) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่ อ กาหนดให้มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่อาเภอท่าวังผา เพราะจะทาให้เจ้าหน้าที่
สิ นเชื่ อทางานได้สะดวก เนื่ องจากรู ้จกั คุน้ เคยกับพื้นที่และสมาชิ กสหกรณ์เป็ นพื้นฐานเดิม และมีอตั ราการธารง
อยูใ่ นสหกรณ์นานกว่า การรับบุคลากรจากพื้นที่อื่นมาเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
2) ตาแหน่งนิติกร ไม่กาหนดในประกาศรับสมัคร ว่าต้องเป็ นบุตร-ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภท
สามัญและสมทบ และกาหนดให้มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดน่าน เนื่ องจากสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เป็ นวิชาชีพ
เฉพาะ ถ้าสหกรณ์กาหนดให้ผสู ้ มัครมีภูมิลาเนาอยูเ่ ฉพาะในท้องที่อาเภอท่าวังผา จะทาให้สหกรณ์เสี ยโอกาสใน
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ หรื ออาจจะไม่มีผมู ้ าสมัครในตาแหน่งดังกล่าวเลย
ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการประกาศ
รับสมัครมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์ อาเภอ
และที่วา่ การอาเภอท้องที่ ตัวอย่างประกาศสหกรณ์ฯ เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังนี้
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ประกาศ
สหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ในตาแหน่ ง นิตกิ ร
*********************
ด้วยสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทางานเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สังกัด ฝ่ ายสิ นเชื่อ ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ตาแหน่ง นิ ติกร จานวน 1 อัตรา ดังนั้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไป
ได้มีสิทธิ์ ในการเสนอชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 1/2560วันที่ 8 กันยายน 2560 จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตาแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ การรับสมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2518 (โดยอนุโลม)
และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นเพศชาย หรื อหญิง อายุระหว่าง 20-50 ปี
1.2 ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้รับการยกเว้นแล้ว
1.3 มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดน่าน
1.4 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดยาเสพติด
1.5 ต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม และจริ ยธรรม
1.6 มีพ้นื ความรู ้ดา้ นการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในสาขานิติศาสตร์
1.7 เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ ออกโดยสภาทนายความ
ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานด้านกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และมีการว่าความในคดีความมาไม่นอ้ ยกว่า 10 คดี
และมีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
2. กาหนดวัน เวลา ในการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 11-29 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวัน และเวลาทาการของสหกรณ์ฯ ที่ฝ่ายสานักงาน
ยืน่ ใบสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมใบสมัคร จานวน 100 บาท
3. หลักฐานและเอกสารทีจ่ ะต้ องนามาแสดงในการรับสมัคร
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน 2 ใบ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
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-23.4 สาเนาปริ ญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ปริ ญญา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
3.6 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงาน / ผ่านงาน / เอกสาร รับรองความรู ้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
หากผูส้ มัครรายใดไม่นาเอกสารตามข้อ 3.1-3.6 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องของสหกรณ์ฯ ภายในวันปิ ดรับสมัครจะ
ถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั ขาดคุณสมบัติ และไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบในตาแหน่งที่สมัครนั้นๆ
4. กาหนดวัน เวลา ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิทธิ์เข้ ารับการสอบคัดเลือก
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
5. กาหนดวันทีส่ อบ
ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
- ช่วงเช้า เวลา 09.30 น. เป็ นต้นไป สอบข้อเขียน ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
และความรู ้ความสามารถด้านสหกรณ์
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. สอบสอบสัมภาษณ์
6. กาหนดวัน เวลา ประกาศรายชื่ อผู้มผี ่านการสอบคัดเลือก
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
7. อัตราค่ าจ้ าง
ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. และจะได้รับค่าจ้างช่วง
ทดลองงาน 3 เดือนๆ ละ 12,000.00 บาท และรับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามอัตราระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ในอัตรา 18,000.00 บาท
8. หลักประกันการทางาน
ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ ค้ าประกันการทางาน ในวงเงิน 100,000.00 บาท ถ้าไม่เพียงพอ จะต้องมี
ข้าราชการอย่างน้อย ระดับ 5 ขึ้นไปค้ าประกันการทางานฯ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)............................................................
(นายสุทศั น์ อุทธิยา)
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
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2.2 ผู้ประสงค์ ที่จะสมัครเข้ ารั บการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน ให้ยื่นใบสมัครตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู ้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้าน และใบรับรองแพทย์ และให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การใหญ่ของสหกรณ์ ณ
สานักงานของสหกรณ์
2.3 ผู้คัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ งจากกรรมการดาเนิ นการ
หรื อเจ้าหน้าที่ในตาแหน่ งไม่ต่ ากว่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ มีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาแหน่ งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ในการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรื อหลายวิชา ที่กาหนดไว้ในตามที่เห็นสมควร ในการสอบคัดเลือก
หรื อสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชา ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
1) คณิ ตศาสตร์
2) พิ ม พ์ดี ด ภาษาไทย หรื อ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ งานในหน้ า ที่ ซ่ ึ งจะได้รั บ การแต่ ง ตั้ง (เช่ น บัญ ชี ,
การเกษตร, และหรื อความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อวิชาชีพอื่นๆ)
3) ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับงานสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์
4) ความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซ่ ึ งจะได้รับการแต่งตั้ง และหรื อความรู ้ ความชานาญเกี่ยวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์
5) สัมภาษณ์
3.4 การตัดสิ น หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขันเสร็จสิ้นแล้ ว ผูส้ อบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ต้อง
ได้คะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือ
เป็ นผูส้ อบได้ ให้ประธานกรรมการสอบ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน
ได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อ
สอบแข่งขัน ต่อคณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ ว

3. การจ้ างและการแต่ งตั้งทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการกาหนดการจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ โดย
กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การจ้างและการ
แต่งตั้ง ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ มีดงั นี้
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3.1 ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจ้ างและแต่ งตั้งผู้ได้ รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนสู งมาหาต่าเป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบได้คะแนน
เท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 1) คณิ ตศาสตร์ หรื อ 3) ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
สหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สุ ดแต่กรณี เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นและถ้าคะแนน
ในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
3.2 ในการจ้ างหรื อแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน
ตามที่สหกรณ์กาหนดและให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกหลักประกันอย่างหนึ่ ง อย่างใด ดังปรากฏข้างล่างนี้
เพื่อประกันความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ เนื่ องจากกระทา หรื องดเว้นการกระทาซึ่ งเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบ
1) มี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์อนั ปลอดภาระจานอง จานองเป็ นประกัน หลัก ทรั พ ย์ข องรั ฐบาล หรื อ
หลักทรัพย์อื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาต่อ สหกรณ์ หรื อ
2) มีบุคคลซึ่ งมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นของตนเอง และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควร หรื อ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับ 5 ขึ้นไป อย่างน้อยคนหนึ่งเป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างไม่จากัด
ในการเรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเรี ยกประกัน
ตาม 1) เป็ นอันดับแรก ถ้าไม่มีหลักประกันตาม 1) จึงจะใช้หลักประกันตาม 2) อนึ่ งให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
กาหนดจานวนรวมแห่ งราคามูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน ตามที่เห็นสมควรแก่ลกั ษณะและปริ มาณงาน
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุม้ กับความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้น
3.3 ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการพิ จารณาทบทวนฐานะของผู้ ค้าประกันและหลักประกันทุ กปี ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่า หลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
และเพื่อแก้ปัญหา กรณี ที่ผูค้ ้ าประกันถึงแก่กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง หรื อหลักประกันมีราคาเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลงให้คณะกรรมการดาเนินการรี บดาเนินการ
เรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ เพิ่มเติ มให้เพียงพอ ที่ จะคุ ม้ กับลักษณะ และปริ มาณงานในความ
รับผิดชอบทันที
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์
ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่โดยร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจนครบจานวนให้แก่สหกรณ์
3.4 การจ้ างและแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสหกรณ์ ตามข้ อ 3.2 ให้ได้รับเงิ นเดื อนขั้นเริ่ มต้นตาม
อัตราดังต่อไปนี้
1) ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกิน เดือนละ 16,190.00 บาท
2) รองผูจ้ ดั การใหญ่ ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกิน เดือนละ 13,040.00 บาท
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3) ผูจ้ ดั การฝ่ ายให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกิน เดือนละ 10,950.00 บาท
4) เจ้าหน้าที่ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกิน เดือนละ 9,070.00 บาท
5) ลูกจ้างประจา ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกิน เดือนละ 9,070.00 บาท
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มี ข้ นั ตอนการรับสมัครบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ใ น
ตาแหน่ งต่างๆ ดังตัวอย่างประกาศสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และนิติกร ดังต่อไปนี้
3.5 การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสหกรณ์ ให้ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป ประธานกรรมการ
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการฯ จึงสั่ง
แต่งตั้งได้ แต่ถา้ เป็ นตาแหน่งต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายก็ให้ผจู ้ ดั การใหญ่มีอานาจสั่งแต่งตั้งได้
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของตาแหน่งนั้นไม่ได้ เว้น
แต่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการดาเนิ นการ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดื อนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของตาแหน่งใหม่ ก็ให้
ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
โดยสรุ ป สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วังผา จากัด มี ก ารวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ ในแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปี ของสหกรณ์ ก่อนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการมาทางานกับ
สหกรณ์ เนื่ องจากการรั บ เจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้า งของสหกรณ์ เพิ่ ม เติ ม นั้น จะต้องสอดคล้องกับ การวางแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เพื่อเป็ นอัตราเงิ นเดื อนและค่าจ้าง ซึ่ งสหกรณ์ มีการกาหนดคุ ณสมบัติ และ
หลักเกณฑ์การรับสมัครที่มีความเป็ นอัตตลักษณ์ เฉพาะของสหกรณ์ มี การคัดเลื อก การจ้างและการแต่ ง ตั้ง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ตลอดจนมี ก ารก าหนดอัต ราเงิ น เดื อ นที่ เ หมาะสมกับ ต าแหน่ ง มี ก ารจัด ท า
หลักประกันในการทางาน และการเอื้อสิ ทธิ ประโยชน์ สวัสดิการด้านต่างๆ สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ที่เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนดไว้

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีจุดเด่นใดที่สามารถ
นาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.2.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่ องที่ 14.2.2
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ตอนที่ 14.3
การประเมินผลและการบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 14.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 14.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
เรื่ องที่ 14.3.2 การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์

แนวคิด
1. สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดื อนหรื อ
ค่าจ้าง เพื่อใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ร่ วมกับแบบแสดงความคิดเห็น
ประกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน เป็ นเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน สหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์การประเมินผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนประจาปี และเพื่อ
พัฒนาบุคคลได้ปรับปรุ งการทางานของตนให้ดีข้ ึน ผลการประเมินเป็ นเครื่ องช่ วยพิจารณาความ
ต้องการในการฝึ กอบรมแก่ผถู ้ ูกประเมิน
2. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด บริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ ด้วยการเลื่อน
เงินเดือนหรื อค่าจ้าง เงินสะสม การจ่ายเงินโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ จัดสวัสดิการครื่ องแบบ และสวัสดิการด้านอื่นๆ เห็นได้วา่ การจัดสวัสดิการที่ดี ช่วยดึงดูด
ให้บุคคลภายนอกอยากมาร่ วมงานกับสหกรณ์ และมีส่วนช่วยรักษาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปั จจุบนั
ไว้กบั สหกรณ์ รวมถึงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีข้ ึนของสหกรณ์อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้การประเมินผลตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 14.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นการวัดเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน
นั้นได้ผลเป็ นประการใด แล้วนาผลที่วดั ได้มาประเมินค่าว่าเป็ นอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานงาน
บุคคลให้บรรลุตามเป้ าหมายที่สหกรณ์กาหนดไว้ เช่น เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
เพื่อพัฒนาบุคคล สหกรณ์ควรมีการแจ้งผลการประเมินให้ผูท้ ี่ถูกประเมินทราบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของตนว่ามี
ข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร เพื่อผูถ้ ูกประเมินจะได้ปรับปรุ งการทางานของตนให้ดีข้ ึน และผลการประเมินยังจะเป็ น
เครื่ องช่วยพิจารณาหาความต้องการในการฝึ กอบรมแก่ผถู ้ ูกประเมินต่อไป
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ประเมินผลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ โดยกาหนดเป็ นเงื่อนไข
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน เพื่อพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนและเพิ่มค่าจ้าง ไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง มีเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด โดยใช้แบบ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านเจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้างของสหกรณ์ ร่ วมกับ แบบแสดงความคิ ดเห็ นประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นเครื่ องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

1. เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ นเดื อนและเพิ่มค่าจ้าง ไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.1 การเลื่ อนเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างเจ้าหน้าที่ หรื อลู กจ้าง ให้พิจารณาถึ งความสามารถการริ เริ่ ม ความ
อุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานในรอบปี ทางบัญชี ที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในวงเงิ นงบประมาณสาหรับเลื่ อนเงิ นเดื อน
ประจาปี
1.2 ผูจ้ ดั การใหญ่มีอานาจเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างตาแหน่งไม่สูงกว่าผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายในปี หนึ่ งๆ ได้ไม่เกิ น 1 ขั้น ถ้าเกิ นกว่านั้นต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการผูจ้ ดั การ
ใหญ่จะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
1.3 การเลื่อนเงินเดือนของผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
1.4 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่ งมีเวลาทางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ หรื อ
มีขอ้ บกพร่ องในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อ ค่าจ้าง
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1) มีวนั ลาเกิน 30 วัน เว้นแต่
(1) ลาป่ วยซึ่ งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็ นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกัน หรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่ งไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน หรื อค่าจ้าง
ในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน)
(4) ลาป่ วยเนื่องจากอุบตั ิเหตุจากการไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
2) ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
โดยสรุ ป สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดระเบี ยบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง เป็ นเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นกรอบ
แนวทาง และข้อพิจารณาพื้นฐานอันดับแรกในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ว่ามี
คุณสมบัติอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดื อน และเพิ่มค่าจ้างในรอบการปฏิบตั ิงานในปี ที่ ผ่านม
หรื อไม่ ซึ่ งจะต้องนาไปพิจารณาร่ วมกับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด อีกครั้งหนึ่ง

2. เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
อย่างเป็ นระบบ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้าง ปี ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน และครั้ง
ที่ 2 วันที่ 31 มี นาคม ของทุ กปี โดยใช้แบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์
ร่ วมกับแบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ โดยใช้การให้คะแนนให้พิจารณาวิธีการ
ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็ น
2.1 ผลงาน (ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล) คะแนนเต็ม 80 คะแนน
1) คุณภาพของงาน ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความประณี ต เรี ยบร้อย ความ
รวดเร็ ว และประหยัดของผลงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2) ปริ มาณงาน ได้แก่ ปริ มาณมากน้อยของงานที่ทาสาเร็ จ เมื่อเทียบกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เมื่อ
เทียบกับแผนงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ และความเสี ยสละฯ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 120 คะแนน
1) ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ ปฏิ บตั ิงานได้สาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านเวลา งบประมาณ กาลังคน และแรงงาน ตลอดจนมีความสามารถพิเศษ มีผลงาน
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นอกเหนือจากงานประจา มีการรับรู ้ข่าวสาร และส่ งสารสื่ อสารตอบรับได้ทนั เหตุการณ์ และความรู ้ความสามารถ
เหมาะสมกับงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2) การรักษาวินยั ได้แก่ ความประพฤติ การปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ของ
สหกรณ์ ต้องไม่มีขอ้ บกพร่ องใดๆ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3) ความอุตสาหะ ได้แก่ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็ จ และความมานะบากปั่ นไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคและปั ญหา ฯลฯ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4) ความรับผิดชอบ ได้แก่ การยอมรับในภาระหน้าที่ หรื องานของตนโดยไม่เกี่ยงงาน ดาเนินงาน
ให้สาเร็ จลุล่วง โดยคานึงถึงเป้ าหมายความสาเร็ จของงานเป็ นหลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล
และทุ่มเทเวลาให้กบั งานอย่างเต็มที่ คะแนนเต็ม 25 คะแนน
5) องค์ประกอบอื่ นๆ ได้แก่ ความเป็ นผูน้ า การมี มนุ ษย์สัมพันธ์ ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการ
ปฏิบตั ิงาน และเคยได้รับการประเมินเป็ นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างดีเด่นประจาไตมาส มาแล้วกี่ครั้ง คะแนนเต็ม 25 คะแนน
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ใช้หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย ผลงาน (ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล) และคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อน และเพิ่มค่าจ้าง ปี ละ 2 ครั้ง คือ
วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

3. เครื่ องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์
สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จากัดใช้เครื่ องมื อ ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเจ้าหน้าที่และลู ก จ้าง เพื่ อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิม่ ค่าจ้าง ด้วยการใช้แบบประเมิน และแบบแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ เพื่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการระบุขอ้ มูลพื้นฐานโดยทัว่ ไปของผูถ้ ูกประเมิน ชื่ อสกุล ตาแหน่ง ระยะเวลา
ในการทางาน ผลการเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนและเพิ่มค่าจ้างในรอบประเมินที่ผ่านมาแล้ว และระบุขอ้ เสนอเกี่ ยวกับ
การพัฒนาผูถ้ ูกประเมิน ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านความรู ้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ทัก ษะในการพู ด การเสนอรายงาน ทัก ษะในการเขี ย น และทัก ษะอื่ นๆ ใดบ้า งที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษาต่อไป
3.2 แบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผถู ้ ูกประเมินสามารถแสดง
ความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ ใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาความรู ้ ความสามารถใน
ตาแหน่งงาน การพิจารณาความดี ความชอบประจาปี ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งไว้ประกอบการพิจารณาฯ เพื่อ
การพัฒนางานของหน่วยงานฯ และตนเอง ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษาต่อไป
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2.
3.

4.
5.

สหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
แบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
ประจาปี 2560
 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2560
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบื้องต้น
 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2561
ชื่อผูร้ ับการประเมิน…………………………………………………….........................
เจ้าหน้าที่ประจาสหกรณ์ฯ
 ลูกจ้างชัว่ คราวราย…….......…..
ตาแหน่ง…………………………………………..เงินเดือน…………………………………บาท
ประวัติการทางาน
เริ่ มเข้าทางานเมื่อวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ………………………
บรรจุเข้าทางานเมื่อวันที่… ……เดือน…………..………..….พ.ศ……..……………….
นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีอายุการทางานสหกรณ์………….ปี …………เดือน…………วัน
จบการศึกษาสูงสุด ระดับ………………………………. สาขา……………………………………………………………....
การไปศึกษาต่อ /เข้ารับการฝึ กอบรม / ดูงานฯ ในรอบ 6 เดือนที่แล้วมา (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผา่ นมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
ประเภท
(วัน)

(ครั้ง)

(วัน)

(ครั้ง)

(วัน)

(ครั้ง)

 มาสาย
 ลาป่ วย
 ลากิจ
 ลาคลอดบุตร
 ลาพักผ่อน
 ลาอุปสมบท ฯลฯ
6. สถิติการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิม่ ค่าจ้าง ย้อนหลัง 5 ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
จานวนขั้น
รวม
หมายเหตุ
(ปี ทางบัญชีสิ้นสุ ด)
เลื่อน
ปรับ
 31 มีนาคม 2556
 31 มีนาคม 2557
 31 มีนาคม 2558
 31 มีนาคม 2559
 31 มีนาคม 2560
7. การกระทาผิดวินยั การลงโทษ การตักเตือน
……………………………………………………………………………………………………………………………….

63
-2ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

1.

การประเมิน
1.1 ให้ประเมินทุกข้อ
1.2 การให้คะแนนให้พิจารณาวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ. กาหนด
คะแนนทีไ่ ด้
คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

1. ผลงาน (ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล)
1.1 คุณภาพของงาน : ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความประณี ต
เรี ยบร้อย ความรวดเร็ ว และประหยัด ของผลงาน ฯลฯ
1.2 ปริ มาณงาน : ปริ มาณมากน้อยของงานที่ทาสาเร็ จ เมื่อเทียบกับงานที่ได้รับ
มอบหมายและเมื่อเทียบกับแผนงานประจาปี ของสหกรณ์ฯ
1.3 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ และความเสี ยสละฯ

80
30

2. คุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
2.1 ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน : ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยประหยัดทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านเวลา งบประมาณ และ
กาลังคน และแรงงาน ตลอดจนมีความสามารถพิเศษ มีผลงานนอกเหนือจาก
งานประจา มีการรับรู ้ข่าวสาร และส่งสาร สื่ อสาร ตอบรับได้ทนั เหตุการณ์
และมีความรู ้ความสามารถ เหมาะสมกับงาน ฯลฯ
2.2 การรักษาวินยั : ความประพฤติ การปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ของสหกรณ์ (ไม่มีขอ้ บกพร่ องใดๆ)
2.3 ความอุตสาหะ : ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็ จ และความ
มานะบากปั่ นไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและปั ญหาฯลฯ
2.4 ความรับผิดชอบ : การยอมรับในภาระหน้าที่ หรื องานของตนโดยไม่เกี่ยงงาน
ดาเนินงานให้สาเร็ จลุล่วง โดยคานึ งถึงเป้ าหมายความสาเร็ จของงานเป็ นหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล และทุ่มเทเวลาให้กบั งานอย่างเต็มที่
2.5 องค์ประกอบอื่นๆ : ความเป็ นผูน้ า การมีมนุษย์สมั พันธ์ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน และเคยได้รับการประเมินเป็ นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง
ดีเด่นประจาไตมาส มาแล้ว..............ครั้ง

120
30

รวมคะแนน

200

30
20

20
20
25

25
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-3สรุปผลการประเมิน ระบุว่าคะแนนทีป่ ระเมินได้อยู่ในระดับผลการประเมินใด
คะแนน
ระดับดีเด่ น
ระดับดี
ระดับปกติ
ระดับตา่ กว่ าปกติ
(180-200)
(150-179)
(120-149)
(ต่ากว่า 120)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
ผลสรุ ปทั้งปี
3. สรุปผลการปฏิบัตงิ าน/ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผู้ถูกประเมินในการประเมินครั้งที่ 2
……………………………………………………..……………………………………………………..………………………
……………………………..……………………………………………………..………………………………………………
……..……………………………………………………..………………………………………………..………………………
ลงชื่ อผู้ประเมิน………………………………ตาแหน่ ง…………………………………….
วันที่………………………………………
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอ/ความเห็นของผู้ประเมิน
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาผูถ้ ูกประเมิน ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ในโอกาสต่ อไป
โดยทันที
ภายในระยะเวลา
 ความรู ้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่.…………………………………
…………………
 ทักษะในการพูด การเสนอรายงาน……………………………………………
…………………
 ทักษะในการเขียน………………………………..……………………………
…………………
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………..………………………………..
…………………
ข้อเสนอเพิม่ เติม………………………………..……………………………
…………………
……………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………
2. ข้อเสนอเกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของผูถ้ ูกประเมิน
2.1 ปัจจุบันผู้ถูกประเมินปฏิบัตงิ าน
2.2 ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าของผู้ถูกประเมิน
 ตรงตามความถนัด และความรู ้ความสามารถ
 สามารถเลื่อนตาแหน่งให้ปฏิบตั ิงานในระดับที่สูงกว่า
ปั จจุบนั ได้ในทันที
 ไม่ตรงตามความถนัด และความรู ้ความสามารถ
คือ……………………………………………...
 จะสามารถเลื่ อ นต าแหน่ ง ให้ป ฏิ บัติ ง านในระดับที่
……………………………………………........
สูงขึ้นได้ ภายในเวลา………………………….
……………………………………………........
 ผูถ้ ูกประเมินมีศกั ยภาพที่จะทางานในด้าน
……………………………………………........
……………………………………………........
……………………………………………........
……………………………………………........
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-4ข้ อเสนอในการเลื่อนเงินเดือน
 ไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ปกติ คือ ต่ากว่า 120 คะแนน)
 สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน……..ขั้น
(ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
คือ 120 - 149 คะแนน)
 สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน……..ขั้น
(ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี
คือ 150 – 179 คะแนน)
 สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น (ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดีเด่น คือ 180 - 200 คะแนน)
 เหตุผล (ระบุเหตุผลโดยอ้างหลักเกณฑ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนประกอบ)
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………
..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………….
ลงชื่ อผู้ประเมิน…………………………………….. ตาแหน่ ง……………………………………..
วันที่…………………………………
ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น(ผู้จดั การฝ่ ายฯ หรื อรองผู้จดั การใหญ่ )
 เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน………………………………………………….……………….…………………
(2) การพัฒนาผูถ้ ูกประเมิน…………………………….……..……………………………………………………….
(3) ความถนัดและศักยภาพของผูถ้ ูกประเมิน………………………………………………………………………….
(4) การเลื่อนเงินเดือน…………………………….…………….…………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………………………………………………………

2. ผู้บังคับบัญชาระดับสู ง(ผู้จดั การใหญ่ )
 เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน………………………………………………….……………….………………….
(2) การพัฒนา ผูถ้ ูกประเมิน…………………………….……..………………………………………………….……
(3) ความถนัดและศักยภาพของผูถ้ ูกประเมิน…………………...……………………………………………….………
(4) การเลื่อนเงินเดือน…………………………….…………….……………………………………………….………
(ลงชื่อ)……………….…………………….
(นายวินยั หารต๊ะ)
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การใหญ่
วันที่…………………………………………
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สหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
แบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
--------------แบบประเมินฯ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อจะใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาความรู ้ ความสามารถในตาแหน่งงานของท่าน การพิจารณา
ความดีความชอบประจาปี ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งไว้ประกอบการพิจารณาฯ เพื่อการพัฒนางานของหน่วยงานฯ และตัวของ
ท่านเอง จึงขอให้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมาทุกข้อ
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ…………………………..สกุล…………………………….ตาแหน่ง…………………………………………….…..….
ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย…………………………………….…………ระยะเวลาทางาน………………….ปี ……………..…เดือน
อัตราเงินเดือน…………………………บาท วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………........................
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน (แบบประเมินตนเอง)
ในรอบปี ที่ผา่ นมาท่านได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของท่านที่ถือว่าเป็ นผลงานชิ้นสาคัญ หรื อที่ประสบผลสาเร็ จที่ท่าน
ภูมิใจ ได้แก่.........................……………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
งานที่ท่านถือว่ายังไม่บรรลุเป้ าหมาย ควรจะได้รับการแก้ไข ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคที่ท่านประสบอยู่ ควรจะได้รับ
การแก้ไข หาทางออกที่ดี คือ…..…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลงานพิเศษ ความสามารถพิเศษ หรื อกรณี ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงกว่าท่านขึ้นไป (ให้ระบุ) ในรอบ 1
ปี ที่ผา่ นมาที่ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………
4. ในปี บัญชีก่อนหน้าโน้นทางสหกรณ์ฯ ให้เงินเดือนขั้นพิเศษยกทีม (เมื่อปี 2553) ซึ่งในปี นี้ (31 มีนาคม 2561) ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร?
 ควรให้ยกทีมเหมือนเดิม  ควรพิจารณาเป็ นบุคคลเช่นเดิม  ความเห็นอื่นๆ....……………………..…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ถ้ าให้ ท่านเลือก ท่านอยากทางานอยูต่ าแหน่ง………………………………สังกัดฝ่ าย………………………………….…..
6. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..ผูร้ ับการประเมิน
(…………………………………..)
…………./……………/………………

67
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ใช้เครื่ องมือในการประเมินผลการการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่
และลู กจ้างของสหกรณ์ ได้แก่ 1) แบประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ โดยมี
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น และผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสู งเป็ นผูป้ ระเมิน นอกจากจะทราบผลการประเมินเพื่อพิจารณา
เลื่อนขั้นเงิ นเดื อน และเพิ่มค่าจ้างแล้ว ผูถ้ ูกประเมินยังทราบถึ งจุดเด่นและจุดด้อยในการปฎิบตั ิงานของตนเอง
ซึ่ งจะสามารถไปพัฒนาทักษะของตนเองได้ตรงตามความต้องการของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และได้รับโอกาสจาก
สหกรณ์ หากมีโครงการยกระดับความรู ้ ความสามารถให้แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ที่ตรงกับทักษะที่ผูถ้ ูกประเมิน
ควรได้รับการพัฒนาเป็ นรายบุคคล เช่ น การเข้ารับการฝึ กอบรมจากสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 สานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ตนเอง ให้ก้า วทันสื่ อสารสนเทศและสถานการณ์ ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง และเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็ นต้น และ 2) แบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยผู ้
ถูกประเมินจะแสดงความเห็น เพื่อจะใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาความรู ้ ความสามารถในตาแหน่งงาน
การพิจารณาความดีความชอบประจาปี ให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งไว้ประกอบการพิจารณา เพื่อการพัฒนางาน
ของหน่วยงานและตนเอง
สาหรับการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุ ษย์ โดยทัว่ ไปผลงานนั้นวัดได้โดยใช้ตวั ชี้ วดั พฤติกรรมของ
ผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานยอดเยีย่ มในงานหนึ่งๆ ประกอบด้วย สมรรถนะดังนี้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมัน่ การปฏิบตั ิงานให้ดีตลอดจนการสร้างสรรค์พฒั นาผลงาน
2) การบริ การที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและพยายามบริ การเพื่อสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การ
3) การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ หมายถึ ง ขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้ พัฒนาศัก ยภาพ ความรู ้
ความสามารถของตน เพื่อมาปรับปรุ งให้เข้ากับงาน
4) จริ ย ธรรม หมายถึ ง การครองตนและประพฤติ ปฏิ บตั ิ ถู ก ต้องเหมาะสมตามหลัก กฎหมายและ
คุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
5) ความร่ วมแรงร่ วมใจ หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
6) ความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถด้านการคิด แยกแยะภายใต้สถานการณ์เพื่อ
ประกอบกับองค์ความรู ้
7) ความสามารถในเชิ ง จัด การ หมายถึ ง ความสามารถในการจัด การโดยมี ค วามตั้ง ใจท าให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธผล
8) ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล หมายถึ ง ความสามารถในการรับรู ้
และเข้าใจถึงความต้องการของบุคคล ติดต่อกับบุคคลได้ทุกระดับ
9) ลักษณะเฉพาะบุคคลที่สาคัญต่อผลสาเร็ จของงาน หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคล
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10) ความสามารถเพื่อสนองตอบปั จจัยความเปลี่ ยนแปลงและสนับสนุ นการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง
ความสามารถในการจัดสรร ตอบสนอง และให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และบุคคล
ในการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ สามารถนาสมรรถนะ 10 ข้อ ที่กล่าวมา ไปปรับใช้
เป็ นเกณฑ์ตวั ชี้ วดั พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีผลการปฏิบตั ิงานยอดเยีย่ มในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้างได้

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็ นว่า การประเมินผลทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีจุดเด่นใดที่
สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.3.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่ องที่ 14.3.1

เรื่ องที่ 14.3.2 การบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
การบริ หารค่าตอบแทน เป็ นการกาหนดปั จจัยต่างๆ เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์กาหนดค่าจ้าง เงินเดือน รวมทั้ง
กรจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร สวัสดิการเป็ นผลประโยชน์อื่นๆ ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ที่สหกรณ์
จ่ายนอกเหนื อจากเงินเดือนและค่าจ้าง ผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจจ่ายเป็ นเงินสด สิ่ งของ หรื อบริ การ เช่น อาหาร
ค่าพาหนะ ภาษีเงินได้ที่องค์การออกให้ เสื้ อผ้า ที่พกั อาศัย เป็ นต้น สาหรับสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มี
การบริ หารค่าตอบแทนของทรัพยากรมนุ ษย์ โดยกาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 6 การเลื่ อนเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้าง ซึ่ งได้กล่าวไปแล้วในเรื่ องที่ 14.3.1 ในเรื่ อง
14.2.1 นี้ จะกล่าวถึง หมวด 7 เงินสะสม หมวด 8 การจ่ายเงินโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชย และระเบียบสหกรณ์
ฯ ว่าด้วยเครื่ องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557

1. เงินสะสมเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์
พ.ศ. 2556 หมวด 7 เงินสะสม มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1.1 จ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างประจาของสหกรณ์ ต้องยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินเดือน ณ ทีจ่ ่ าย เป็ นเงินสะสม
เพื่อนาเข้าบัญชี เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึงเดือนก่อนออกจากตาแหน่ง
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1.2 เงินสะสมของเจ้ าหน้ าทีห่ รื อลูกจ้ างสหกรณ์ ให้ มีอตั ราไม่ ต่ากว่ าร้ อยละห้ าของเงินเดือน โดยไม่มีเศษ
ของบาท สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจาระยะเวลา 12 เดือนตามยอดเงิน
ฝากที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2545 การคานวณดอกเบี้ย ให้คานวณตามต้น
เงินคงเหลือ โดยให้คานวณเป็ นรายวัน และนาเข้าบัญชี เงินสะสมของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างนั้นๆ ทุกวันสิ้ นปี ทาง
บัญชีของสหกรณ์
1.3 เงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ าง เจ้าหน้าที่หรื อลู กจ้างจะงดส่ งเงิ น หรื อถอนเงิ นสะสมรวมทั้ง
ดอกเบี้ย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนในระหว่างที่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างหาได้ไม่

2. การจ่ ายเงินโบนัส บาเหน็จ และค่ าชดเชยเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด กาหนดระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์
พ.ศ. 2556 หมวด 8 การจ่ายเงินโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชย มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
2.1 เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี หนึ่ง ๆ สหกรณ์ อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นโบนัสแก่เจ้าหน้าที่และลู กจ้างได้ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ ตามส่ วนแห่ งอัตราเงินเดื อนของแต่ละคนแต่อย่างสู งไม่เกินสี่ เท่าของเงินเดื อนซึ่ งได้รับในเดือน
สุ ดท้ายของปี ทางบัญชี น้ นั ๆ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ผใู ้ ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางบัญชี ใดๆ ให้ได้รับ
เงินโบนัสลดลงตามส่ วนแห่งเวลาทางานในปี นั้น
2.2 คณะกรรมการดาเนิ นการอาจไม่ จ่า ยเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่ เจ้า หน้า ที่ และ
ลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ น้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาด หรื อบกพร่ องอยู่
เป็ นประจา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชี เกิ นสมควร ทั้งไม่พยายามขวนขวาย
แก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องของตนตามที่คณะกรรมการดาเนินการได้ให้ความเห็นแนะนาเช่นที่วา่ นั้น
2.3 เจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสหกรณ์ ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่หรื อลู กจ้างของสหกรณ์ ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งร้ อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่ งปี
โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามสิ บวัน
2) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน
3) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่ งทางานติดต่อกันครบสามปี ขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
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2.4 การเลิกจ้ าง หมายถึง การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างออกจากงานโดยไม่ได้กระทาความผิด
โดยสหกรณ์ ไ ม่ ต้องจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แก่ เจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้างของสหกรณ์ ซึ่ งเลิ ก จ้างในกรณี ห นึ่ งกรณี ใ ด
ดังต่อไปนี้
1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
2) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
3) ฝ่ าฝื นข้อบังคับหรื อระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรื อคาสัง่ อันชอบด้วยกฎหมายของ
4) สหกรณ์และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้อง
ตักเตือน
5) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
6) ประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
7) ได้รับโทษจาคุก ตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
อนึ่ ง สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างไว้
แน่ นอน และเลิ กจ้างตามกาหนดระยะเวลานั้น หรื อเจ้าหน้าที่หรื อลู กจ้างของสหกรณ์ ที่ สหกรณ์ แจ้งให้ทราบ
เป็ นหนังสื อแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน และยังอยูใ่ นระยะเวลานั้น
2.5 เจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสหกรณ์ คนใด ทางานในสหกรณ์น้ ี ดว้ ยความเรี ยบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกัน
มาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษ ไล่ออก
หรื อเลิกจ้างและมีสิทธิ ได้รับเงินค่าชดเชยแล้วในข้อ 2.4
2.6 การคานวณเงินบาเหน็จ ให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายตั้ง คู ณด้วยจานวนปี ที่ทางานใน สหกรณ์เศษ
ของปี ถ้าถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่ งปี ถ้าต่ากว่านี้ ให้ปัดทิ้ง ส่ วนจานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนั
บรรจุ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์เข้าทางานในสหกรณ์จนถึงวันที่ออกจากงาน หักด้วยวันลาของผูน้ ้ นั
ในกรณี คานวณเงิ นบาเหน็จตามระเบียบนี้ มีจานวนมากกว่าเงิ นชดเชยที่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างพึงได้รับ
ให้สหกรณ์ จ่ายเงิ นบาเหน็ จเพิ่มได้เฉพาะส่ วนที่เกิ นกว่าเงิ นชดเชยนั้น และในกรณี เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ ซึ่ งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ทายาท
2.7 สหกรณ์ ไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณี หนึ่งกรณี ใด
ดังต่อไปนี้
1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
2) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
3) ฝ่ าฝื นข้อบังคับหรื อระเบียบเกี่ ยวกับการทางานหรื อคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์
และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
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4) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
5) ประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
6) ได้รับโทษจาคุก ตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
2.8 เพื่อประโยชน์ แก่การจ่ ายเงินบาเหน็จ และค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ให้สหกรณ์
ตั้ง เงิ นส ารองจ่ า ยเงิ นบ าเหน็ จ และค่ า ชดเชยไว้ตดั จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยประจาปี ตามจานวนที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
2.9 ภาษีเงินได้ อนั พึงชาระตามกฎหมาย ให้ผรู ้ ับเงินชดเชยและเงินบาเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทั้งสิ้ น

3. เครื่ องแบบกรรมการและเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
นอกจากการเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง เงินสะสม และการจ่ายเงินโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชยเจ้าหน้าที่
และลู กจ้างของสหกรณ์ ดังที่ กล่ าวมาแล้ว สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า สหกรณ์
สมควรกาหนดให้มีเครื่ องแบบสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้การแต่งกายเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ
แสดงถึงความเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานสหกรณ์ เพื่อเป็ นเกียรติ ศักดิ์ศรี สร้างขวัญกาลังใจ สร้างความเชื่ อมัน่ ศรัทธาแก่คน
ในวงการสหกรณ์ และบุคคลทัว่ ไป ในฐานะที่เป็ นผูเ้ สี ยสละ ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา
งานด้านการสหกรณ์ และอุทิศตนเพื่อทาประโยชน์แก่ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
โดยกาหนดเป็ นระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเครื่ องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557 โดย
3.1 เครื่ องแบบสหกรณ์ หมายความถึง หมวก เสื้ อ กางเกง กระโปรง รองเท้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหมาย
ตาแหน่ง สังกัด ป้ ายชื่อ และให้รวมถึงเครื่ องหมาย เครื่ องประดับหรื อสัญลักษณ์ หรื อสิ่ งประกอบเครื่ องแต่งกาย
อย่างอื่น ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
3.2 เครื่ องแบบของกรรมการและเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ มี 2 ชนิด คือ
1) เครื่ องแบบปฏิบตั ิการ โดย
เครื่ องแบบปฏิบตั ิการของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ชาย ประกอบด้วย
(1) เสื้ อคอพับสี ขาวแขนยาว หรื อแขนสั้น
(2) กางเกงขายาวสี กากี
(3) เข็มขัดผ้าสี กากี หัวเข็มขัดโลหะสี ทองเหลือง
(4) รองเท้าหุม้ ส้น หรื อหุม้ ข้อหนัง หรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาชนิดผูกเชือกหรื อมีซิป
(5) ถุงเท้าสี ดา
เครื่ องแบบปฏิบตั ิการของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์หญิง ประกอบด้วย
(1) เสื้ อคอพับสี ขาวแขนยาวหรื อแขนสั้น
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(2) กระโปรงหรื อกางเกงสี กากี
(3) เข็มขัดผ้าสี กากี หัวเข็มขัดโลหะสี ทองเหลือง
(4) รองเท้าหุม้ ส้นหรื อหุม้ ข้อหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสี ดา
2) เครื่ องแบบพิธีการ เป็ นเครื่ องแบบขาวปกติ โดยมีรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเครื่ องแบบ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557 หมวด 6 เครื่ องแบบพิธีการ ข้อ 19
3.3 การกาหนดวันแต่ งเครื่ องแบบกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ จะแต่งเครื่ องแบบในโอกาสใดให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ กาหนด หรื อในโอกาสอันสมควร ซึ่ งสหกรณ์ กาหนดให้
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ สวมเครื่ องแบบปฏิ บ ตั ิ การทุ กวันจันทร์ และสหกรณ์ ได้จดั สวัสดิ การมอบชุ ด เครื่ องแบบ
ปฏิบตั ิการแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนละ 1 ชุด

ภาพที่ 14.10 เครื่ องแบบปฏิบัติการกรรมการและเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด
ทีม่ า : http://www.cooptp.com/ (16 มิถุนายน 2561)
โดยสรุ ป สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ได้แก่
การเลื่อนเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้าง เงินสะสม และการจ่ายเงิ นโบนัส บาเหน็จ และค่าชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
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สหกรณ์ การจัดสวัสดิ การครื่ องแบบแก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ สหกรณ์ ยงั มีการจัด
สวัสดีการด้านอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้างของสหกรณ์ เช่น
1) การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
2) การซื้ อโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ผอ่ นส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
3) ค่าช่วยเหลืองานศพแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และครอบครัว
4) เงินบริ จาคช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สหกรณ์
5) เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรต้องมีอายุไม่
เกินยีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีสิทธิเบิกเงินบารุ งการศึกษาและ
หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนได้เท่าจานวนเงินที่จ่ายไป ส่ วนโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท มีสิทธิ
เบิกเงินบารุ งการศึกษาและหรื อเงิ นค่าเล่าเรี ยนได้ครึ่ งหนึ่ งของจานวนเงิ นที่จ่ายไป โดยการช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2558
จะเห็นได้วา่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการจัดสวัสดิการที่ดี ช่วยดึงดูดให้บุคคลภายนอกอยาก
มาร่ วมงานกับสหกรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการรักษาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปั จจุบนั ไว้กบั สหกรณ์ และช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีข้ ึนของสหกรณ์อีกด้วย ซึ่ งสวัสดิการที่สหกรณ์จดั ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
คือ แรงผลักดันที่กระตุน้ สาคัญให้สหกรณ์ดาเนินงานได้บรรลุตามเป้ าหมายประสบความสาเร็ จ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ถือได้วา่ เป็ นเบื้องหลังที่ลุยทางานอย่างหนัก เพื่อทาให้การดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์เติบโต

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีจุดเด่น
ใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.3.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่ องที่ 14.3.2
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ตอนที่ 14.4
เครื อข่ ายและธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 14.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 14.4.1 เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
เรื่ องที่ 14.4.2 ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์

แนวคิด
1. สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ ในจังหวัด
น่าน จัดตั้งเป็ นชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน เพื่อเป็ นศูนย์รวมของการสร้างพลังความคิด ความร่ วมมือ
การประสานงาน การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันในด้านการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิ จ ข้อมูลข่าวสาร และ
อื่นๆ ของผูน้ าขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดน่ านให้มีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน และได้พฒั นาสู่
การจัดตั้งเป็ นสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน ด้วยการขับเคลื่อนของผูจ้ ดั การใหญ่สหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด
2. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ท้ งั
ในระดับคณะกรรมการดาเนิ นงาน ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน หลักธรรมาภิบาลที่สหกรณ์ถือใช้นาความสงบสุ ข
และความดีงามมาสู่ การปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทุกฝ่ ายร่ วมมือกันโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่ วนรวม
สหกรณ์จึงประสบความสาเร็ จ และส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้ามัน่ คงอย่างยัง่ ยืนของสหกรณ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์การใช้เครื อข่ายทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 14.4.1 เครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ โดยเริ่ มจากชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดน่ านเพื่อเป็ นศู นย์รวมของการสร้างพลังความคิด ความร่ วมมือ การประสานงาน การช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลกันในด้านการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจ ข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ ของผูน้ าในขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด
น่ านให้มีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันให้มีความเข้มแข็งยัง่ ยืนตลอดไป และพัฒนาสู่ การจัดตั้งเป็ นสันนิ บาต
สหกรณ์จงั หวัดน่าน โดยการขับเคลื่อนของนายวินยั หารต๊ะ ผูจ้ ดั การใหญ่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด โดยมี
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. ชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน เป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ในจังหวัดน่านอย่างไม่เป็ น
ทางการ (ไม่เป็ นนิ ติบุคคล) เป็ นการรวมตัวกันโดยความสมัครใจและเป็ นอิสระ เป็ นการรวมตัวกันของสหกรณ์
โดยไม่มีขอ้ จากัดของประเภทสหกรณ์ ฐานะและขนาดของสหกรณ์ เป็ นการรวมตัวกันโดยไม่แสวงกาไร และ
ไม่ฝักใฝ่ อานาจทางการเมือง และที่สาคัญที่สุด คือ ชมรมสหกรณ์ฯ จะต้องเป็ นการรวมตัวกันของสหกรณ์ใน
จังหวัดน่าน ที่ยดึ มัน่ และถือปฏิบตั ิในความเป็ นสหกรณ์ร่วมกัน เรี ยกว่า “ปฏิญญาชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน”
1.1 ปฏิญญาชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน โดยคณะผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งชมรมสหกรณ์ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1) เคารพและดารงไว้ซ่ ึ งคุ ณค่าสหกรณ์ คือ การพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็ น
ประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน และความเป็ นเอกภาพ ตลอดจนความเชื่ อและยึดมัน่ ในคุ ณค่า
จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเปิ ดเผยโปร่ งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู ้จกั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
2) ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการสหกรณ์สากล คือ (1) สหกรณ์เป็ นองค์กรอาสาสมัครที่ให้บริ การ
และเปิ ดส าหรั บ คนทั่ว ไป (2) สหกรณ์ เ ป็ นองค์ก รที่ ด าเนิ น งานและควบคุ ม การด าเนิ น งานตามระบบ
ประชาธิ ปไตย (3) สหกรณ์เป็ นองค์กรที่สมาชิ กสหกรณ์ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานเป็ นสาคัญ (4)
สหกรณ์ เป็ นองค์กรที่เป็ นอิสระและช่ วยเหลื อตัวเอง (5) สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ให้การศึกษาอบรม และข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (6) สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ตอ้ งทางานร่ วมมือ
และประสานงานกับสหกรณ์ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่ นถึ งระดับโลก (7) สหกรณ์ เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้องถิ่น
3) ดาเนิ นการเสริ มสร้ างความร่ วมมื อระหว่างสหกรณ์ ในจังหวัด และสหกรณ์ ในประเทศ เพื่ อ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ ความร่ วมมื อในการศึ กษาวิจยั การพัฒนาระบบข้อมู ลสหกรณ์ การพัฒนา
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บุคลากรสหกรณ์ การให้การศึกษาอบรม ให้ความรู ้ และความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์ การ
ส่ งเสริ มการทาธุ รกิจร่ วมกัน และการทากิจกรรมเพื่อสังคมร่ วมกัน เพื่อจรรโลงไว้ซ่ ึ งเอกภาพ ความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนของระบบสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย
4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์ของตนเองเป็ นหลักการ
พื้นฐานที่สาคัญที่สุดเป็ นเบื้องต้น คือ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สหกรณ์ดาเนิ นกิจกรรม ในแนวทางที่ให้สมาชิก
สหกรณ์ สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางธุ รกิ จ มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมของสหกรณ์ และกิ จกรรมทาง
สังคม และจัดสวัสดิ การที่ จาเป็ นแก่ สมาชิ กสหกรณ์ และรวมทั้งส่ งเสริ มให้สหกรณ์ เป็ นเสมื อนสมาคมของ
สมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
5) ใช้ระเบียบ หรื อข้อบังคับ หรื อหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ เป็ นเครื่ องมือในการทางานเท่าที่จาเป็ น
และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานร่ วมกัน
1.2 วัตถุประสงค์ การจัดตั้งชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ที่ประชุ มแกนนาในการจัดตั้งจะร่ วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมสหกรณ์จงั หวัด ดังนี้
1) เพื่อทาหน้าที่เป็ นเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ผูน้ า ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิงาน และ
สมาชิกสหกรณ์
2) เพื่อทาหน้าที่เป็ นเวทีประสานงาน สร้างความร่ วมมือ สร้างโอกาส และการเชื่อมโยงธุ รกิจ และ
กิจกรรมสหกรณ์ ทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด
3) เพื่อพัฒนาให้เป็ นองค์กรรวมของสหกรณ์ในจังหวัด
4) เพื่อสร้างพลังผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.3 สมาชิ กชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน มีสมาชิ กเป็ นสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภทที่จด
ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ข้ ึนในจังหวัดน่าน และสมัครเป็ นสมาชิกชมรมสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ โดยมติของ
คณะกรรมการสหกรณ์ที่สมัครเป็ นสมาชิก
1.4 การบริ หารงานชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน บริ หารงานโดยคณะบุคคลที่เป็ นอาสาสมัคร และเป็ น
บุคคลที่สหกรณ์สมาชิ กแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เข้าร่ วมกิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน
ใดๆ ชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน เป็ นองค์กรของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือของสหกรณ์ใน
จังหวัดน่าน ดาเนิ นงานอย่างเป็ นอิสระ ภายใต้การกากับดูแลของผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ กโดยสมบูรณ์ ไม่ได้สังกัด
หรื ออยูภ่ ายใต้อาณัติของหน่วยงานใด
1.5 ผู้แทนสหกรณ์ ช มรมสหกรณ์ จั งหวัดน่ าน สหกรณ์ ที่สมัครเป็ นสมาชิ กชมรมสหกรณ์ ฯ จะต้อง
แต่งตั้งประธาน หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ ในชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน จานวน
สหกรณ์ละ 2 คน ซึ่ งจะเป็ นองค์ประชุ มของชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน และมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งให้
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เป็ นคณะกรรมการ หรื อที่ปรึ กษาชมรมสหกรณ์ฯ ด้วย แต่ท้ งั นี้ ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ทางานในชมรมสหกรณ์ฯ ไม่
ว่าตาแหน่งใด จะถือว่าเป็ นอาสาสมัคร และจะไม่มีค่าตอบแทนการทางานไม่วา่ กรณี ใดๆ จากชมรมสหกรณ์ฯ
1.6 คณะกรรมการและที่ปรึ ก ษาชมรมสหกรณ์ จั ง หวัด น่ า น ประกอบด้วย กรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทน
สหกรณ์ ส มาชิ ก มี จานวนไม่ น้อยกว่า 9 คน แต่ ไ ม่ เกิ น 21 คน ขึ้ นอยู่ก ับ จานวนสหกรณ์ ส มาชิ ก และความ
เหมาะสมของแต่ละจังหวัด แต่ควรให้มีผูแ้ ทนของสหกรณ์ ทุกประเภทในจังหวัดนั้นๆ และมีผูท้ รงคุ ณวุฒิที่
เกี่ยวข้องเป็ นที่ปรึ กษาชมรมสหกรณ์จงั หวัด เช่น ผูแ้ ทนส่ วนราชการ ผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
ด้านการบริ หารและด้านธุ รกิจ ดังนี้
1) ที่ปรึ กษา (แต่งตั้งจานวนตามความเหมาะสม)
2) ประธานกรรมการ (ควรเป็ นผูน้ าสหกรณ์ที่มีจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูป้ ระสานงาน และเสี ยสละได้)
3) รองประธานกรรมการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ภาคละ 1 คน
4) กรรมการ (จานวนอย่างน้อย 9 คน แต่ไม่เกิน 21 คน)
5) กรรมการและเหรัญญิก (จานวน 1 คน ควรเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรื อฝ่ ายจัดการ)
6) กรรมการและเลขานุการ (จานวน 1 คน ควรเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรื อฝ่ ายจัดการ)
7) กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ 1 คน
8) กรรมการและประชาสัมพันธ์ (ประเภทสหกรณ์ละ 1 คน)
9) นอกนั้นเป็ นกรรมการ
1.7 สานักงานหรื อทาการของชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 ถนนชิ ตวงค์ ตาบลในเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู น่าน จากัด)
1.8 รายได้ ของชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ชมรมสหกรณ์ฯ เป็ นองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการพัฒนา
ไม่แสวงกาไร จึงไม่สามารถดาเนินธุ รกิจได้ รายได้หลักของชมรมสหกรณ์ฯ มีดงั ต่อไปนี้
1) รายได้จากค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อค่าธรรมเนียมรายปี ของสหกรณ์สมาชิก
2) รายได้จากการจัดสรรจากเงินค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในจังหวัดน่าน
3) รายได้จากการดาเนินงาน การดาเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
4) รายได้จากการบริ จาค และอื่นๆ
1.9 กิจกรรมการดาเนินงานของชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ชมรมสหกรณ์ ฯ จะดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบสหกรณ์ และพัฒนาธุ รกิจของสหกรณ์สมาชิกภายในขอบเขตกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) การประชุม
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1.1) การประชุ ม คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ ฯ ควรประชุ ม อย่า งน้อ ยเดื อ นละครั้ งเพื่ อ
พิจารณากิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจรจาธุ รกิจ และเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์
1.2) การประชุ ม ผู แ้ ทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ควรประชุ ม อย่า งน้ อ ย 3 เดื อ นครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
กิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิกเจรจาธุ รกิจ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์
1.3) การประชุ มเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ของสหกรณ์สมาชิ ก ควรประชุ มร่ วมกันตามโอกาสและ
ความจาเป็ น หรื อเหมาะสม เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในการทางาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2) การเชื่ อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ เป็ นการดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกันระหว่างสหกรณ์สมาชิ ก ชุมนุม
สหกรณ์ สันนิ บาตสหกรณ์ ฯ ส่ วนราชการ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในอันที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สหกรณ์สมาชิก เพื่อสร้างเอกภาพ และพลังของขบวนการสหกรณ์ไทย
3) การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจ ชมรมสหกรณ์ฯ จะทาหน้าที่ เป็ นเวทีประสานงาน การเจรจาธุ รกิจ
ระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด และระหว่างจังหวัด ตลอดจนองค์กรธุ รกิจอื่น
4) การพัฒนาบุคลากรและระบบสหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ฯ จะทาหน้าที่ช่วยประสานงานการจัด
ประชุม สัมมนา การจัดฝึ กอบรม การรวบรวมข้อมูล และการศึกษาวิจยั ตามโอกาส และตามความเหมาะสม โดย
อาจจะจัดขึ้นเองหรื อร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ
5) การช่ วยเหลื อสังคม ชุ มชน ชมรมสหกรณ์ ฯ จะทาหน้าที่ประสานงานและเป็ นตัวแทนของ
สหกรณ์ในจังหวัดในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม ชุมชน และทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ
1.10 รายชื่ อสหกรณ์ ผ้ ูร่วมก่ อตั้งชมรมสหกรณ์ จังหวัดน่ าน การประสานงานจัดตั้งตกลงว่าจะมีผูร้ ่ วม
จัดตั้งจากสหกรณ์ ท้ งั 4 ประเภท จานวน 28 สหกรณ์ (ทั้งหมด 67 สหกรณ์) สหกรณ์ละ 1-2 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหรื อ ผูแ้ ทน ผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนฯ และแกนนาจังหวัดที่เข้าร่ วมประชุ มฯที่จงั หวัดอุตรดิ ตถ์
รวม 60 คน คือคณะผูจ้ ดั ตั้ง โดยใช้สถานที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู น่าน จากัด เป็ นสถานที่ประชุ มฯจัดตั้งในวัน
จันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีนายวินยั หารต๊ะ ตาแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์น่าน จากัด / ผูจ้ ดั การใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด เป็ นผูป้ ระสานงานออกหนังสื อเชิญตัวแทน
ของแต่ละสหกรณ์เข้าร่ วมประชุม โดยสหกรณ์แกนนาทุกประเภทในการจัดตั้งครั้งนี้
1) สหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง ได้แก่ (1) สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด (2) สหกรณ์การเกษตร
เมืองน่าน จากัด (3) สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จากัด (4) สหกรณ์การเกษตรปั ว จากัด (5) สหกรณ์การเกษตร
นาหมื่น จากัด (6) สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด (7) สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จากัด (8) สหกรณ์การเกษตร
เชี ยงกลาง จากัด (9) สหกรณ์ การเกษตรทุ่งช้าง จากัด (10) สหกรณ์ การเกษตรสองแคว จากัด (11) สหกรณ์
การเกษตรปฏิ รูปที่ ดินท่าวังผา จากัด (12) สหกรณ์ การเกษตรแม่จริ ม จากัด (13) สหกรณ์ การเกษตรสันติสุข
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จากัด (14) สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จากัด (15) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.น่ าน จากัด และ
(16) ชุมนุมสหกรณ์น่าน จากัด
2) สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ 8 แห่ ง ได้แก่ (1) สหกรณ์ ออมทรั พ ย์เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ น่า น จากัด (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู น่าน จากัด (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจน่าน จากัด (4) สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหาร
ม้าที่ 15 จากัด (5) สหกรณ์ ออมทรัพย์ ค่ายสุ ริยพงษ์ จากัด (6) สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขน่ าน จากัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จากัด และ (8) สหกรณ์ออมทรัพย์กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและสมาชิ ก อส.บ้าน
หลวง จากัด
3) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์นครน่าน จากัด
4) สหกรณ์ บริ การ 3 แห่ ง ได้แก่ (1) สหกรณ์ เดิ นรถเวียงสา จากัด( 2) สหกรณ์ เดิ นรถนครน่ าน
จากัด และ (3) สหกรณ์เดินรถนันทบุรี จากัด
1.11 การแสดงความจานงการเชื่ อมโยงเครื อข่ ายระหว่ างสหกรณ์ ประธานชมรมสหกรณ์ฯ ได้สรุ ปแบบ
แสดงความจานงการเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ กับสหกรณ์ที่สมัครเป็ นสมาชิ กของชมรมฯ ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
1) สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิ กของ
ชมรมฯ โดยมีความต้องการเงิ นทุน 13,000,000 บาท ไปชาระหนี้ เงิ นกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้หมด และต้องการเชื่อมโยงการขายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว กข. 6 จานวน 66,725 กิโลกรัม พันธุ์
ข้า ว กข. 10 จานวน 17,050 กิ โลกรั ม ราคาขาย กิ โลกรั ม ละ 10 บาท ระยะเวลาจาหน่ า ยช่ วงเดื อนมี นาคมพฤษภาคม ทุกปี
2) สหกรณ์ การเกษตรปฏิ รูปที่ดินท่าวังผา จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้านเงิ นทุนกับสหกรณ์ ที่เป็ น
สมาชิกของชมรมฯ โดยมีความต้องการเงินรับฝาก หรื อขอกูเ้ งิน และต้องการเชื่อมโยงการขายผลผลิตพริ กแห้ง
ตลอดทั้งปี และต้องการซื้ อเมล็ดพันธุ์ผกั ซี ท้ งั ปี
3) สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้า นการฝากเงิ นกับ สหกรณ์ ที่ มี ค วาม
ต้องการ ต้องการร่ วมสัมมนาทางวิชาการ และเชิ งปฏิบตั ิการร่ วมกับสหกรณ์ ทุกประเภท เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดาเนิ นงานทั้งกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการ ต้องการเชื่ อมโยงรับซื้ อผลผลิตผักกาดเขียวปลีสดใน
โครงการฯ ปี ละ 1,500-2,500 ตัน ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี อยากให้มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิ ก
ของสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิ กของชมรมฯ กรณี เสี ยชี วิต การแข่งขันกี ฬาสหกรณ์ ร่วมกันทุกประเภท และตอนเย็น
ควรมีงานเลี้ยงสังสรรค์
4) สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นหลวง จากัด ต้องการเชื่ อมโยงเงิ นกู้ระยะยาว ต้องการร่ วมอบรม/
สัมมนา ให้ความรู ้แก่องค์กรที่สามารถนาความทันสมัยและทันเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตอ้ งการเชื่ อมโยงขาย
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ข้าวโพดปี ละ 3,000 ตัน ระยะเวลาและราคาตามฤดู การผลิ ต และภาวะขึ้ นลงของตลาดสากล ต้องการมีการ
สันทนาการด้านเครื อข่ายสัมพันธ์ร่วมกันทุกสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
5) สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด ต้องการเชื่ อมโยงเงินทุนเพื่อนาไปชาระหนี้ เงินกูธ้ นาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาน้อย จานวน 24,000,000 บาท ต้องการเงินทุนระยะยาวเพื่อ
ส่ ง เสริ ม โครงการต่ า งๆ เช่ น โครงการยางพารา อยากให้มี ก ารให้ก ารศึ ก ษาอบรมโครงการแปรรู ป พื ช ผล
การเกษตร และต้องการเชื่ อมโยงสิ นค้าเกษตรช่ วงเดื อนพฤศจิกายน-มิถุนายน และรวบรวมผลผลิ ตข้าวโพด
จานวน 10,000 ตัน ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
6) สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู น่าน จากัด ด้านเงิ นทุนดาเนิ นงานมี 2,300 ล้าน ต้องการให้การศึกษา
อบรมเทคโนโลยี RUN บน WINDOWS และสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิ กและครอบครัว จ่ายสู งสุ ด 250,000
บาท และสวัสดิการเกี่ยวกับศพ จ่ายสู งสุ ด 350,000 บาท
7) สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์เ จ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ น่ า น จ ากัด ต้อ งการร่ ว มสั ม มนาทางวิ ช าการ/เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การกับสหกรณ์ ทุกประเภทที่มีอยู่ขณะนี้ ในจังหวัดน่ าน เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคลากรในสหกรณ์ ด้านสวัสดิการอยากให้มีการจัดสวัสดิการกรณี สมาชิกของสหกรณ์เสี ยชีวิต โดย
ร่ วมกันบริ จาคเงินสงเคราะห์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ทุกปี
และงานเลี้ยงสันทนาการร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการบุคคลากรและ
เทคโนโลยีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู น่าน จากัด
9) สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จากัด ต้องเชื่อมโยงธุ รกิจการขาย คือ เมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลือง และเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว กับสหกรณ์อื่น
10) สหกรณ์ การเกษตรทุ่งช้าง จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้านเงิ นทุนกับสหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิ กของ
ชมรมฯโดยต้องการเงินรับฝาก และต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการ บุคลากร และ เทคโนโลยีโดยการจัดฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในหลักสู ตรต่างๆ และต้องการเชื่อมโยงธุ รกิจซื้ อ-ธุ รกิจขาย คือ
- ต้องการขายข้าวโพด จานวน 1,000 ตัน ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป
- ต้องการเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มอาชี พต่างๆ เช่ น ข้าวโพดหวาน พริ ก และผักกาดเขียวปลี
กับสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
- ต้องการขายปุ๋ ย ยาปราบ ข้าวสาร พันธุ์พืช
11) สหกรณ์การเกษตรสถาน จากัด ต้องการเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
12) สหกรณ์การเกษตรปัว จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของชมรมฯ
โดยต้องการนาเงินฝาก และต้องการเชื่อมโยงธุ รกิจซื้ อฟูราดาน จานวน 70 กิโลกรัม
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13) สหกรณ์ บริ การศู นย์ภู ฟ้ า จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้า นเงิ นทุ นกับสหกรณ์ ที่ เป็ นสมาชิ ก ของ
ชมรม โดยขอรั บ การสนับ สนุ น เมื่ อ สหกรณ์ ข าดแคลนเงิ น ทุ น หมุ น เวีย น ด้า นวิช าการและบุ ค ลากร และ
เทคโนโลยี คือ ขอรับการสนับสนุ นเมื่อมีการจัดสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับการสหกรณ์ดา้ นต่างๆ และต้องการ
เชื่ อมโยงด้า นธุ รกิ จซื้ อ-ขาย โดยการขอรับการสนับ สนุ น ส่ งเสริ มการขยายตลาดธุ รกิ จซื้ อ-ขายสิ นค้า ที่ทาง
สหกรณ์จาหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรสานจากหญ้าสามเหลี่ยม
14) สหกรณ์เดินรถนันทบุรี จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของชมรม
ฯ ซึ่ งต้องการให้สหกรณ์มีแหล่งทุนเพื่อจะได้พฒั นาสหกรณ์ได้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น และต้องการเชื่อมโยง
ด้านธุ รกิจซื้ อ-ขาย คือ ต้องการเปิ ดปั้ มน้ ามันเป็ นของสหกรณ์เดินรถนันทบุรี จากัด และต้องการอาชีพเสริ มให้แก่
สมาชิกในสหกรณ์
15) สหกรณ์การเกษตรกองควาย จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของ
ชมรมฯ ซึ่ งต้องการขอกูเ้ งินทุนหมุนเวียน จานวน 2,000,000บาท และต้องการเชื่ อมโยงด้านธุ รกิจซื้ อ-ขายลาไย
สดระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับสหกรณ์การเกษตรกองควาย จากัด
16) สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการกับสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิ กของ
ชมรม ฯ ซึ่ งอยากให้มีการอบรมบุคลากรทุกสหกรณ์ พร้ อมกันโดยให้วิทยากรที่มีความสามารถ และเก่งมาให้
ความรู ้ และต้องการด้า นธุ รกิ จซื้ อ-ขาย ข้าวโพด, ผักกาดเขียวปลี และด้านสวัสดิ การสันทนาการอยากให้มี
สวัสดิการแก่บุคลากรทุกสหกรณ์ในรู ปของฌาปณกิจสงเคราะห์
17) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.น่าน จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการ โดยการ
อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับงานด้านตลาด ด้านบัญชีการเงิน แก่บุคลากร และเชื่อมโยงด้านธุ รกิจซื้ อ ต้องการขายปุ๋ ย
อาหารสัตว์ ข้าวสาร ธุ รกิจขาย-รวบรวมข้าวโพด
18) สหกรณ์การเกษตรสองแคว จากัด ต้องการเชื่อมโยงด้านการเงินโดยขอรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ที่เป็ นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ฯ ธุ รกิจการขาย ต้องการเชื่อมโยงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผักกาดเขียวปลี
19) สหกรณ์ บริ การศุ ภนิ มิตรท่าวังผา จากัด ต้องการเชื่ อมโยงด้านวิชาการโดยต้องการอบรมให้
ความรู ้ แก่ ค ณะกรรมการในการบริ หารจัดการสหกรณ์ และต้อ งการเชื่ อมโยงด้า นธุ รกิ จซื้ อ-ขายเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด พันธุ์ขา้ ว ปุ๋ ยสู ตรต่างๆ สารปราบศัตรู พืช และสารกาจัดวัชพืช
นอกจากนี้ กิจกรรมอื่ นๆ ในจังหวัดน่ า น ทางชมรมสหกรณ์ จงั หวัดน่ าน จะจัดให้มีการแข่ง ขันกี ฬ า
สหกรณ์สัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภทที่เป็ นสมาชิ กของชมรม โดยได้เรี ยนเชิญส่ วนราชการในจังหวัด
น่าน คือ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดน่าน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
น่าน และกลุ่มสตรี สหกรณ์ เข้าร่ วมการแข่งขันด้วยทุกครั้ง การจัดการแข่งขันจะจัดช่ วงปลายเดื อนพฤศจิกายน
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ของทุ ก ปี การจัดงานวันสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ใ นเดื อนกุ มภาพันธ์ ของทุ ก ปี ของแต่ ล ะสหกรณ์ และร่ วมมื อกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมที่ส่วนกลาง ตามความเหมาะสม

2. สั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดน่ าน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนาม
ของ “สันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัด” มิใช่ สาขาของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย แต่มีลกั ษณะเช่ นเดี ย วกับ
ชมรมต่างๆ สันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด ประกอบด้วย สหกรณ์ ทุกสหกรณ์ ใ นจังหวัดนั้นๆ เป็ นสมาชิ ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการ การดาเนินธุ รกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์
และการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ และเป็ นพื้นฐานต่อการจัดตั้งสาขาของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
(สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2560: น.46)
สาหรับสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดน่ า น เกิ ดจากการรวมตัวของขบวนการสหกรณ์ ท้ งั 5 ประเภท ใน
จังหวัดน่าน เดิมก่อตั้งเป็ นชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน เริ่ มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ มาจนถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ทางชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน ได้จดั
ประชุมใหญ่และมีมติเปลี่ยนชื่ อเป็ น “ สันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดน่ าน” ตามนโยบายของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ ง
ประเทศไทย
2.1 วัตถุประสงค์ การดาเนินงานของสั นนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่ าน มีดงั นี้
1) เพื่อส่ งเสริ มให้เป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือ และการรวมตัวของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน
2) เพื่อส่ งเสริ มให้เป็ นเวที ความร่ วมมื อระหว่างผูน้ าสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการพัฒนา
องค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
3) เพื่อส่ งเสริ มให้เป็ นเวทีเชื่อมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์
4) เพื่อส่ งเสริ มให้เป็ นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการติดต่อประสานงานกับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 สั นนิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัดน่ า น ประกอบด้วย สมาชิ ก ที่ เป็ นสหกรณ์ ทุ ก
ประเภท จานวน 29 แห่ ง มีสมาชิกสหกรณ์ จานวน 123,826 คน และรับเพิ่มในวันประชุ มใหญ่อีก 2 สหกรณ์ฯ
ในระหว่า งปี ได้ก ารเชื่ อมโยงธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์ ด้วยกัน ประกอบด้วยการเชื่ อมโยงธุ รกิ จสิ นเชื่ อ มู ลค่า
6,000,000.00 บาท ธุ รกิจเงินรับฝาก จานวนเงิน 188,911,848.00 บาท ซื้ อ-ขายสิ นค้า มูลค่า 9,854,416.00 บาท
รวมปริ มาณธุ รกิจที่เชื่อมโยงระหว่างปี 204,766,264.00 บาท
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ในปี พ.ศ. 2554-2555 ผ่านมาสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน ร่ วมกับชุมนุมสหกรณ์น่าน จากัด ได้จดั การ
ฝึ กอบรมคณะกรรมการดาเนิ นการ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ทุกประเภทในจังหวัดน่ านไปแล้ว 3 หลักสู ตร
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ า, การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และล่าสุ ดหลักสู ตร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการสหกรณ์ ฯ ซึ่ งทุกหลักสู ตรได้รับการสนับสนุ นงบประมาณในด้านวิทยากร จากสันนิ บาต
สหกรณ์แห่ งประเทศไทยมาโดยตลอด ส่ วนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ร่วมกันไปแล้ว 9 ครั้ง
ซึ่ งครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ สนามกี ฬาสหกรณ์ ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จากัด พร้ อมกับจัดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติร่วมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
2.2 การกาหนดแผนงาน กิจการ และรู ปแบบต่ างๆ ของสั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ในปี บัญชี 2555
เริ่ ม 1 ตุลาคม 2555 สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2556 สันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน มีเป้ าหมายสาคัญของการจัดตั้ง คือ
เป็ นเวทีความร่ วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ ในด้าน 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ (คน)
2) ด้านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์ (การจัดการ)
3) ด้านการพัฒนาธุ รกิจของสหกรณ์ (ธุ รกิจ)
4) ด้านการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (ขบวนการสหกรณ์)
ที่ประชุ มใหญ่ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรม หรื อแผนการดาเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดน่านไว้
4 ด้าน ได้แก่
1) การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ซึ่ งในปี นี้จะจัดเป็ น ครั้งที่ 10 ใน
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งจะมีสหกรณ์ ทุกประเภทเข้าร่ วมทาการแข่งขัน ร่ วมกับหน่ วยงานราชการ
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน โดยจะได้เรี ยนเชิ ญสันนิ บาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทยเข้าร่ วมงานครั้งนี้ ดว้ ย จัด ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สนามกีฬากองพันทหารม้าที่ 15 อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน และการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2556 ในวันดังกล่าวในช่วงเช้า
2) กิ จกรรมการฝึ กอบรม การสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการดาเนิ นการ และฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์ ซึ่ งในปี นี้ ได้ก าหนดให้ มี ก ารฝึ กอบรมเจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ร่ ว มกัน ไว้ 1 หลัก สู ต ร และหลัก สู ต ร
คณะกรรมการดาเนินการไว้ 1 หลักสู ตร และหลักสู ตรของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการ หลักสู ตรการเตรี ยมความ
พร้ อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น(AEC) รวม 3 หลักสู ตร โดยขอรั บการสนับสนุ นด้า นวิทยากรผ่า นทาง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป
3) การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด
4) การจัดงานวันสหกรณ์ แห่ งชาติร่วมกัน จะจัดในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ทาพิธี
ต่างๆ ในภาคเช้า เสร็ จแล้วมีการแข่งกีฬาฯในวันเดียวกัน และวิทยบันเทิงฯ ร่ วมกันในโอกาสที่เหมาะสมฯ
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2.3 กิจกรรมของสั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดน่ าน ได้ดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงคในการจัดตั้งมาตลอด
และมีกิจกรรมการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาบุคลาการในเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ องโดยจัดให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการของสหกรณ์สมาชิก เช่น เทคนิคการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม การพัฒนาศักยภาพผูน้ า และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานสหกรณ์ เป็ นต้น
ปี พ.ศ. 2560 สันนนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย มี นโยบายที่ จะส่ งเสริ มให้สหกรณ์ ในแต่ละจังหวัด
รวมตัวกัน ในนามสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
และเพื่อเป็ นพื้นฐานต่อการจัดตั้งสาขาของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และได้มีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด
รวมตัวกันจัดตั้งสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดแล้ว จานวน 27 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุ รี ชลบุ รี น่ าน ลาปาง เชี ยงราย
เพชรบู รณ์ ก าแพงเพชร สุ ราษฏร์ ธ านี แม่ ฮ่ องสอน ปั ตตานี นครราชสี ม า สมุ ท รปราการ ตาก แพร่ พะเยา
นครศรี ธรรมราช ราชบุรี ตรัง กาญจนบุรี ยะลา อ่างทอง ชัยนาท ชัยภูมิ เลย สุ รินทร์ ลาพูน และสงขลา
ซึ่ งในปี งบประมาณ 2560 คณะกรรมการดาเนิ นการสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย ชุ ดที่ 24 มี
นโยบายที่ จะพัฒ นาบุ ค ลากรและคณะกรรมการฯ ของสันนิ บาตสหกรณ์ จ ังหวัด ให้มี ความเข้มแข็งในการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและเชื่ อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มให้สหกรณ์สร้ างเครื อข่ายทุกช่ องทางหลากหลาย โดยใช้ฐานสันนิ บาตสหกรณ์
จังหวัด ซึ่ งจะทาให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืนตามหลักการสหกรณ์
โดยสรุ ป เครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จากัด เกิ ดจากความมุ่งมัน่ ของ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (นายวินยั หารต๊ะ)เป็ นผูน้ าในการจัดตั้งชมรมสหกรณ์จงั หวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2546 การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็ จได้รับความร่ วมมือจากขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดน่ าน ในปี พ.ศ. 2551 ชมรมสหกรณ์
จังหวัดน่านได้ประชุ มใหญ่และมีมติเปลี่ยนชื่อเป็ น “สันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน” และยังคงวัตถุประสงค์การ
ดาเนิ นงานบนพื้นฐาน เป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือ และการรวมตัวของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน เป็ น
เวทีความร่ วมมือระหว่างผูน้ าสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เป็ นเวทีเชื่ อมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ และเป็ นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการติดต่อประสานงาน
กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่นๆ

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จุดเด่นใดที่
สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.4.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.4 เรื่ องที่ 14.4.1

85

เรื่ องที่ 14.4.2 ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถื อเป็ นหลักของการบริ หารสาธารณะที่ให้ความสาคัญกับหลักการ
ประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วมและให้ความสาคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดี สามารถนามา
ปรั บใช้กบั การปกครองบ้านเมื อง การบริ หาร การจัดการการควบคุ มดู แลกิ จการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยงั หมายถึ งการบริ หารจัดการที่ดี สามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน รวมถึ งสหกรณ์
ธรรมที่ใช้ในการบริ หารงานธรรมาภิบาล เป็ นหลักการที่นามาใช้บริ หารงานในปั จจุบนั อย่างแพร่ หลาย เพราะช่วย
สร้างสรรค์และส่ งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพ อาทิ พนักงานต่างทางานอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ขยันหมัน่ เพียร ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุ รกิจนั้นขยายตัว เป็ นต้น

1. ธรรมาภิบาลของทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็ นการบริ หารกิ จการของสหกรณ์ ให้เป็ นไปอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่ วม และมีการใช้กระบวนการบริ หารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และโดยประหยัด เป็ นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก
ฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมัน่ คง ส่ งผล
ให้สหกรณ์เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ ายจัดการสามารถใช้ ธรรมาภิบาลได้ โดย (กรมส่ งเสริ มสหกรณ์, 2554: น. 13)
1) มีความสานึ กในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ด้วยความขยัน
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน
และสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก
2) ควบคุมการดาเนิ นงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้ าหมายโดยผูจ้ ดั การปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบการ
ดาเนิ นงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมบังคับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ตนปฏิบตั ิ
3) มีความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานและการเปิ ดเผยข้อมูลโดยมีการจัดทารายงานความเคลื่ อนไหว
และสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็ นประจา สาหรับผูจ้ ดั การต้องเข้าร่ วมประชุ มชี้ แจงเรื่ องต่างๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
4) มีวิธีการสื่ อความที่เหมาะสม ทัว่ ถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูจ้ ดั การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรม เสมอภาค
ดู แลการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ทุกคนให้เป็ นไปอย่างถู กต้องเหมาะสม และในส่ วนของเจ้าหน้าที่

86
สหกรณ์ตอ้ งให้ขอ้ มูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงานที่ดีระหว่าง
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
5) ผูจ้ ดั การต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุ รกิจของสหกรณ์ให้เจริ ญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จตาม
นโยบายของคณะกรรมการ
6) ปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
สหกรณ์ที่มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่คานึ งถึงความเป็ นอยูข่ องเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และให้ความสาคัญ
กับการสร้างคุณภาพชี วิตที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล จะทาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์รักองค์กร
และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถให้ความสนใจเข้ามาร่ วมงานกับสหกรณ์ตลอดไป

2. ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีค่านิยมของสหกรณ์ 3 ประการ ดังนี้
1) เป็ นองค์กรที่ให้บริ กาโดยยึดสมาชิกเป็ นศูนย์กลาง
2) บริ การดี มีน้ าใจ กาไรคืน
3) การบริ หารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
จากค่ า นิ ย มข้อที่ 3 สหกรณ์ มี ก ารบริ หารจัดการที่ ยึดหลัก ธรรมาภิ บาล ซึ่ ง ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ของ
สหกรณ์นอกจากจะเน้นในการให้บริ การแก่สมาชิ กแล้ว ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ ก็ใช้หลัก
ธรรมาภิ บ าลเช่ นกัน เห็ น ได้จ าก การที่ ส หกรณ์ ก ารเกษตรท่ า วัง ผา จ ากัด มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
2.1 การรับผิดชอบต่ อผล (accountability) สหกรณ์ฯ การบริ หารที่มุ่งเน้นถึงผลงานเป็ นสาคัญ การคิด
การตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ จะต้องนาไปสู่ การได้รับผลสู งสุ ดเสมอ ดังนั้น การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ
สหกรณ์ฯ จึงต้องมุ่งเน้นถึงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู ้ความสามารถมาเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ สหกรณ์ ฯ มีการวางแผนจัดวางตาแหน่ งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการปฏิ บตั ิงาน
นอกจากนี้ การรับผิดชอบต่อผล เช่น ผูจ้ ดั การใหญ่แสดงความรับผิดชอบต่อการไม่ได้รับผลลัพธ์ตามเป้ าหมาย
ในเบื้องต้นโดยการจัดให้มีการประชุมติดตามงานผูจ้ ดั การฝ่ าย และการประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ซึ่งเป็ นที่มาของการแสวงหาแนวทางปรับปรุ งกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ดีข้ ึน
2.2 การให้ มี ส่ วนร่ ว ม (participation) ผูจ้ ดั การใหญ่ ก ารสร้ า งบรรยากาศและโอกาสให้ทุ ก ฝ่ ายใน
สหกรณ์มีส่วนร่ วมในการรับรู ้สถานภาพขององค์การตามความเป็ นจริ ง มีส่วนร่ วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การวางแผน การจัดกระบวนการดาเนินงาน การประเมินผลงาน ปั ญหา และมีส่วนร่ วมในการแก้ไข สหกรณ์ฯ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยอาศัยหลักการให้มีส่วนร่ วม ถื อเป็ นการจูงใจให้บุคคลทุ่มเทในงาน เพราะรู ้ สึกถึง
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การเป็ นส่ วนหนึ่ งของสหกรณ์ นอกจากนั้น ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ มี ความ
ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสหกรณ์ ซึ่ งถือเป็ นการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างหนึ่ง
2.3 การมีความโปร่ งใส (transparency) สหกรณ์ฯ ยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริ ต มีการปฏิบตั ิสิ่งต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสม สหกรณ์ฯ มีขอ้ มูลหลักฐานที่แสดงถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงาม เมื่อพอใจที่จะกระทา
การใดๆ ก็ทาอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ดซ่ อนเร้ น สหกรณ์ ฯ สามารถเปิ ดเผยแสดงหลักฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา
สหกรณ์ฯ บริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยหลักความโปร่ งใส ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อพิจารณา
การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ผูจ้ ดั การใหญ่ใช้กระบวนการที่โปร่ งใส ใช้เครื่ องมือในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่ 1) แบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
และ 2) แบบแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการ
ประเมินผลที่ ก.พ. ที่ประกอบด้วย ผลงาน (ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล) และคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน ทา
ให้มีหลักฐานข้อมูลที่สามารถแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถและผลการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ งกระทาการใดๆ
ด้วยความสุ จริ ตจริ งใจ เพื่อขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
2.4 การยึด หลัก ความคุ้ ม ค่ า (cost effectiveness) การคิ ดตัดสิ นใจด าเนิ น การใดๆ ที่ จะนาไปสู่ ผ ลที่
ต้องการ สหกรณ์ฯ คานึ งถึ งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า สหกรณ์ ฯ มีการศึกษา วิเคราะห์หาแนวทางในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุม้ ค่า และสามารถก่อให้เกิ ดผลสู งสุ ด สหกรณ์ ฯ บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยใช้หลัก
ความคุ ม้ ค่าเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สหกรณ์ ฯ มีการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาอุปสงค์และอุปทานกาลังคนโดยกาหนดปริ มาณงานและปริ มาณคนให้มีสัดส่ วนที่
เหมาะสม โดยในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ ผูจ้ ดั การใหญ่จะบรรจุไว้ในแผนการดาเนิ นงานประจาปี ของ
สหกรณ์ทุกปี เพื่อเป็ นการวางแผนค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และสวัสดิ การต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างในฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ในการเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มนั้น สหกรณ์ฯ พิจารณาจากความเพียงพอของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่สมาชิ กของแต่ละฝ่ าย จากการเติบโตทางธุ รกิจร่ วมกับการประเมินจากเทคโนโลยี
ที่นามาใช้ในธุ รกิจ ทาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นได้
2.5 การยึดหลักนิติธรรม (legality) การคิดหรื อการตัดสิ นใจใดๆ โดยเคารพกฎ กติกา ข้อตกลง สัญญา
และระเบียบที่ถูกต้องดีงามอยูเ่ สมอ เห็นได้จากระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์ มีความเคารพในความเป็ น
มนุษย์ คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ ยึดหลักความเสมอภาคและยุติธรรม สหกรณ์ฯ บริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัย
หลักข้อนี้โดยมีการประกาศระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การจ้างและการแต่งตั้ง การกาหนดอัตรา
เงิ นเดื อนที่ เหมาะสมกับตาแหน่ ง การจัดทาหลักประกันในการทางาน ตลอดจนการเอื้ อสิ ทธิ ประโยชน์ และ
สวัสดิการด้านต่างๆ สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
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2.6 การยึดหลักคุณธรรม (ethics) การคิดหรื อการตัดสิ นใจใดๆ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิต่อเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ อยูบ่ นพื้นฐานของความเมตตา ความจริ งใจ และหลักคุณธรรมอื่นๆ ผูจ้ ดั การใหญ่เองแสดง
ตนเป็ นแบบอย่างของการมีเกียรติ มีคุณธรรม สร้างศรัทธาให้คนเคารพ ยกย่องอย่างจริ งใจ การบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์โ ดยใช้ห ลัก คุ ณ ธรรมนี้ สหกรณ์ ฯ ได้ท าตั้ง แต่ ก ารคัด เลื อ กคน เข้า ท างานโดยพิ จ ารณาจากความรู ้
ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การจัดสวัสดิการ การดูแลเรื่ องสุ ขภาพ
และความปลอดภัยในการทางาน คณะกรรมการดาเนิ นการ และผูจ้ ดั การใหญ่ยึดหลักคุณธรรมในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในทุกเรื่ องดังกล่าวแล้ว ทาให้สหกรณ์มีแต่ความเจริ ญก้าวหน้าทั้งด้านบุคคลและผลงานที่เห็ น
ได้ชดั เจนจากการดาเนินงานของสหกรณ์มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ
2.7 การให้ ต รวจสอบได้ และรายงานผล (audit and evaluation) การเปิ ดโอกาสให้มี การตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและผลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการดาเนิ นการได้ตลอดเวลา ซึ่ ง
เป็ นที่มาของการมีวินยั ในตนเอง ในการคิด และกระทาในสิ่ งที่ถูกต้องดีงามอยู่เสมอ และพร้อมที่จะเปิ ดเผยให้
สังคมรับรู ้ สหกรณ์ ฯ บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยอาศัยหลักการตรวจสอบได้และรายงานผล เป็ นการฝึ กให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ทุกคน ไม่เพียงแต่ผจู ้ ดั การใหญ่และผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ เท่านั้น ที่จะต้องปฏิบตั ิงาน
ด้วยความถูกต้อง ดีงามแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการทางาน สามารถนาผลงานมาเปิ ดเผยได้โดย
ไม่มีการปิ ดบังซ่อนเร้นสิ่ งที่ไม่ดีต่างๆ ไว้
โดยสรุ ป การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อผล 2) การให้มีส่วนร่ วม 3) การมีความโปร่ งใส 4) การยึดหลักความคุม้ ค่า 5) การยึด
หลักนิ ติธรรม 6) การยึดหลักคุณธรรม 7) การตรวจสอบได้และรายงานผล สหกรณ์ฯ มีการนาไปใช้ได้ท้ งั ใน
ระดับคณะกรรมการดาเนิ นงาน ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่และลู กจ้าง
สหกรณ์ซ่ ึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน หลักธรรมาภิบาลที่สหกรณ์ถือใช้นาความสงบสุ ขและความดีงามมาสู่ การปฏิบตั ิงาน
ในสหกรณ์ หากทุ ก ฝ่ ายร่ ว มมื อ กัน โดยมุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมแล้ว ไม่ เ พี ย งสหกรณ์ จ ะประสบ
ความสาเร็ จเท่านั้น แต่จะส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้ามัน่ คงอย่างยัง่ ยืนของประเทศ ซึ่ งตามหลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ที่มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่คานึ งถึงความเป็ นอยูข่ องเจ้าหน้าที่สหกรณ์และให้ความสาคัญกับการ
สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ จะท าให้ เ จ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ รั ก องค์ ก ร และสามารถดึ ง ดู ด
บุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถให้ความสนใจเข้ามาร่ วมงานกับสหกรณ์ตลอดไป

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึ กษาเห็ นว่า ธรรมาภิ บาลการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ข องสหกรณ์ การเกษตรท่า วัง ผา จากัด มี
จุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 14.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 14.4.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 14 ตอนที่ 14.4 เรื่ องที่ 14.4.2
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