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หน่ วยที่ 15
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ นอกภาคการเกษตร
เค้ าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 15.1 คุณลักษณะและการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของชุ มนุมสหกรณ์
15.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
15.1.2 การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
ตอนที่ 15.2 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ของชุ มนุมสหกรณ์
15.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
15.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
ตอนที่ 15.3 การประเมินผลและการบริหารค่ าตอบแทนทรั พยากรมนุษย์ ของชุ มนุมสหกรณ์
15.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
15.3.2 การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
ตอนที่ 15.4 เครื อข่ ายและธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของชุ มนุมสหกรณ์
15.4.1 เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
15.4.2 ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
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แนวคิด
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) บริ หารงานโครงสร้างฝ่ ายจัดการสอดคล้องกับ
การบริ หารสหกรณ์ ฝ่ ายจัดการของชุมนุมสหกรณ์ มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รู ้หน้าที่งาน มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลาให้กบั งาน บริ การสหกรณ์ สมาชิ กด้วยความสมัครใจ ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามัคคี
ตามแผนงานและนโยบายของชุมนุมสหกรณ์ ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ สหกรณ์มีการบริ หารสมรรถนะ โดย
ก าหนดอัตราก าลัง และตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้า งของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก าหนดค าบรรยายลัก ษณะงาน
เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง มีการจัดระบบงานของชุมนุมสหกรณ์ในแต่ละฝ่ าย มีการประชุมติดตามงาน และกาหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่กาหนด
2. ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด วางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการบรรจุไว้ใน
แผนการดาเนิ นงานประจาปี มีการวางแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งจะต้องเกษียณอายุตามเกณฑ์
ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรที่อยูใ่ นตาแหน่งรองลงมาตามลาดับขั้นได้เห็นความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน สาหรับ การเพิ่มอัตราการจ้างเจ้า หน้า ที่ เพิ่ม ชุ มนุ มสหกรณ์ พิจารณาจากความจาเป็ นและ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน ในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ มีการกาหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์การรับสมัคร มีกระบวนการคัดเลือก การจ้างและการแต่งตั้ง ตลอดจนการกาหนดอัตราเงินเดือนที่
เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ ง ชุ มนุ มสหกรณ์ มีการจัดทาหลักประกันในการทางาน และจัดสวัสดิ การต่า งๆ
สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ได้กาหนดไว้
3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ไว้ในระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และวิธีการ
ประเมิ นผลที่ ก.พ.กาหนด โดยมี แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ เป็ นเครื่ องมือ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ชุมนุมสหกรณ์บริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุ ษย์ของชุมนุมสหกรณ์ ด้วยการเลื่อน
เงินเดือนหรื อค่าจ้าง เงินค่ารางวัล กองทุนสารองเลี้ยงชี พ การจ่ายเงินโบนัส และค่าชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของชุมนุมสหกรณ์ จัดสวัสดิการเครื่ องแบบ และสวัสดิการด้านอื่นๆ
4. ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด มี การเชื่ อมโยงเครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์ข อง
สหกรณ์ ทงั่ ประเทศ โดยจัดตั้งเป็ นเขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ภาค 8 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย เขต
พื้นที่สหกรณ์สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออก กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1 และกรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกาหนดเป็ นระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่า
ด้วยการสนับสนุ นกิจกรรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก ชสอ. ภาค ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ชมรมสหกรณ์
ออมทรั พย์กลุ่ มอาชี พ ชมรมผูจ้ ดั การ และชมรมเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 ด้วยการขับเคลื่ อนของผูน้ าสหกรณ์
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สมาชิ กแต่ละเขตพื้นที่ สาหรับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของชุมนุมสหกรณ์มีการจัดทาหลัก
ธรรมาภิ
บาลเพื่อเผยแพร่ ให้สหกรณ์ สมาชิ กนาไปปรั บใช้ท้ งั ระดับคณะกรรมการดาเนิ นการ และฝ่ ายจัดการ ทาให้
สหกรณ์มีแนวทางในการการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้สหกรณ์ประสบความสาเร็ จในการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้คุณลักษณะและการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
3. ประยุกต์ใช้การประเมินผลและการบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
4. ประยุกต์ใช้เครื อข่ายและธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้

5

ความนา
ปั จจุบนั การแบ่งประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย เป็ นไปตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทสหกรณ์ที่
รับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 กาหนดไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์
นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์บริ การ 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ และ7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสหกรณ์
3 ประเภทแรกจัดอยูใ่ นกลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่ วนสหกรณ์ 4 ประเภทหลังจัดอยูใ่ นกลุ่มสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร
สาหรับกรณี ศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ นอกภาคการเกษตรนี้ จะกล่าวถึงการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่ งเป็ นสหกรณ์นอกภาคเกษตร ประเภท
ออมทรัพย์ ในระดับประเทศ ที่เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศ จัดตั้งเป็ นชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ ตามมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพือ่ อานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ใน
ภูมิภาคหรื อทัว่ ประเทศที่ เป็ นสหกรณ์ ประเภทเดี ยวกัน ซึ่ งการได้ทราบข้อมูลและบริ บทเบื้ องต้นของชุ มนุ ม
สหกรณ์ จะทาให้เข้าใจรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จากัด ได้ดีมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลและบริ บทเบื้องต้นของชุมนุมสหกรณ์ มีประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
ทีต่ ้งั ชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Federation of

Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์
ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งตั้งอยูห่ ่างจากตัวจังหวัดนนทบุรี 27 กิโลเมตร

ทีม่ า : http://kasmos.siam2web.com (15 กรกฎาคม 2561)
ภาพที่ 15.1 แผนทีอ่ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ภาพที่ 15.2 แผนทีก่ ารเดินทางไปชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการจัดตั้งชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด หรื อ ชสอ. เป็ นองค์ก รระดับ ชาติ ข องสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ จัดตั้ง ขึ้ นในปี 2515 โดยคณะผูจ้ ดั ตั้ง ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ให้เหตุ ผ ลในการขอจัดตั้ง ชุ ม นุ ม สหกรณ์
เพื่อทาให้ชุมนุ มสหกรณ์ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางทางการเงินของบรรดาสหกรณ์ ออมทรัพย์โดยทัว่ ไป โดยใช้
ชื่อว่า “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด” ได้มีการประชุมผูแ้ ทนสหกรณ์ 81 สหกรณ์ เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2515 เพื่อดาเนินการขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ โดยมีนายสุ ขุม ศรี ธญ
ั รัตน์ ผูแ้ ทน สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด เป็ นประธานคณะผูจ้ ดั ตั้ง ชุ มนุ มสหกรณ์ได้รับการจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 และได้เริ่ มประกอบธุ รกิจ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2516
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ในระยะเริ่ มแรกชุ มนุ มสหกรณ์ มีสานักงานแห่ งแรกอยูท่ ี่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เทเวศร์ โดยอาศัยพื้นที่
ส่ วนหนึ่งพร้อมทั้งบุคลากรของงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นสานักงานชัว่ คราว
มี
นายทะเบียน บริ สุทธิ์ พนักงานทะเบี ยนสหกรณ์ โท (สมัยนั้น) ทาหน้าที่ ผูจ้ ดั การ และมี นางสาวสิ ริวรรณ
รัตนานุบาล เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนแรก
สาหรับอาคารสานักงานของชุ มนุ มสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2526 ดาเนิ นกิ จการครบ 10 ปี ได้มีสานักงาน
แห่งแรก โดยได้จดั ซื้ ออาคารชุดของสหกรณ์เคหสถานกรุ งเทพฯ จากัด หลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนเทิดดาริ
กรุ งเทพมหานคร ชั้นที่ 6 จานวน 3 หน่วย รวมเนื้ อที่ท้ งั สิ้ น 169 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายปริ มาณธุ รกิจที่
เพิ่มขึ้น โดยมีการย้ายที่ทาการใหม่ อย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2530 ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน
2535 ได้ เ ปิ ดอาคารส านั ก งานแห่ ง ใหม่ เลขที่ 701/29-31 ถนนวงศ์ ส ว่ า ง แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และได้ใช้อาคารแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ดาเนิ นกิจการมา
อย่างต่อเนื่ องเกือบ 20 ปี ซึ่งได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องผ่านเหตุการณ์ทางการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
หลายครั้ ง เช่ น การทุ จริ ตในสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ปี 2517 ทรั ส ส์ ล้ม ปี 2519 เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาคม 35 วิก ฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ในขณะที่สถาบันการเงิ นอื่นประสบปั ญหา
ยุบ เลิกกิจการ และล้มละลาย แต่ชุมนุมสหกรณ์มีสมาชิกและผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้น
เพื่อการพัฒนาก้าวสู่ ความเป็ นศูนย์กลางทางการเงินที่มน่ั คงของสหกรณ์สมาชิ กและสามารถให้บริ การสหกรณ์
สมาชิกได้อย่างทัว่ ถึง
ในปี พ.ศ. 2548 จึ งได้เริ่ มหาสถานที่ ก่อสร้ างสานัก งานแห่ งใหม่ ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงานสมัยใหม่
ประหยัดพลังงาน ขนาดความสู ง 7 ชั้น มีลิฟท์/บันไดหนีไฟ มีอุปกรณ์สานักงานครบครัน โดยชั้นแรกเป็ นอาคาร
สานักงาน และเป็ นที่ให้บริ การแก่สหกรณ์สมาชิกหรื อผูท้ ี่มาติดต่อ พร้อมศูนย์การเรี ยนรู ้ ห้องสมุด ห้องจัดแสดง
สิ นค้าของที่ระลึก ชั้นที่ 2 เป็ นชั้นสานักงานที่ทาการของฝ่ ายต่างๆ และห้องผูบ้ ริ หาร ห้องประชุ มย่อย จานวน 2
ห้อง ชั้นที่ 3 เป็ นชั้นสานักงาน และห้องประชุม ขนาดความจุ 20 ที่นง่ั จานวน 2 ห้อง ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ที่ทาการ
ของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ 8 กลุ่ มวิชาชี พ ชั้นที่ 6 เป็ นห้องประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ขนาด 50 ที่นง่ั ห้องฝึ กอบรม ขนาด 46 ที่นง่ั จานวน 2 ห้อง ห้องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 35 ที่
นัง่ จานวน 1 ห้อง และห้องอาหาร และชั้นที่ 7 เป็ นห้องประชุ มขนาด 200 ที่นงั่ และได้เริ่ มย้ายมา ทาการ ณ
สานักงานแห่ งใหม่ เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอิ นทร์ ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาเปิ ดอาคารสานักงานปั จจุบนั ในวันที่
26 พฤษภาคม 2551
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ภาพที่ 15.3 อาคารสานักงานชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์
นับถึงปี ทางบัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2561 นับเป็ นปี ที่ 45 ชุมนุมสหกรณ์มีสหกรณ์สมาชิ กทั้งสิ้ น 1,093
สหกรณ์ แบ่งเป็ น 8 เขตพื้นที่ ดังนี้
1) เขตพื้นที่ภาคเหนือ
จานวน 130 สหกรณ์
2) เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

จานวน 173 สหกรณ์

3) เขตพื้นที่ภาคกลาง

จานวน 144 สหกรณ์

4) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

จานวน 170 สหกรณ์

5) เขตพื้นที่ภาคตะวันตก

จานวน 88 สหกรณ์

6) เขตพื้นที่ภาคใต้

จานวน 105 สหกรณ์

7) เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1

จานวน 142 สหกรณ์

8) เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2

จานวน 141 สหกรณ์
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วิสัยทัศน์ ของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ กาหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2560 “ ชสอ. เป็ นผูน้ าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สู่
ความเป็ นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์ ”
พันธกิจของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
พันธกิจที่ 1 เป็ นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 2 สร้างความมัน่ คงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็ นมืออาชีพ
พันธกิจที่ 4 เป็ นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครื อข่ายกับขบวนการสหกรณ์ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ ของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุมนุมสหกรณ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิ ก
โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
2) แนะนาช่วยเหลือในการจัดตั้ง การดาเนินกิจการ และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
3) ส่ งเสริ มการร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สหกรณ์สมาชิก
4) เป็ นผูแ้ ทนรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์สมาชิก
5) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์อื่น ขบวนการสหกรณ์
ในประเทศอื่น และองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
6) เป็ นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ โดยจัดการศึกษาอบรมกรรมการดาเนิ นการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์อื่น
7) รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินยกให้ หรื อการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่ งชุมนุมสหกรณ์ได้รับ
8) รับฝากเงินจากสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และจัดหาทุนโดยวิธีอื่น
9) เป็ นศูนย์กลางทางการเงินและธุ รกิจการเงินของสหกรณ์
10) บริ การ หรื อจาหน่ายสิ่ งจาเป็ น หรื อสิ่ งเกื้อกูลแก่การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
11) จัดให้มีบริ การคุม้ ครองเงินออมแลเงินกูส้ าหรับสมาชิกสหกรณ์
12) ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาเนินงานของสหกรณ์สมาชิกตามที่สหกรณ์สมาชิกร้องขอ
13) ซื้ อหุ น้ ของธนาคาร ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
14) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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15) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
16) ซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์หรื อชุมนุมสหกรณ์อื่น
17) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
18) ซื้ อตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
19) บริ จาคหรื อให้บริ การเพื่อสาธารณประโยชน์
20) รักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
21) เป็ นศูนย์กลางสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
22) ให้มีเครื่ องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินรู ปแบบต่างๆ เพื่อบริ การแก่สหกรณ์
23) กระทาการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
24) ให้สินเชื่ อ ให้ยืม ให้เช่ า ให้เช่ าซื้ อ โอน รับจานอง หรื อรับจานาซึ่ งทรั พย์สินแก่สหกรณ์ สมาชิ ก
หรื อสหกรณ์อื่น หรื อของสหกรณ์สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
25) ให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
26) ฝาก หรื อลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
27) ให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
28) จัดให้ได้มา ซื้ อ ถื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ า เช่ าซื้ อ รับโอนสิ ทธิ การเช่ า
หรื อสิ ทธิ การเช้าซื้ อ จานองหรื อจานา ขายหรื อจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งทรัพย์สิน
29) ดาเนิ นกิ จกรอื่ นบรรดาที่ เกี่ ยวกับ หรื อเนื่ องในการจัดท าให้สาเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ข องชุ ม นุ ม
สหกรณ์
30) กระทาการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การดาเนินงานของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีภารกิจหลักที่ให้บริ การแก่สหกรณ์สมาชิก ดังนี้
1. การถื อ หุ้ น ทุ นเรื อนหุ ้นเป็ นทุ นพื้ นฐานส าคัญที่ แสดงให้เห็ นถึ ง การมี ส่ วนร่ วมเป็ นเจ้าของของ
สหกรณ์ สมาชิ ก อันเป็ นหลักการสหกรณ์ สาคัญประการหนึ่ ง ทั้งยังเป็ นทุ นที่ แสดงถึ งฐานะความมัน่ คงของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ ต่อมวลสมาชิ ก ผูล้ งทุ น เจ้าหนี้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและประชาชนทัว่ ไป หุ ้นละ 500 บาท
สหกรณ์ถือหุน้ เมื่อแรกเข้า 1 หุน้ ถือหุ น้ เพิ่ม 0.1% ของหุน้ ในสหกรณ์ ถือหุ น้ ไม่เกิน 20% ของหุ น้ ทั้งหมดของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ . การถื อหุ ้นสหกรณ์ ไ ด้รับผลตอบแทน เงิ นปั น ผล และหุ ้นสามารถใช้ป ระกันเงิ นกู้ไ ด้เ ต็ม
จานวนของหุ น้ ที่นามาเป็ นประกัน
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2. รับฝากเงิน เงินรับฝากเป็ นบริ การทางการเงินสาหรับสหกรณ์ที่จะฝากเงิ นไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย
และให้ผลตอบแทนที่ดี ประการสาคัญ คือเป็ นการระดมทุนให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ โดยผ่าน
ชุ มนุ มสหกรณ์ ท้ งั ประเภทออมทรั พย์ และประเภทประจา โดยให้ดอกเบี้ ยในอัตราที่ เหมาะสมและสู งกว่า
ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ งรับฝากจากสหกรณ์ สาหรับหน่ วยงานอื่น เช่ น มูลนิ ธิ สมาคม โรงเรี ยนหรื อ
บุคคลทัว่ ไป รับฝากในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ได้รับการยกเว้นภาษี เงิน
ฝากประจา และหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิ น ใช้เป็ นประกันเงิ นกู้ ได้ไม่เกิ นร้ อยละ 90 ของเงิ นฝากประจาและหรื อ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่นามาเป็ นประกัน
3. เงินกู้ จัดให้มีบริ การเงินกูป้ ระเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของสมาชิก ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม สะดวก รวดเร็ ว มีเงินเฉลี่ยคืน โดยมี เงินกูร้ ะยะยาว เงินกูร้ ะยะปานกลาง เงินกูร้ ะยะสั้น
เงิ นกู้โครงการเงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้ สถาบันการเงิ นอื่ น เงิ นกู้โครงการเงิ นกู้พิเศษเพื่อการบริ หารสหกรณ์
เงิ นกูโ้ ครงการเงิ นกูพ้ ิเศษ 2 เพื่อการบริ หารสหกรณ์ เงิ นกูโ้ ครงการเงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนระยะสั้น
เงินกูโ้ ครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสหกรณ์ขนาดเล็ก เงินกูโ้ ครงการสิ นเชื่ อเพื่อช่วยเหลือสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ผปู ้ ระสบภัยน้ าท่วม
4. การสนับสนุนการจัดการศึกษา สั มมนาและฝึ กอบรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ชุมนุมสหกรณ์ได้จดั สรร
งบประมาณสนับสนุ นการฝึ กอบรมและสัมมนาตลอดทั้งปี ทั้งยังสนับสนุ นการจัดอบรมที่สหกรณ์สมาชิ กจัด
ขึ้นเอง โดยช่ วยเหลื อแนะนาในการกาหนดหลักสู ตรและสนับสนุ นวิทยากรให้แก่ สหกรณ์ สมาชิ โดยมีหลักสู ตร
ผูต้ รวจสอบกิ จการขั้นพื้ นฐาน หลัก สู ตรเจ้าหน้า ที่ ก ารเงิ นมื ออาชี พ หลัก สู ตรผูจ้ ดั การสหกรณ์ ออมทรัพย์
มืออาชีพ หลักสู ตรคณะกรรมการอานวยการ หลักสู ตรเจ้าหน้าที่บญั ชีมืออาชีพ หลักสู ตรหลักกฎหมายในการ
บริ หารสหกรณ์ หลักสู ตรผูบ้ ริ หารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสู ง หลักสู ตรความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ หลัก สู ต ร คอมพิ ว เตอร์ หลัก สู ต ร รู ้ ลึ ก การท าบัญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ หลัก สู ต ร
คณะกรรมการดาเนินการใหม่ โดยมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนสหกรณ์สมาชิก ดังนี้
1) สนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึ กอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น ปี ละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากร
ไม่เกิน 2 คน หรื อปี ละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน
2) สนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก (ทุนดาเนินงาน ไม่เกิน 500 ล้านบาท) ดังรายละเอียดดังนี้
2.1) สหกรณ์ ที่มีทุนดาเนิ นงานไม่เกิ น 100 ล้านบาท สามารถส่ งบุ คลากรเข้าอบรม สัมมนา
หลักสู ตรละไม่เกิ น 2 คน ทั้งปี รวมเกิ น 4 คน
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2.2) สหกรณ์ ที่มีทุนดาเนิ นงานเกิ น 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น 500 ล้านบาท สามารถส่ ง
บุ คลากรเข้าอบรม สัมมนา หลักสู ตรละไม่เกิ น 2 คน ทั้งปี รวมไม่เกิ น 2 คน
3) สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด
พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000 บาท และสนับสนุนค่าที่พกั ตามกาหนดการ
4) สนับสนุ นค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา ส่ งกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมสัมมนาครั้งเดียว 10
คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท หรื อส่ งในรอบปี เดียวกันวันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ปี ถัดไป
สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท ยกเว้นกรณี ได้รับสิ ทธิ์ แล้ว
5. การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละข่ า วสารข้ อ มู ล ได้ด าเนิ น การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์และธุ รกิจ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างชุมนุมสหกรณ์กบั สหกรณ์สมาชิ ก สื่ อมวลชน และ
ประชาชนทัว่ ไป บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครื อข่าย Internet จดหมายข่าว การส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS
และ LINE@fsct
6. การให้ บริการด้ านธุรกิจเสริม ชุมนุมสหกรณ์อานวยความสะดวกแก่สหกรณ์สมาชิกในการสั่งซื้ อ
แบบพิมพ์และของที่ระลึก ได้รับสิ ทธิ ในการสั่งซื้ อสิ นค้าทุกชนิดพร้อมบริ การจัดส่ ง ยอดซื้ อ 2,000.- บาทขึ้นไป
ชาระเงินสดได้รับส่ วนลด 5% และชาระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่ วนลด 3%
7. ด้ านกฎหมาย มีคลินิกสหกรณ์ บริ การให้คาแนะนา ตอบข้อหารื อการแก้ไขปั ญหาด้านกฎหมาย
โดยที่ปรึ กษาด้านกฎหมายฟรี บริ การทนายความให้ความช่วยเหลือในการดาเนิ นคดีตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่าย
ที่เป็ นธรรม และพิทกั ษ์สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก
8. ด้ านขบวนการสหกรณ์ เข้าร่ วมกิจกรรมการเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์
องค์ก ารสหกรณ์ ร ะหว่า งประเทศที่ เ ป็ นสมาชิ ก สิ ท ธิ ข องสหกรณ์ ส่ ง ผู แ้ ทนสหกรณ์ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่
โดยสนับสนุนค่าพาหนะ สาหรับผูส้ ังเกตการณ์สนับสนุนค่าลงทะเบียน
9. ด้ านสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเป็ นสมาชิกได้รับสิ ทธิสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม ฌาปณ
กิ จสงเคราะห์สหกรณ์ ออมทรัพย์ เพื่อเป็ นการสร้ างหลักประกันชี วิตให้กบั สมาชิ กของสหกรณ์ และสามารถ
นามาแบ่งเบาภาระของผูค้ ้ าประกันของสมาชิ กสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ ชุมนุ มสหกรณ์ จดั สวัสดิ การช่วยเหลือค่า
สงเคราะห์ ศพแก่ บุ คลากรของสหกรณ์ ส มาชิ ก ได้แก่ คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูต้ รวจสอบกิ จการที่ เ ป็ น
สมาชิ กสหกรณ์แห่ งนั้น ผูจ้ ดั การสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ โดยบุคลากรดังกล่าว หากเสี ยชีวติ
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ในระหว่างที่ดารงตาแหน่ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลื อค่าสงเคราะห์ศพ จานวน
20,000.- บาท โดยให้ทายาทหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยยืน่ คาขอตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
ผลการดาเนินงานของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงของจานวนสมาชิก สิ นทรัพย์รวม รายได้ รายจ่าย และกาไรสุ ทธิ ของ
ชุมนุมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 (รายงานกิจการประจาปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์)
พ.ศ.

สมาชิก

สิ นทรัพย์รวม

รายได้

รายจ่ าย

กาไรสุ ทธิ

(สหกรณ์)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2556

1,025

61,611

2,938

2,025

913

2557

1,046

69,557

3,440

2,247

1,193

2558

1,017

97,993

3,814

2,697

1,117

2559

1,079

110,018

4,682

3,326

1,356

2560

1,093

122,032

4,647

3,034

1,612

ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยกย่องของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ได้รับการประเมิน จากบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด
ซึ่ งเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นผูป้ ระเมินอันดับความน่าเชื่ อถือ และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับเครดิต คือ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ หมายถึง มีความเสี่ ยงในระดับต่า
มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคื นเงิ นต้นในเกณฑ์ที่สูง และจัดอยู่ในกลุ่มเพื่อการลงทุ น ในปี พ.ศ.
2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
ได้ทบทวนผลอันดับเครดิ ตองค์กร บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด ได้
ประกาศอันดับเครดิ ตองค์กร คงเดิ มที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิ ต คงที่ นอกจากนี้ ยงั ได้รับประกาศ
เกียรติคุณสถานประกอบกิ จการดี เด่นด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2553 และ พ.ศ. 2558 และยังได้รับเกี ยรติบตั รการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ “ดีเลิศ” พ.ศ. 2553 และ
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พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการ
แรงงาน พ.ศ. 2558 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2559
จากข้อมูลและบริ บทเบื้องต้นของชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ที่กล่าวมา จะเห็น
ได้ว่าระยะเวลากว่า 46 ปี ของการจัดตั้ง สหกรณ์ ได้ทาให้คุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ของสมาชิ กดี ข้ ึ น การ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ โดยพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการทางานทุก
ขั้นตอน คานึ งถึ งการมีส่วนร่ วมของบุคลากรเพื่อสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผูร้ ับบริ การ มีตน้ ทุนที่ประหยัด
ที่ สุ ด ยึดมัน่ ในจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล นาองค์ก รสู่ ก ารพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ภายใต้ ชสอ. สี ข าว สะอาด โปร่ ง ใส
เช่ น เดี ย วกับ องค์ก รธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ แสดงถึ ง ศัก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์
ประสิ ทธิ ภาพ ฝ่ ายจัดการมีความสามารถในการบริ หารจัดการสหกรณ์ และสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีใ ห้แก่
สหกรณ์ อื่น ได้ จึ ง ยกนาชุ ม นุ ม สหกรณ์ ม าเป็ นกรณี ศึก ษาการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ นอกภาค
การเกษตรนี้

ภาพที่ 15.4 คณะกรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่ของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
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ตอนที่ 15.1
คุณลักษณะและการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 15.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
เรื่ องที่ 15.1.2 การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์

แนวคิด
1. ชุ มนุ มสหกรณ์ มีโครงสร้ างการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการที่สอดคล้องกับการบริ หารสหกรณ์
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ และเชื่ อมโยงตามสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
ยังมีแนวปฏิบตั ิงานที่ดีในการจัดกระบวนการทางาน ส่ งผลให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ทราบ
ในบทบาทหน้า ที่ ข องตนอย่า งชัด เจน และคุ ณลัก ษณะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ฝ่ายจัดการของชุ ม นุ ม
สหกรณ์มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รู ้จกั งานในหน้าที่ ซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลาให้กบั งาน
ของชุมนุมสหกรณ์ บริ การสมาชิกด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคี ตามแผนงานและ
นโยบายของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ปฏิ บ ัติ ต นตามจรรยาบรรณ 8 ประการ มี ก ลวิธี ปลู ก ฝั ง อุ ปนิ สัย ที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมนุมสหกรณ์
2. ชุ มนุ มสหกรณ์ มีการบริ หารสมรรถนะของทรัพยากรมนุ ษย์ โดยกาหนดอัตรากาลังและตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของชุ มนุ มสหกรณ์ ก าหนดค าบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ และลู กจ้า งทุ ก
ตาแหน่ง มีการจัดระบบงานของชุมนุ มสหกรณ์ ในแต่ละฝ่ าย มีการประชุ มติดตามงาน และกาหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่กาหนด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 15.1.1 คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ทรัพยามนุ ษย์เป็ นปั จจัยที่มีค่าอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มี
ศักยภาพสู งและสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็เจริ ญก้าวหน้ามีความมัง่
คัง่ ทั้งในทางเศรษฐกิ จ การเมื องและทางสังคม แต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่าหรื อไม่
สามารถนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็พฒั นาไปได้ยาก ความเจริ ญหรื อความล้าหลัง
ของประเทศจึงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสาคัญ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนา ปั จจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ก็มาจากทรัพยากร
มนุ ษย์ท้ งั สิ้ น ประเทศต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีระบบการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติ
ในบรรดาทรั พยากรการบริ หารงานได้แก่ บุ คคล (man) เงิ น (money) วัสดุ สิ่งของ (material) และ
วิธีการ (management) บุคคลนับเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากบุคคลจะเป็ นผูจ้ ดั การ
และใช้ทรั พยากรการบริ หารอื่ นๆ เช่ น เงิ นทุ น และวัสดุ สิ่งของต่างๆ นอกจากบุ คคลยังมี บทบาทสาคัญทุ ก
ขั้นตอนของกระบวนการบริ หาร ซึ่ งได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดการ
เกี่ยวกับบุคคล (staffing) การอานวยการ (directing) และการควบคุม (controlling) ดังนั้นภารกิจของการจัดการ
บุคคลหรื อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร เนื่ องจากการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อสรรหาคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเข้ามาปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งต่างๆ ขององค์การ
โดยมุ่งหวังให้องค์การดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ เป้ าหมายได้ในที่สุด ซึ่ งเนื้ อหาในเรื่ องที่
15.1.1 นี้ จะได้ศึกษาจากชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ว่ามีโครงสร้างในการบริ หารงาน
ตลอดจนมีคุณลักษณะของทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไรจึงทาให้ชุมนุมสหกรณ์ มีผลการดาเนิ นงานเป็ นที่ยอมรับทั้ง
จากสมาชิก บุคคลทัว่ ไป และหน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

1. โครงสร้ างการบริหารงานของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ มีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยกาหนดให้มีโครงสร้างการบริ หารงาน ประกอบด้วย
คณะกรรมการดาเนินการ ที่ปรึ กษาสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ ซึ่ง
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานชุมนุมสหกรณ์ ดังภาพที่ 15.5
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ภาพที่ 15.5 โครงสร้ างการบริหารงานชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
1.1 คณะกรรมการด าเนิ น การ มี จ านวน 15 คน ซึ่ งเลื อ กตั้ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารงาน ได้มี ก ารแบ่ ง การบริ ห ารงานเป็ นคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ได้แ ก่ คณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการพัฒ นาบุ ค ลากรและความมั่น คงของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คณะกรรมการสื่ อ สารองค์ ก าร
คณะกรรมการวางแผน พัฒนาและติดตามประเมินผล คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ ออมทรั พย์
และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ได้เรี ยนเชิญบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ คอยให้คาแนะนาในการ
ด าเนิ น งานทั่ว ไป ตลอดจนเป็ นที่ ป รึ ก ษาในกิ จ การทั้ง ปวง ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมาย ที่ ป รึ ก ษา
ประกอบด้วย 1) ที่ปรึ กษา 2) สภาที่ปรึ กษา และ 3) ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ประชุ มใหญ่ได้เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็ นผูม้ ีอานาจ
หน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ จานวน 3 คน
1.4 ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ มาจากบริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นต่องบการเงิ นของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด อีกทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งได้ผล
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การตรวจสอบที่สามารถให้ความเชื่ อมัน่ ได้วา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพและเชื่ อถือได้ เป็ นที่ไว้วางใจของสหกรณ์
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คาแนะนาการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ในการบริ หารงานแก่สหกรณ์ รวมทั้งระบบ
เตือนภัยทางการเงิ น เพื่อเป็ นแนวทางวิเคราะห์การเงิ นของสหกรณ์ สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนางาน
สหกรณ์ให้มีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ สหกรณ์ มีขา้ ราชการจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์ จงั หวัดนนทบุรี เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาส่ งเสริ มด้านการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
1.5 ฝ่ ายจัดการ เป็ นผูร้ ับนโยบายของฝ่ ายบริ หารสหกรณ์ฯ มาปฏิบตั ิงานตามแผนการดาเนินงาน โดยมี
คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูก้ ากับดูแล มีเจ้าหน้าที่ 97 อัตรา บรรจุ 81 คน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การใหญ่
รอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ
โครงสร้ างฝ่ ายจัดการของชุ มนุ มสหกรณ์ ที่ ปรั บใหม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุ บนั และแนวคิ ด
เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานบุคคล โดยแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของกลุ่มงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน มีการ
กระจายงานแบ่งการทางานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในการทางานเพราะสายบังคับบัญชาไม่มากเกินไป นอกจากนี้
ยังมี กลุ่ มต่างๆ ให้คาปรึ กษา เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี กลุ่ มตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างสี ขาว สะอาด โปร่ งใส

ภาพที่ 15.6 โครงสร้ างฝ่ ายจัดการชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
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ภาพที่ 15.7 โครงสร้ างรองผู้จัดการใหญ่ สานักธุรกิจ

ภาพที่ 15.8 โครงสร้ างรองผู้จัดการใหญ่ สานักบริหารงาน
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ภาพที่ 15.9 โครงสร้ างรองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ ออมทรัพย์

ภาพที่ 15.10 โครงสร้ างรองผู้จัดการใหญ่ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดยสรุ ป ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีโครงสร้ างการบริ หารงานของชุ มนุ ม
สหกรณ์ที่ชดั เจน มีการปรับโครงสร้างการบริ หารงานภายในของฝ่ ายจัดการชุ มนุ มสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับการ
บริ หารชุ มนุ มสหกรณ์ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ มีฝ่ายจัดการที่เพียงพอ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการในระดับต่างๆ คณะกรรมการดาเนิ นการ มีผูต้ รวจสอบกิ จการ
สหกรณ์ ที่ปรึ กษาสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงตามสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่า ตามโครงสร้ างที่ ปรับใหม่จะมีการขยายตาแหน่ งผูเ้ ชี ยวชาญพิ เศษ
เทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูเ้ ชี ยวชาญเทียบเท่าผูจ้ ดั การฝ่ าย และผูเ้ ชี่ ยวชาญประจาฝ่ ายเทียบเท่าหัวหน้าแผนก
จะทาให้การบริ หารบุคลากรมีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการผ่อนถ่ายเจ้าหน้าที่
ที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพไปสู่ ต าแหน่ ง ดัง กล่ า วที่ เ ที ย บเท่ า และยัง เป็ นขวัญ ก าลัง ใจเลื่ อ นต าแหน่ ง ให้ เ จ้า หน้า ที่
ปฏิ บ ตั ิ ง านดี แต่ ไ ม่ มี ตาแหน่ ง หลัก ให้เข้า สู่ ตาแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง นับ ว่า เป็ นการจัดการบริ หารบุ คลากรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งสหกรณ์ทวั่ ไปสามารถนาไปใช้ได้

2. คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ ทที่ าให้ ชุมนุมสหกรณ์ ประสบความสาเร็จ
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน สามารถสรุ ปคุ ณลักษณะสาคัญของทรั พ ยากรมนุ ษย์ใ นแต่ละฝ่ ายของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ได้ดงั นี้
2.1 สหกรณ์ ส มาชิ ก มี ค วามส านึ ก ในการเป็ นเจ้า ของสหกรณ์ และมี ค วามเชื่ อมัน่ ว่า ชุ มนุ มสหกรณ์
สามารถที่จะช่วยเหลือเป็ นที่พ่ ึงในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์สมาชิกได้ มีความภักดี
ให้ค วามร่ วมมื อและอุ ดหนุ นกิ จการ และธุ รกิ จของชุ มนุ ม สหกรณ์ ด้ว ยความซื่ อสัตย์และจริ งใจ โดยชุ มนุ ม
สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณ 10 ประการ เสนอโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และส่ งเสริ มให้สหกรณ์สมาชิกถือใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พึงปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง
เคร่ งครัด
2) พึงให้บริ การแก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริ การด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3) พึงรักษาข้อมูลส่ วนตัวของสมาชิกเป็ นความลับและไม่นาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและ
พวกพ้อง
4) ให้บริ การแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูใ้ ด ผูห้ นึ่งเป็ นการเฉพาะ
5) พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
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6) พึงรั กษาและใช้ประโยชน์จากทรั พย์สิน อุ ปกรณ์ ของสหกรณ์ อย่างประหยัด คุ ม้ ค่ามากที่ สุด
รวมถึงไม่นาเอาไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน
7) พึงรั กษาและเสริ มสร้ างความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ และหลี กเลี่ ยงการสร้ างความ
ขัดแย้ง ปัญหาหรื อการกระทาอันเป็ นการสร้างความแตกแยก
8) พึ ง ให้ข่ า วสารการดาเนิ นงานสหกรณ์ ที่ เป็ นประโยชน์ แก่ สมาชิ ก ในทุ ก โอกาสที่ เอื้ ออานวย
ขณะเดียวกันก็รับฟังปั ญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดาเนิ นงานในโอกาสต่อไป
9) พึ ง ละเว้น การรั บ ทรั พ ย์สิ น ประโยชน์ อื่ น ใดจากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกเพื่ อ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้องอย่างมีศกั ดิ์ศรี
10) หลีกเลี่ยงการทาธุ รกิจที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เป็ นคู่แข่งขัน หรื อเป็ นปฏิปักษ์กบั สหกรณ์
2.2 คณะกรรมการดาเนินการ มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่กนั รั บผิดชอบ
โดยแบ่งเป็ นกรรมการฝ่ ายอนุกรรมการฝ่ ายต่างๆ ตามความจาเป็ น มีความเสี ยสละไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนหรื อพวกพ้องในทางมิชอบ มีความสามัคคีพร้อมเพรี ยงในการทางาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดถื อปฏิบตั ิตาม
กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ด้ว ยดี และนโยบายการบริ ห ารงานที่ ชัด เจนตามที่ แ ผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่
2.3 ฝ่ ายจัดการ มีความรู ้ความสามารถ รู ้จกั งานในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลา
ให้กบั งานของสหกรณ์ บริ การสมาชิกด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคีและปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ที่ กาหนดไว้ สาหรับฝ่ ายจัดการชุ มนุ มสหกรณ์ จะต้องมี
จรรยาบรรณ 8 ประการ ได้แก่
1) ต้องยึดมัน่ ในเกียรติภูมิของชุมนุมสหกรณ์
2) ต้องมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ ยึดมัน่ ในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
3) ต้องมีคุณธรรม สามัคคี มีวนิ ยั
4) ต้องปฏิบตั ิตนให้ตรงต่อเวลา มีความสานึกในหน้าที่
5) ต้องมีความขยันหมัน่ เพียร อดทน อดกลั้น และรอบรู ้งานในหน้าที่
6) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ และให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว เสมอภาค ถูกต้องและมีสัมมาคารวะ
7) ต้องดูแล เก็บรักษา ใช้สอย ทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
8) ต้องรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยเอกสารหรื อข่าวสารที่เป็ นความลับของชุมนุมสหกรณ์
2.4 เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง ให้แนะนาส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้
สหกรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ แนะนาให้ทางสหกรณ์ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนเป็ นนักประสานงานที่ดี
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โดยสรุ ป คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายจัดการของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
นอกจากจะมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รู ้จกั งานในหน้าที่ของตน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศเวลาให้กบั
งานของสหกรณ์ บริ การสมาชิ กด้วยความจริ งใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความสามัคคี ตามแผนงานและนโยบายของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่กาหนดไว้ และตนตามจรรยาบรรณ 8 ประการ ตลอดจนมีอุปนิสัยที่เอื้อเฟื้ อต่อสหกรณ์สมาชิก
ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมนุมสหกรณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้สหกรณ์สมาชิกกาหนดคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่
ละแห่งตาม จรรยาบรรณ 10 ประการ
นอกจากนี้ยงั มีการประชุมหารื อระหว่างทีมงานเป็ นประจาเพื่อสรุ ปแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย สาหรับการจัดโครงสร้างของชุมนุ มสหกรณ์ ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการบริ หารจัดการในปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากมีตาแหน่ งสาหรับการปรับเปลี่ ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่มี
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตลอดเวลาให้เป็ นไป
ตามแผนงานประจาปี ที่กาหนด เพื่อให้สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุ นสหกรณ์สมาชิกให้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึ กษาเห็ นว่าโครงสร้ างการบริ หารงานของ ชสอ. มี ผลดี ต่อการบริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์ของ
ชสอ. อย่างไร และสามารถนาไปปรับใช้กบั สหกรณ์อื่นได้อย่างไร จงยกตัวอย่าง และอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.1.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 เรื่ องที่ 15.1.1
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เรื่ องที่ 15.1.2 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
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
อื่นๆ ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ในองค์กร ชุมนุมสหกรณ์ มีการ
บริ หารสมรรถนะของทรัพยากรมนุ ษย์โดยกาหนดสมรรถนะหลัก คือ คุ ณลักษณะร่ วมของคนในองค์กรเพื่อ
หล่อหลอมค่านิ ยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ทั้งยังกาหนดอัตรากาลังและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์ กาหนดคาบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง มีการจัดระบบงานของสหกรณ์ในแต่ละฝ่ าย มีการ
ประชุ มติดตามงาน และกาหนดระเบียบชุมนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ให้เจ้าหน้าที่รักษาวินยั เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิตามที่กาหนด

1. สมรรถนะหลักของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) มีการจัดทาสมรรถนะหลักโดยการศึกษา
วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์กร จากนั้นวิเคราะห์พฤติกรรม (สมรรถนะ) ของบุคลากรในองค์กรว่าควรมี
พฤติกรรมอย่างไรบ้างที่จะส่ งผลให้พนั ธกิจบรรลุเป้ าหมายอีกทั้งส่ งผลไปสู่ วิสัยทัศน์ขององค์กร และรวบรวม
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดเป็ นสมรรถนะด้านใดบ้าง โดยกาหนดนิ ยาม หรื อคาอธิ บายจาแนก
รายละเอี ยดพฤติ กรรมในแต่ละระดับ และดาเนิ นการกาหนดคานิ ยาม เป็ นข้อความที่ บ่งบอกถึ งความหมาย
โดยรวมของสมรรถนะที่ ก าหนดขึ้ นโดยจะเน้นว่า สมรรถนะแต่ ล ะตัวที่ ก าหนดขึ้ นมานั้นควรมี พ ฤติ ก รรม
โดยรวมหรื อพฤติ ก รรมหลัก อะไรบ้า ง สมรรถหลัก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย จากัด
ประกอบด้วย
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
2) จิตสานึกในการให้บริ การ (Service Mind-SERV)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise-EXP)
4) จริ ยธรรม (Integrity-ING)
5) การทางานเป็ นทีม (Teamwork-TW)
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1.1 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมัน่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ของตนให้ดี รวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรื อกระบวนการการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมาย
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองให้ดี
ระดับที่ 2 : สามารถทางานได้ผลงานตามเป้ าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด หรื อเป้ าหมายขององค์การ
กาหนดไว้
ระดับที่ 3 : สามารถทางานปรับปรุ งวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 4 : สามารถกาหนดเป้ าหมาย รวมทั้งพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 5 : กล้าตัดสิ นใจ แม้วา่ การตัดสิ นใจนั้นจะมี ความเสี่ ยงเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายโดยมีการ
คานวณผลได้ผลเสี ยอย่างชัดเจนและดาเนินการเพื่อให้ ชสอ. ได้ประโยชน์สูงสุ ด
1.2 จิตสานึกในการให้ บริ การ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริ การ เพื่อสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอก ชสอ.
ระดับที่ 1 : สามารถให้บริ การ ด้วยความสุ ภาพกับผูร้ ับบริ การได้ดว้ ยความเต็มใจ
ระดับที่ 2 : สามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว
ระดับที่ 3 : ให้บริ การที่เกินความคาดหวังแม้ตอ้ งใช้เวลาหรื อความพยายามอย่างมาก
ระดับที่ 4 : เข้าใจและให้บริ การที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การได้
ระดับที่ 5 : ให้คาปรึ กษาการให้บริ การที่เป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับบริ การ
1.3 การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ หมายถึง ความขวนขวายใฝ่ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระดับ ที่ 1 : แสดงความสนใจและติ ด ตามความรู ้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพและความรู ้
ความสามารถของตนได้ดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 2 : สามารถนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ระดับที่ 3 : พัฒนาตนเองให้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญมากขึ้น
ระดับที่ 4 : พัฒนาตนเองให้มีความรู ้และความเชี่ ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิ งลึกและเชิ งกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับ ที่ 5 : มี วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการเล็ ง เห็ น ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี หรื อ องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตและสนับสนุนส่ งเสริ มให้มีการนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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1.4 จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรม จริ ยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
ระดับที่ 1 : ต้องรักษาชื่ อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติผิดศีลธรรม หรื อประพฤติในทางที่อาจเสื่ อม
เสี ยต่อตาแหน่งหน้าที่ เช่น ไม่ประพฤติตนเป็ นคนเสเพลเป็ นอาจิณ เสพสุ ราเป็ นอาจิณ หรื อของมึนเมาอย่างอื่น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษมีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนันที่มิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ระดับที่ 2 : มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ
ระดับที่ 3 : รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ ไม่พูดบิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
ระดับที่ 4 : ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรื อผลประโยชน์และกล้า
รับผิดชอบ
ระดับที่ 5 : กล้าตัดสิ นใจ ปฏิ บตั ิหน้าที่ด้วยความถู กต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจแก่
ผูเ้ สี ยผลประโยชน์
1.5 การทางานเป็ นทีม หมายถึง ความสามารถในการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
เดียวกันของกลุ่มโดยมีการแลกเปลี่ยนทักษะความรู ้และประสบการณ์ต่อกัน
ระดับ ที่ 1 : สร้ า งสั ม พัน ธ์ ภ าพที่ ดี ร ะหว่า งกัน และช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น การท างานร่ ว มกัน อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ระดับที่ 2 : ยอมรับการตัดสิ นใจของทีม และให้ความร่ วมมือในการทางานกับเพื่อนร่ วมทีม
ระดับที่ 3 : รายงานให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าของการดาเนินงานในทีม
ระดับที่ 4 : สนับสนุ น ช่ วยเหลื อ งานเพื่อนร่ วมทีม คนอื่นๆ เพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ และให้
กาลังใจเพื่อร่ วมงานอย่างจริ งใจ
ระดับที่ 5 : สามารถนาทีมให้ปฏิ บตั ิภารกิ จให้ได้ผลสาเร็ จ และเสริ มสร้ างความสามัคคีในทีม โดยไม่
คานึงถึงความชอบหรื อไม่ชอบส่ วนตน

2. อัตรากาลัง ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ของชุมนุมสหกรณ์
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด บริ หารสมรรถนะทรั พยากรมนุ ษย์ โดยก าหนด
โครงสร้างอัตรากาลังและตาแหน่งของสหกรณ์ ซึ่ งสามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นตามอัตรากาลัง
และเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิงานประจา โดยในปี พ.ศ. 2561 ชุ มนุ มสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่และลู กจ้า งทั้งหมด
จานวน 81 คน โดยมีการกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ดังนี้
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2.1 ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
1) ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของฝ่ ายจัดการ
2) รองผูจ้ ดั การใหญ่ ได้แก่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ส านัก ธุ รกิ จ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ส านัก บริ หารงาน
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ส ถาบันพัฒนาบุ ค ลากรและความมัน่ คงสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ และรองผูจ้ ดั การใหญ่ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูจ้ ดั การฝ่ าย ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเงินทุน ฝ่ ายสิ นเชื่ อ ฝ่ ายบริ หารเงิน ฝ่ ายธุ รกิ จเสริ ม ฝ่ ายบัญชี
และงบประมาณ สานักผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายสานักงาน ฝ่ ายวางแผนและวิจยั ฝ่ ายสื่ อสารองค์การ ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
และเสริ มสร้างความรู ้ ทางวิชาการ ฝ่ ายส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ ายโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์
4) หัวหน้าแผนก ได้แก่ หัวหน้าแผนกตัว๋ สัญญาใช้เงิน แผนกเงินรับฝากและหุ ้น แผนกอานวย
สิ นเชื่ อ แผนกสัญญาและติ ดตามหนี้ แผนกการเงิ น แผนกการลงทุน แผนกอานวยการ แผนกบริ หารงาน
บุคคล แผนกนิติการ แผนกแผนงาน แผนกวิจยั แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกวิเทศสัมพันธ์
แผนกการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม แผนกบริ หารการฝึ กอบรม แผนกส่ งเสริ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ แผนกส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นเขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ ก ชสอ. ภาค แผนกคุ ณภาพและมาตรฐาน แผนกเทคนิ คคอมพิวเตอร์
แผนกประมวลผล แผนกพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ แผนกคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ดและโครงสร้างพื้นฐาน
ไอ
ที แผนกศูนย์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุน แผนกฝึ กอบรมโปรแกรมสหกรณ์ และแผนกกระทบยอดและ ชาระ
ดุล ATM
5) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตวั๋ สัญญาใช้เงิน เจ้าหน้าที่เงินรับฝากและหุ ้น เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้ า เจ้าหน้าที่อานวยสิ นเชื่อ เจ้าหน้าที่สัญญา
และติ ดตามหนี้ เจ้าหน้าที่ การเงิ น เจ้าหน้าที่ การลงทุน เจ้าหน้าที่ การขาย เจ้าหน้าที่ บญ
ั ชี เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ประเมินผลการฝึ กอบรม เจ้าหน้าที่วางแผน เจ้าหน้าที่วิจยั
เจ้าหน้าที่สถิติขอ้ มูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริ หารฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม และเจ้าหน้าที่อื่นที่ระบุไว้ในโครงสร้าง
ตาแหน่งงานฯ เป็ นต้น
6) พนักงาน ได้แก่ พนักงานส่ งสาร พนักงานขับรถ และพนักงานอื่นที่ระบุไว้ในโครงสร้าง
ตาแหน่งงานฯ เป็ นต้น
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2.2 ตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ ออย่างอื่น
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่
2) ผูเ้ ชียวชาญประจาสานัก เทียบเท่าผูจ้ ดั การฝ่ าย
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญประจาฝ่ าย เทียบเท่าหัวหน้าแผนก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ ดังกล่าว ได้ถูกกาหนดระบุไว้ในโครงสร้างการบริ หารงานฝ่ าย
จัดการและมีการจัดทาคาสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ 44/2561 เรื่ อง การบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เข้าสู่ ตาแหน่ งงานตาม
โครงสร้างใหม่ และมีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของชุมนุมสหกรณ์
3. คาบรรยายลักษณะงานเจ้ าหน้ าที่
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ได้ระบุ ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ ของชุ มนุ ม
สหกรณ์ ไว้ในโครงสร้างการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งมีการระบุคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไว้
ครบทุกฝ่ าย และครอบคลุมทุกตาแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงยกตัวอย่างคาบรรยายลักษณะงานในบาง
ตาแหน่งมาอธิบาย ดังนี้
3.1 ผู้จัดการฝ่ ายส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ มีหน้าที่ รับ ผิดชอบ การวางแผน บริ หาร ก ากับ ดู แล
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ ได้แก่ งานแนะนาการ
ดาเนิ นงาน และการบริ หารจัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ งานทะเบียนสหกรณ์ สมาชิ ก งานเชื่ อมโยงเครื อข่ า ย
ระหว่างชุ มนุ มสหกรณ์ ระดับประเทศ งานชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ และ
ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์กลุ่ มอาชี พ งานรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิ ก งานคลินิกสหกรณ์ งาน
ให้บริ การทนายความขึ้ นทะเบียน งานจัดสวัสดิ การสงเคราะห์ ศพแก่ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่ในสหกรณ์ สมาชิ ก งาน
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ งานคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และงานคัดเลือกนัก
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1) การร่ วมจัดทาแผนงานและงบประมาณกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ตามนโยบายและเป้ าหมายที่
กาหนด
2) ร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนิ นกิ จกรรม/โครงการต่าง ๆ ของฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จการ
สหกรณ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ก ากับ ดู แล งานแนะนาช่ วยเหลื อการดาเนิ นงานสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
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4) กากับ ดูแล งานทะเบียนสหกรณ์สมาชิก เพื่อเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสมาชิ ก
ชสอ.
5) กากับ ดู แล งานเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างชุ มนุ มสหกรณ์ ระดับประเทศ ให้เป็ นไป
ตามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เพื่อความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน
6) กากับ ดุ แล งานชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ และชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มอาชี พ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายขับเคลื่ อนขบวนการสหกรณ์ โดยผ่านชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์
7) กากับ ดู แล งานคลิ นิกสหกรณ์ เพื่อการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ส หกรณ์ สมาชิ กในการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงการให้บริ การสมาชิกเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
8) กากับ ดูแลงานให้บริ การทนายความขึ้นทะเบียน ให้เป็ นไปตามบันทึกข้อตกลงร่ วมกับ
สภาทนายความ
9) กากับ ดูแล งานรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเฝ้าระวังติดตามปั ญหา
ด้านสภาพคล่องของสหกรณ์
10) กากับ ดูแล งานคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น เพื่อยกย่องความสาเร็ จของสหกรณ์
และให้สหกรณ์อื่นนาไปเป็ นแบบอย่างและยกย่องเชิดชูเกียรติ
11) กากับ ดูแล งานคัดเลือกนักสหกรณ์ ออมทรัพย์ดีเด่น เพื่อยกย่องความสาเร็ จของนัก
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
12) กากับ ดูแล งานจัดสวัสดิการสงเคราะห์ศพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ในสหกรณ์สมาชิก
13) กากับ ดูแลการให้คาปรึ กษา แนะนา และร่ วมแก้ไขปั ญหากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
14) การประเมิ นผลการดาเนิ นงาน ของฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จการสหกรณ์ ตาม KPI และการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
15) การพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติ ที่ดีในการปฏิ บตั ิ งานให้แก่ หัวหน้า
แผนกและเจ้าหน้าที่
16) การสรุ ปผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายส่ งฝ่ ายวางแผนเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเป็ น
รายไตรมาส
17) เข้าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการ
18) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ ได้กาหนดบทบาทเกี่ยวกับอานาจดาเนินการ ดังนี้ การลงนามในหนังสื อ
เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง การลงนามในหนังสื อภายในสานักงาน
การลงนาม
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ในหนังสื อขออนุมตั ิการเดินทางไปปฏิบตั ิง านภายในประเทศ การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาทา
การ อนุมตั ิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณของฝ่ ายในวงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท
3.2 หัวหน้ าแผนกส่ งเสริ มสหกรณ์ ออมทรั พย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานการวางแผน
บริ หารกากับดูแล และควบคุมงานแผนกส่ งเสริ มสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ งานแนะนาการดาเนินงาน และการ
บริ หารจัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ งานทะเบียนสหกรณ์ สมาชิ ก งานเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างชุ มนุ มสหกรณ์
ระดับประเทศ งานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่ มอาชี พ งานรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสหกรณ์ สมาชิ ก งานคลิ นิกสหกรณ์ งานให้บริ การทนายความขึ้ น
ทะเบียน งานจัดสวัสดิการสงเคราะห์ศพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ในสหกรณ์สมาชิก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1) การร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนงานและงบประมาณของแผนก
2) ให้คาปรึ กษา แนะนา และร่ วมแก้ปัญหากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3) ร่ ว มกับ ผู ้จ ัด การฝ่ าย บริ ห าร ก ากับ ดู แ ล และควบคุ ม งานแนะน าช่ ว ยเหลื อ การ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ งานทะเบียนสหกรณ์สมาชิ ก งานเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างชุ มนุ มสหกรณ์
ระดับประเทศ งานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มอาชีพ งานรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก งานคลินิกสหกรณ์ และงานให้บริ การทนายความขึ้น
ทะเบียนและงานจัดสวัสดิการสงเคราะห์ศพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ในสหกรณ์สมาชิก
4) พัฒนาศัก ยภาพ (competency) ประสิ ทธิ ภาพ และทัศ นคติ ที่ดีต่องานแผนกส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
5) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนกตามตั ว ชี้ วัด และการปฏิ บ ั ติ ง านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยสรุ ป ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ได้จดั ทาข้อกาหนดหน้าที่ของเจ้า หน้าที่
สหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานประจาของเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่ง และอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง มติ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่ งถ้ามีผใู ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี้ หรื อละเว้นการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อการกระทาการโดยประมาท เลิ นเล่ อ เป็ นเหตุ ให้ชุมนุ มสหกรณ์ ได้รับความเสี ยหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ นั จะได้รับโทษทางวินัย ตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบของชุ มนุ มสหกรณ์
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ซึ่ งการกาหนดการระบุคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ทาให้เจ้าหน้าที่
ของชุมนุมสหกรณ์แต่ละตาแหน่งรู ้บทบาทหน้าที่เฉพาะของตน มีขอขเขตในการทางานที่ชดั เจน ไม่ขดั แย้งกัน
ในการปฏิบตั ิ และสามารถตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง
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4. การจัดระบบงานแต่ ละฝ่ ายของชุมนุมสหกรณ์
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการจัดระบบงานแต่ละฝ่ ายเป็ นขั้นตอนกระบวนการ
ทางาน (Process) โดยกาหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบการทางาน
ให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด เช่น การจัดระบบงานการรับสมาชิก ฝ่ ายส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ เป็ นต้น
มี
รายละเอียดการจัดระบบงานในแต่ละฝ่ าย ดังนี้
ตัวอย่าง การจัดระบบงานฝ่ ายส่ งเสริมกิจการสหกรณ์ กระบวนการรับสหกรณ์สมาชิก ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1: รับหนังสื อพร้อมเอกสารการสมัครสมาชิกจากหน่วยงานภายนอก ใช้เวลา 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์ ใช้เวลา 2 นาที
ขั้นตอนที่ 3: จัดทาบันทึกข้อความขออนุมตั ิการรับ/ไม่รับเป็ นสมาชิก ใช้เวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 4: การกลี่นกรองเรื่ องก่อนเสนอคณะกรรมการอานวยการพิจารณา ใช้เวลา 5 นาที
ขั้นตอนที่ 5: การอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ การรับสมาชิก
ขั้นตอนที่ 6: บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 3 นาที
ขั้นตอนที่ 7: จัดเก็บเอกสาร แยกเป็ นหมวดหมู่ที่กาหนดไว้ในระบบ ใช้เวลา 1 นาที
โดยสรุ ปแล้ ว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการจัดระบบงานแต่ละฝ่ ายเป็ นขั้นตอน
กระบวนการทางาน (Process) โดยกาหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบ
การทางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด

5. การประชุมของชุมนุมสหกรณ์
การประชุ มเป็ นสื่ อกลางในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการซึ่ ง ชุ มนุ มสหกรณ์ โดยผูจ้ ดั การใหญ่ใช้การ
ประชุมเป็ นอีกกลไกหนึ่งในการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์ ให้ได้พบปะสื่ อสารกันได้
อย่างทัว่ ถึง มีเป้ าหมายในการทางานร่ วมกันที่ชดั เจน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยวาระหัวข้อในการประชุมแต่ละครั้งจะเกิดประโยชน์ในการทบทวนงานที่คา้ งของแต่ละฝ่ าย
แต่ละบุคคลว่ามีขอ้ ติดขัดใดๆ ในการที่ทาให้ยงั ไม่แล้วเสร็ จ และแจ้งทราบเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และ
ของชุมนุมสหกรณ์ ดังนี้
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5.1 การประชุ มติดตามงานผู้จัดการฝ่ ายฯ สหกรณ์ได้กาหนดให้มีการประชุมติดตามงานและทาความ
เข้าใจในงานที่ฝ่ายบริ หารมอบหมายจากผูจ้ ดั การฝ่ าย ทุ กครั้ งหลังจากการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
ในช่ วงเวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป จุดประสงค์หลักของการประชุ ม เพื่อทบทวนการปฏิบตั ิงาน และทาความ
เข้าใจกับมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมาย ซึ่ งก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในหมู่พนักงานระดับต่างๆ
ในองค์กร ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การฝ่ าย เพราะจะได้รับประโยชน์
จากคาแนะนา ของผูจ้ ดั การใหญ่ ในขณะเดียวกันทาให้ผจู ้ ดั การใหญ่ ได้ทราบทัศนคติและข้อคิดเห็นของผูน้ าแต่
ละฝ่ ายและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะกรรมการดาเนินการ
5.2 การประชุ มเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาเดือน ชุมนุมสหกรณ์ได้กาหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือน
หลังจากการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป จุดประสงค์หลักของการประชุม
เจ้าหน้าที่ จะเป็ นการประชุ มระหว่างผูจ้ ดั การใหญ่กบั เจ้าหน้าที่ท้ งั หมด เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการปรึ กษาหารื อ
และไต่ถามกันในหมู่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ระดับเดียวกัน วิธีการแบบนี้ ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญในการบริ หารงาน
การได้เรี ยนรู ้ ที่จะทางานด้วยกันในระหว่างประชุ ม ทาให้เกิ ดความเข้าใจได้ดีข้ ึ น ในสถานการณ์ อื่นๆ การ
ประชุมเจ้าหน้าที่ ยังสร้างโอกาสให้ผจู ้ ดั การใหญ่ได้เรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการข้อเสนอแนะ
ที่เกิดขึ้นจาการการประชุม
ดังตัวอย่างวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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วาระการประชุมเจ้ าหน้ าทีช่ ุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
ครั้งที่ 4 /2561 วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้ องประชุม 601 ชั้น 6 สานักงาน ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
*********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องผู้จดั การใหญ่ แจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุม
- รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานของฝ่ ายต่ างๆ
3.1 ฝ่ ายเงินทุน
3.2 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
3.3 ฝ่ ายบริ หารเงิน
3.4 ฝ่ ายธุรกิจเสริ ม
3.5 ฝ่ ายสานักงาน
3.6 ฝ่ ายบัญชี
3.7 ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการสหกรณ์
3.8 ฝ่ ายวิชาการ
3.9 ฝ่ ายวางแผน
3.10 ฝ่ ายสื่ อสารองค์การ
3.11 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.12 สานักผูบ้ ริ หาร
ระเบียบวารที่ 4 เรื่ องการบริหารและพัฒนาเจ้ าหน้ าที่
4.1 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
4.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์สนั นิบานสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
4.4 เจ้าหน้าที่นาเสนอความรู ้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม/สัมมนา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องจากรองผู้จดั การใหญ่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องจากประธานกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องอื่นๆ

ภาพที่ 15.11 วาระการประชุ มเจ้ าหน้ าทีช่ ุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
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โดยสรุ ป การที่ผจู ้ ดั การใหญ่กาหนดให้มีการประชุมติดตามงานผูจ้ ดั การฝ่ ายและการประชุ มเจ้าหน้าที่
ทุกเดือน สามารถทาให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่ วมกันพัฒนา
องค์กรตามนโยบายที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด ตลอดจนเป็ นการรับฟั งปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิ บตั ิงานเพื่อช่ วยกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ อาจจะมีข้ ึ น ทั้งนี้ เป็ นการแก้ปัญหาร่ วมกันของเจ้าหน้า ที่ ท้ งั
องค์กร ซึ่ งจะทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลดีต่อชุมนุมสหกรณ์

6. วินัยเจ้ าหน้ าทีข่ องชุมนุมสหกรณ์
ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด กาหนดให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งรักษาวินยั ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้อง
ได้รับโทษ ตามระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 และระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
6.1 ระเบียบชุ มนุมสหกรณ์ ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 กาหนดวินยั ในการทางาน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ไว้ในข้อ 21 มีรายละเอียดดังนี้
1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
2) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ รวดเร็ ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าทั้งต้อง
เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์
3) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของชุมนุมสหกรณ์ จะละทิ้งหน้าที่ไม่ได้
4) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
5) ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสั่งในกิจการโดยชอบ ห้ามมิให้กระทาการข้าม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปสั่งให้กระทา
6) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของชุ มนุ มสหกรณ์ รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการใดๆ
อาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดแตกความสามัคคี
7) ต้องรักษาความลับและไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อชุมนุมสหกรณ์
8) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม สุ ภาพเรี ยบร้อยและการสงเคราะห์แก่ผูม้ า
ติดต่อในกิจการของชุมนุ มสหกรณ์ดว้ ยดี ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
9) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม ทั้งต้องไม่กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทา
การหาผลประโยชน์ใดๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยความเที่ยงธรรมหรื อความไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
10) ห้ามกดขี่ ข่มเหง เบียดเบียนผูใ้ ด และห้ามมิให้ อาศัย ยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่วา่
โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
11) ต้องไม่เกี ยจคร้ านในการปฏิ บตั ิ งาน ไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็ นที่ไม่สุจริ ตต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
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12) ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ที่เกี่ยวกับกิจการในหน้าที่ของตน
13) ห้ามประกอบธุ รกิจในลักษณะเดียวกัน หรื อแข่งขันกับชุมนุมสหกรณ์
14) ต้องรักษาชื่ อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ หรื อประพฤติในทางที่อาจทาให้เสื่ อม
เสี ยต่อตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติผดิ ทางเพศ ประพฤติตนเป็ นคนเสเพลเป็ นอาจิณ เสพสุ ราเป็ นอาจิณ หรื อของ
มึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพย์ติดให้โทษ มีหนี้ สินล้นพ้นตัว เล่นการพนันที่มิได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย
15) ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
16) ต้องไม่ลงเวลาเข้า - ออกแทนผูอ้ ื่น หรื อกระทาการใดๆ ซึ่งมีผลทาลายข้อมูลการบันทึกเวลา
เข้า - ออกงาน หรื อเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม หรื อทาลายข้อมูลบันทึกเวลาเช่ น แก้ไขลงเวลา หรื อทาลายบัตรลง
เวลา หรื อการ์ ดหรื อแถบแม่เหล็กบันทึกเวลา เป็ นต้น
17) ทางานหรื อให้บริ การอื่นแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งประกอบการอันมีลกั ษณะคล้ายธุ รกิจของชุมนุม
สหกรณ์
18) ห้ามเปิ ดเผยรหัสผ่านระบบงานที่ รับผิดชอบงานของตนเองแก่ บุคคลอื่ น และทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ชุมนุมสหกรณ์
การบันทึกเวลา
เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกเวลาลงในเครื่ องบันทึกเวลาที่ชุมนุมสหกรณ์จดั ไว้ ทุกครั้งที่เข้ามาทางาน
เวลาทางานเริ่ ม 08.30 น. หยุดพัก ผลัดแรกตั้งแต่เวลา 11.30 – 12.30 น. ผลัดที่สองตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.
และเลิกงานเวลา 16.30 น. ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่คนใดจะออกไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
ทางาน ให้ลงบันทึ กไว้ในเครื่ อ งบันทึ กเวลา และได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูท้ ี่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
6.2 ระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 กาหนดโทษทางวินัย
ไว้ในข้อ 22 มีรายละเอียดดังนี้
1) ตักเตือนด้วยวาจา
2) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
3) พักงาน
4) งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี
5) เลิกจ้าง
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6.3 ระเบียบชุ มนุมสหกรณ์ ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 10 การลงโทษทางวินยั ข้อ 38 วินยั และ
โทษทางวินยั ให้เป็ นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่ถูก
ลงโทษทางวินัย งดการเลื่ อนเงิ นเดื อนประจาปี คณะกรรมการดาเนิ นการ อาจพิจารณางดหรื อลดเงิ นโบนัส
ประจาปี นั้น ๆ ด้วยก็ได้ กระทาผิดระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์วา่ ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ข้อ 21 (1) ถึง (6)
ถื อเป็ นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง การกระทาผิดตามข้อ 21 (7) ถึ ง (17) ถื อเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่า ง
ร้ายแรง ตามข้อ 39
โดยสรุ ปแล้ ว ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด กาหนดวินยั เจ้าหน้าที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิ
โดยกาหนดระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องไว้ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์วา่ ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 ซึ่ งกาหนดโทษทางวินยั คือ ตักเตือนด้วย
วาจา ตักเตือนเป็ นหนังสื อ พักงาน งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี และเลิกจ้าง ตามลาดับ

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากัด มีจุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.1.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 เรื่ องที่ 15.1.2
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ตอนที่ 15.2
การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 15.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
เรื่ องที่ 15.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์

แนวคิด
1. ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยบรรจุไว้ใน
แผนการดาเนินงานประจาปี ของชุ มนุมสหกรณ์ทุกปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง
และสวัสดิ การต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายจัดการชุ มนุ มสหกรณ์ ในการเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่
เพิ่มนั้น ชุมนุมสหกรณ์พิจารณาจากความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่สมาชิ กของแต่
ละฝ่ าย และดาเนินการวางแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งจะต้องเกษียณอายุตามเกณฑ์
ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาบุคลากรที่อยูใ่ นตาแหน่งรองลงมาตามลาดับขั้นได้เห็ น
ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน เมื่อบุคคลที่อยูใ่ นระดับสู งขึ้นไปได้เลื่อนตาแหน่ง ควรจะต้องมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อมิให้การดาเนิ นงานชุ มนุ มสหกรณ์ ตอ้ งสะดุ ด เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
กาหนดคุ ณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับสมัคร มีกระบวนการคัดเลื อก การจ้างและการแต่งตั้ง
ทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์ ตลอดจนมีการกาหนดอัตราเงิ นเดื อนที่เหมาะสมกับตาแหน่ ง
ชุ มนุ มสหกรณ์ ดาเนิ นการจัดทาหลักประกันในการทางาน และเอื้อสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ สาหรับ
เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ที่เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 15.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ทั้งนี้เนื่องจาก “คน” เป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะดาเนิ นการบริ หารทรัพยากรอื่นให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้องค์กรพัฒนาทัน
ต่อการแข่งขันอย่างสู งในปั จจุบนั ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพจึ งมี
ความจาเป็ นสาหรับทุกองค์กร นอกจากนี้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ยงั เป็ นการตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะทาอย่างไร
และใครเป็ นผูก้ ระทา ในการคาดการณ์ความต้องการและตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
อย่างเป็ นระบบ มี ทรั พยากรมนุ ษย์ในจานวน คุ ณสมบัติและเวลา ที่ตอ้ งการเพื่อสนับสนุ นให้องค์การประสบ
ผลสาเร็ จในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อป้ องกันสภาวการณ์ที่มีจานวนพนักงานไม่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ สร้ างความมัน่ ใจแก่ องค์การในการมี เจ้าหน้าที่ ที่ ถู กต้องทั้งในด้า น
คุณสมบัติ ทักษะและเวลา สร้างความมัน่ ใจแก่องค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
กาหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของส่ วนงานต่างๆในองค์กร
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จากัด มี ก ารวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยบรรจุ ไ ว้ใน
แผนการดาเนินงานประจาปี ของชุมนุมสหกรณ์ทุกปี และการวางแผนสื บทอดตาแหน่ง เพื่อมิให้การดาเนินงาน
ชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งสะดุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู ง

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์ ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
ชุ มนุ มสหกรณ์ มีการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนการดาเนิ นงานประจาปี ของชุ มนุ ม
สหกรณ์ ทุกปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และสวัสดิ การต่างๆ แก่ เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างในฝ่ าย
จัดการชุ มนุ มสหกรณ์ โดยมีการกาหนดไว้ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี บัญชี 2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. เงินเดือน ในปี งบประมาณ 2561 จานวน 45,558,000.- บาท (สี่ สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) เพื่อใช้เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 81 อัตรา จากกรอบอัตรากาลัง 97 อัตรา และชุมนุมสหกรณ์มีแผนที่จะรับ
เจ้าหน้าที่เพิ่ม 1 อัตรา จึงมีการตั้งงบประมาณในปี 2561 เพิ่มจากงบประมาณ ในปี 2560 จานวน 3,638,000 บาท
(สามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. เงิ น รางวัล เป็ นค่ า ตอบแทนส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านแก่ เ จ้า หน้า ที่ ต ามผลการประเมิ น เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะ ผลสัมฤทธิ์ ของงานและความเชี่ยวชาญ จานวน 5,685,500.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
3. เงินประจาตาแหน่ง จานวน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
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4. เงินช่วยค่าครองชีพ จานวน 1,998,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. ค่าเบี้ ยประกันสั งคม จานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเงิ นสมทบ และค่าเบี้ ย
ประกันสังคมในส่ วนนายจ้าง (สหกรณ์) ร้อยละ 5 ให้กบั เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์
6. ค่าสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จานวน 5,012,000.- (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
7. ค่าเครื่ องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่ จานวน 509,000.- (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)
8. ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ มาจากเงินจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ดอกผลที่เกิดจากการนาเงินทุนนี้ ให้กู้
หรื อฝากหรื อลงทุน และเงินอุดหนุน หรื อเงินที่มีผบู ้ ริ จาคเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่

ภาพที่ 15.12 งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2561
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2. การวางแผนสื บทอดตาแหน่ งทรัพยากรมนุษย์ ชุมนุมสหกรณ์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยทัว่ ไปจะเริ่ มตั้งแต่การวางแผน การคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน การบรรจุ
แต่งตั้ง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา การประเมิน การธารงรักษา จนถึงการพ้นจากตาแหน่ง
ซึ่ งทรัพยากรมนุษย์น้ นั มีส่วนสาคัญยิง่ ต่อการดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์และความสาเร็ จของชุมนุมสหกรณ์
กรณี ศึกษาต่อไปนี้ เป็ นกรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่ อง การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์สาหรับชุมนุ มสหกรณ์
มีขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่และภารกิจงานความรับผิดชอบจานวนมากโดยเฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในระดับ
บริ หาร เช่น ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ในชุ มนุ มสหกรณ์ เนื่ องจากเมื่อตาแหน่ง
ต่างๆเหล่านี้เมื่อพ้นจากตาแหน่งไปแล้ว จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของชุมนุมสหกรณ์เป็ นอย่างมาก และ
อี กปั ญหาที่ พบ คื อ การเปลี่ ยนแปลงผูจ้ ดั การใหญ่ และเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงแล้วหาผูจ้ ดั การได้ยาก และ
เจ้า หน้า ที่ ใ นระดับ รองลงมา โอกาสที่ จะก้า วขึ้ นสู่ ตาแหน่ งที่ สูง ขึ้ นมี ไม่ มากนัก เนื่ องจากขาดการวางแผน
กาลังคนในระยะยาว และเจ้าหน้าที่ระดับต่ าลงมาจะมองหาแนวทางก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ยากเช่ นกัน
ซึ่ งการมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่เป็ นแรงจูงใจที่ทาให้สหกรณ์มีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นความต้องการขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
ที่ชุมนุมสหกรณ์ จะต้องวางแผนสื บทอดตาแหน่งเตรี ยมสาหรับผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อ การสานต่อการดาเนิ นงานอาจจะไม่สะดุ ด ซึ่ งลักษณะของการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ ง นั้น
โดยเฉพาะตาแหน่งที่มีความสาคัญและจะต้องใช้บุคคลที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากตาแหน่งอื่นๆ โดยทัว่ ไป
จะต้องเตรี ยมการวางแผนพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอนอย่างต่อเนื่ อง โดยการส่ งเข้ารับการฝึ กอบรมตามระยะเวลาที่
กาหนด ตลอดจนการสร้ างบุคลากรให้มีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ คนพร้ อมกันเพื่อการลาออกหรื อมีอุบตั ิเหตุที่
จาเป็ น เช่น ต้องสอบผ่านใบอนุ ญาตการประกอบอาชี พทางการบัญชี หรื อการเงิ น เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องส่ งเข้ารับ
การอบรมและผ่านการสอบ ซึ่ งอาจจะต้องมี ค่าวิชาให้สาหรั บคุ ณสมบัติพิเศษ เป็ นต้น จึงขอยกตัวอย่าง การ
วางแผนสื บทอดตาแหน่งผูจ้ ดั การใหญ่
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ภาพที่ 15.13 แผนผังการสื บทอดตาแหน่ ง
จากแผนผังการสื บทอดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ถ้าชุมนุมสหกรณ์ได้มีการวางแผนระยะ
ยาวไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุ คคลภายในองค์กรก่ อนเป็ นลาดับแรก ในกรณี ผูจ้ ดั การใหญ่พน้ จากตาแหน่ ง
ผูท้ ี่ จะสามารถขึ้ นสู่ ต าแหน่ ง ผู จ้ ัดการใหญ่ คื อ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ส านัก ธุ รกิ จ หรื อรองผู จ้ ดั การใหญ่ ส านัก
บริ หารงาน หรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมัน่ คงสหกรณ์ ออมทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่ งใน
กระบวนการเลื่อน อาจจะต้องมีการประเมินและพิจารณาตามความเหมาะสมหลายประการ ซึ่ งจะไม่กล่าวถึ ง
ในที่น้ ี สมมุติ รองผูจ้ ดั การใหญ่สานักธุ รกิจ ได้เลื่อนขึ้นไปเป็ นผูจ้ ดั การใหญ่ ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การใหญ่สานัก
ธุ รกิ จจะว่างลง ซึ่ งผูท้ ี่ จะเลื่ อนขึ้ นสู่ ตาแหน่ งนี้ มีไ ด้ 5 คน ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเงิ นทุ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ น เชื่ อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารเงิ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุ รกิจเสริ ม และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และงบประมาณ และถ้า ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารเงิน ได้เลื่อนเป็ นรองผูจ้ ดั การใหญ่สานักธุ รกิจ ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารเงินจะว่าง ซึ่งหัวหน้าแผนก
ในสายงานนี้อาจจะเลื่อนขึ้นสู งตาแหน่งที่สูงขึ้นได้
กรณี น้ ีจะเห็นว่า ชุมนุมสหกรณ์มีการวางแผนสื บทอดตาแหน่งตามลาดับ ซึ่ งจะทราบได้วา่ เมื่อไรในแต่
ละตาแหน่งจะพ้นจากหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่อยูใ่ นระดับต่าลงมาก็มองเห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นสู่ ในตาแหน่ง
ที่ สู ง ขึ้ น ได้ เป็ นการสร้ า งขวัญ และก าลัง ให้ ก ับ เจ้า หน้า ที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการ
ดาเนินการควรกาหนดนโยบายที่ชดั เจนว่าการคัดเลือกบุคคลจะสนับสนุ นบุคคลากรภายในองค์กรหรื อบุคลากร
ภายนอกองค์กร
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โดยทัว่ ไป ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มิได้มีการวางแผนสื บทอดตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ การได้มา
ของแต่ละตาแหน่ งอาจจะมาจากเหตุ ผลทางการเลื่ อนขึ้ นตามธรรมชาติ และมักพบว่าเจ้าหน้าที่ ข องชุ ม นุ ม
สหกรณ์ บางตาแหน่ งอาจขาดความจงรักภักดี ต่อองค์กร ซึ่ งเป็ นภารกิ จของชุ มนุ มสหกรณ์ ที่ตอ้ งฝึ กฝนพัฒนา
งานอย่างสม่าเสมอทาให้เจ้าหน้าที่ประจาสามารถปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานาน กรณี ถา้ เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ถ้าไม่มีความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารระดับสู งคนใหม่ที่ไม่คุน้ เคยหรื อมีประสบการณ์กบั
การทางานและวัฒนธรรมองค์การสหกรณ์ อาจจะมีผลทาให้งานของชุ มนุ มสหกรณ์สะดุ ดลง และอาจจะเป็ น
ผลเสี ยต่อองค์กรมากกว่า ทั้งเจ้าหน้าที่ประจาไม่เห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นสู่ ตาแหน่งที่สูงขึ้น ส่ งผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
โดยสรุ ป ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบรรจุไว้
ในแผนการดาเนิ นงานประจาปี ของชุ มนุ มสหกรณ์ ทุก ปี เพื่อเป็ นค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายจัดการของชุมนุมสหกรณ์ ในการเพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มนั้น ชุมนุม
สหกรณ์ พิจารณาจากความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่ สมาชิ กให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ นอกจากนี้ เพื่ อการบริ หารงานอย่า งต่ อเนื่ องการวางแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ของเจ้า หน้า ที่ ระดับ สู ง มี
ความสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ ทั้งยังเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ประจาใน
ชุมนุมสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การใหญ่วางลง ชุ มนุ มสหกรณ์จะให้โอกาสรองผูจ้ ดั การใหญ่
และผูจ้ ดั การฝ่ ายมีที่มีคุณสมบัติครบ มีโอกาสลงสมัครแข่งขันก่อนที่จะรับจากบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ในการวางแผนการสื บทอดตาแหน่งต่างๆ ได้ควรกาหนดคุ ณสมบัติของแต่ละตาแหน่ งไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการให้บุคลากรที่สนใจได้เตรี ยมพร้ อม เช่ น เข้ารับการอบรมเพื่อสอบรับใบอนุ ญาตทาง
การเงิ น การบัญชี เป็ นต้น และควรมีการปรับย้ายให้บุคลากรที่ เห็ นว่าเป็ นบุ คคลที่ ควรสนับสนุ นให้ได้เลื่ อน
ตาแหน่งสู งขึ้นในอนาคตไปปฏิบตั ิหน้าที่ตาแหน่งสาคัญๆ พร้อมที่จะมีประสบการณ์ในตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสื บทอดตาแหน่งของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด จุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอ
สังเขป
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.2.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เรื่ องที่ 15.2.1

เรื่ องที่ 15.2.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (Haman Resource Recruitment) เป็ นกระบวนการในการแสวงหาและ จูง
ใจผูส้ มัครงานที่มีความสามารถให้เข้ามาทางานในองค์กร โดยดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
และคุ ณสมบัติอื่นๆ ตามที่ กาหนดมาสมัครงานให้ได้มากที่ สุด เพื่อองค์กรจะได้มีโอกาสคัดเลื อกบุคคลที่ มี
คุณภาพให้มาปฏิบตั ิงานในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
การดาเนิ นงานขององค์กรจัดทาขึ้ นเพื่อมุ่งจูงใจผูส้ มัครที่มีคุณภาพเข้ามาทางานในองค์กรของตน อันได้แก่
แหล่งที่ใช้ในการสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา วิธีการที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร และการตัดสิ นใจคัดเลือก
บุคลากรเข้าทางาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็ นวิธีการที่จะให้ได้บุคลากรมา ร่ วมงาน จึงถือเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ทั้งนี้ เพราะว่าการได้มาซึ่ งคนดี มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับงานมาทางานก็จะทา
ให้องค์กรประสบความสาเร็ จ ดังนั้นองค์การแต่ละองค์การจึงต้องให้ความสนใจในการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ จากแหล่งต่างๆ โดยเพื่อทาการคัดเลื อกบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่ งงานให้เข้ามาร่ วมงานกับ
องค์การได้อย่างเหมาะสม
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ มีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การกาหนดคุณสมบัติทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการกาหนดคุณสมบัติทรัพยากรมนุ ษย์ของชุ มนุ ม
สหกรณ์ที่ชดั เจนไว้ในระเบียบชุมนุมสหกรณ์วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 3 คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ หมวด 4
การสรรหาเจ้าหน้าที่ การสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขัน ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดคุณสมบัติทรัพยากร
มนุษย์ของสหกรณ์ มีดงั นี้
1.1 ผู้ทจี่ ะได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ องชุ มนุมสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
3) ต้องเป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
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4) ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็ น โรคเรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง โรคที่น่ารังเกียจหรื อติดยาเสพติด
5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้จาคุ กในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริ ต
7) ไม่เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
8) ไม่ เ คยถู ก ให้ พ ้น จากต าแหน่ ง กรรมการสหกรณ์ หรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉัย เป็ นที่ สุ ด ให้ พ ้น จาก
ตาแหน่งกรรมการสหกรณ์
9) ไม่เคยถู กที่ประชุ มใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการสหกรณ์ เพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่
10) ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
11) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
12) ไม่เป็ นผูเ้ คยรั บโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ กเว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
1.2 ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุ และแต่ งตั้ง หรื อเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ผู้จัดการใหญ่
1.1) มี พ้ื น ความรู ้ ไ ม่ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต้อ งการ และมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี หรื อ
1.2) มี พ้ื น ความรู ้ ไ ม่ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาเอก ในสาขาที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต้อ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
1.3) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่ ที่มีเงิ นเดื อนไม่น้อยกว่า
ขั้นต้นของตาแหน่งผูจ้ ดั การใหญ่ โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า 1) หรื อ 2)
2) รองผู้จัดการใหญ่
2.1) มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่ชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
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2.2) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง หัวหน้าแผนก หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายที่ มี เงิ นเดื อนไม่น้อยกว่า
ขั้นต้นของตาแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่
3) ผู้จัดการฝ่ าย
3.1) มี พ้ื น ความรู ้ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต้อ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
3.2) มี พ้ื น ความรู ้ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาโทในสาขาที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต้อ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
3.3) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าแผนก หรื อตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ ที่มีเงิ นเดื อนไม่น้อยกว่า
ขั้นต้นของตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย
4) หัวหน้ าแผนก
4.1) มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ที่ในสาขาชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
4.2) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่าขั้นต้นของตาแหน่งหัวหน้า
แผนก
5) เจ้ าหน้ าที่
5.1) มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่ชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
5.2) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งพนักงานที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่าขั้นต้นของตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
6) พนักงาน
มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา ในสาขาที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต้อ งการและมี ค วามรู ้
ความสามารถในงานที่รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
ตัวอย่าง คุ ณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จากัด ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer)
คุณสมบัติทวั่ ไป

46
มี สั ญ ชาติ ไ ทย อายุ ผู ้ส มัค รงาน (ตามประกาศคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ) ไม่ เ ป็ นผู ้ไ ร้
ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็ นโรคเรื้ อน วัณโรคใน
ระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุ รา เรื้ อรัง โรคที่น่ารังเกียจ หรื อติดยาเสพติด ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรม
อันดี ไม่เคยได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิพ ากษาถึ ง ที่ สุ ดให้จาคุ กในความผิดเกี่ ยวกับ ทรั พย์ที่ก ระทาโดยทุ จ ริ ต
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อ
หน้า ที่ ไม่ เคยเป็ นบุ ค คลล้ม ละลาย ไม่เป็ นผูเ้ คยรั บโทษจาคุ กโดยค าพิพากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหากเป็ นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่จากัดเพศ ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อพ้นภาระทางทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี
บริ บูรณ์ มีความรู ้ ความสามารถด้านตราสารการเงิน ความรู ้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงิน
เป็ นอย่างดี มีความรู ้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจได้ มีทกั ษะในการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ มี ความละเอี ยดรอบคอบ มี ความกระตื อรื อร้ น มุ่งมัน่ ในการทางาน มี ทกั ษะในการติ ดต่อสื่ อสาร มี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริ การ และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft
Office ได้ดี และมีทกั ษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้

2. การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
เมื่อชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีความจาเป็ นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ให้ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจพิ จ ารณารั บ สมัค รคัด เลื อ ก หรื อ สอบคัด เลื อ ก หรื อ
สอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การสรรหาเจ้าหน้าที่
การสอบแข่งขันหรื อสอบคัดเลือก ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ดังนี้
2.1 การรับสมัคร เป็ นภารกิจพื้นฐานสานักผูบ้ ริ หารแผนกบริ หารงานบุคคล รับผิดชอบเพื่อทาการ
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้ผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการมาสมัครงานกับสหกรณ์ โดยการประกาศรับสมัครงาน
ดัง กล่ า ว อาจมี หรื อไม่ มี ค่ า ใช้จ่า ย ซึ่ ง ถ้า ไม่ มี ก ารวางแผนที่ ดีก็ จะท าให้เสี ยงบประมาณและเวลา รวมถึ ง ไม่
สามารถทาการสรรหาพนักงานตามที่ตอ้ งการได้
ดังนั้น ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด จึงกาหนดให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
แต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการดาเนินการและผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เกินห้าคน เป็ นคณะทางาน
สรรหาบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่ โดยผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นคณะทางานและเลขานุ การ เพื่อคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ซึ่ งการสรรหามี 2 วิธีคือ สรรหาจากชุมนุมสหกรณ์
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ และสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยประกาศ
รับสมัครให้ปิดประกาศไว้หน้าสานักงานของชุ มนุ มสหกรณ์ โดยเปิ ดเผยก่ อนวันรั บสมัคร ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้
ประกาศทางสื่ อมวลชนต่างๆ ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิ บห้าวัน และให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้า
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รับการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครตามแบบที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก าหนด พร้ อมด้วย
เอกสารหลักฐานแสดงพื้นความรู ้ บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อรับรองของแพทย์แผน
ปั จจุ บ นั ชั้นหนึ่ ง สาขาเวชกรรม และรั บ รองด้วยว่า ผูส้ มัค รเป็ นผูม้ ี สุ ข ภาพอนามัย สมบู รณ์ ดี และหลัก ฐาน
สาคัญอื่นๆ
ตัวอย่าง ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ น
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ดังนี้

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เป็ นเจ้าหน้าที่ ชสอ. จึงประกาศให้ผสู ้ นใจทราบ ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
1.1 เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม (Web Programmer)

1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer)

1 อัตรา

2. คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 อายุผสู ้ มัครงาน (ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง)
2.1.3 ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็ นโรคเรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุ รา
เรื้ อรัง โรคที่น่ารังเกียจ หรื อติดยาเสพติด
2.1.4 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
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2.1.5 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทาโดยทุจริ ต
2.1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
2.1.7 ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
2.1.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.1.9 หากเป็ นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 1)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และยืน่ ใบสมัคร
ด้วย
ตนเองได้ที่ แผนกบริ หารงานบุคคล สานักผูบ้ ริ หาร สานักงานชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เลขที่
199 หมู่ 2 ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 205 206 224 และ
225 (รถโดยสารประจาทาง ที่ผ่านชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ขสมก. สาย 114 ปอ.114
และรถร่ วมบริ การ บางกรวย-ท่าน้ านนท์)
รั บสมัคร ตั้งแต่ วนั ที่ 8 - 29 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ตั้ง แต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร ดังนี้ (เอกสารที่เป็ นสาเนาต้องมีการรับรอง)
3.2.1 สาเนาปริ ญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิภายในวันที่รับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.2 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้า น พร้ อ มรั บ รองส าเนา
อย่างละ 1 ฉบับ
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3.2.3 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รู ป
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
3.2.4 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เป็ นต้น จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร จานวน 1 ฉบับ นาฉบับจริ งมาแสดงด้วย ได้แก่ ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) หรื อสมุดประจาตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8)
3.2.6 หนังสื อรับรองการผ่านงาน
3.2.7 สาหรับผูส้ มัครงานในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม (Web Programmer)
ต้องแสดงหนังสื อรับรองการผ่านงานต้นฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองว่า “ สาเนาถูกต้อง ”

ลงชื่ อ วันที่ ของ

สาเนาเอกสาร
ทั้งนี้ ผูส้ มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็ นจริ ง ในกรณี ที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร หรื อตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ ึ งผูส้ มัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ชสอ. จะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ง
นี้มาตั้งแต่ตน้
4. หลักสู ตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสู ตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
4.1 การสอบข้ อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
เวลาทีใ่ ช้ สอบ
09.00 – 10.00 น.
(60 นาที)

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

10.00 – 12.00 น.
(120 นาที)

100 คะแนน

เนื้อหาวิชา
1. ความรู้ ทวั่ ไป
เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทดสอบทุกตาแหน่งงาน
2. ความรู้ เฉพาะตาแหน่ ง
2.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม (Web Programmer)
- Web service , C# , iReport
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2.3 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer)
- ตราสารทางการเงิน และกลไกในตลาดทุน
- การวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์หลักทรัพย์
13.00 – 14.00 น.
50 คะแนน 3. ทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel และ Power
(60 นาที)
Point (ทดสอบทุกตาแหน่งงาน)
4.2 การสอบสั มภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมกับกับตาแหน่ งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิ สัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริ บ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูส้ อบแข่งขัน
ผู้สอบผ่ านการคัดเลือก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูส้ อบผ่านข้อเขียน จะต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนนวิชาความรู ้ทวั่ ไป ทุกวิชา
น้อยกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู ้เฉพาะตาแหน่ง ต้องผ่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผูผ้ า่ นเกณฑ์จะต้องมี
คะแนนรวมทุกวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ สอบสัมภาษณ์

ไม่
ผล

5. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
ชสอ. จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็ปไซด์ www.fsct.com และ
ติดประกาศ ณ สานักงาน ชสอ. ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
6. การขึน้ บัญชีผลการสอบคัดเลือก
ชสอ.จะขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชี ไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการ
คัดเลือก
7. การรายงานตัวเพื่อเข้ าทางาน
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัว ณ สานักงาน ชสอ. หากไม่มารายงานตัวตามกาหนดจะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ การตรวจร่ างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบ
ประวัติอาชญากร จึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทั้งนี้ การตรวจร่ างกายและตรวจประวัติอาชญากร
ผูร้ ับการบรรจุตอ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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8. อัตราเงินเดือน เป็ นไปตามประกาศเอกสารแนบหมายเลข 1
และผูท้ ี่ได้รับการบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่ จะได้รับสวัสดิการ ตามระเบียบของ ชสอ. เช่น กองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ เงิ นโบนัสประจาปี สหกรณ์ ออมทรั พย์ เงิ นช่ วยเหลื อค่าพาหนะและเงิ นช่ วยเหลื อค่า อาหาร
กลางวัน สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร ประกันชี วิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม ประกันสุ ขภาพกลุ่ม และ
ประกันสังคม
9. การบรรจุเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ชสอ.
ผูส้ อบผ่านการคัดเลื อก จะต้องทดลองปฏิ บตั ิงานไม่เกิ น 120 วัน หากทดลองปฏิ บตั ิงานผ่าน
ตามที่ ชสอ. กาหนด จึงจะได้รับการบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ ชสอ. กาหนด

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งที่รับสมัครสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ อง
ชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
*******************************
1. ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม (Web Programmer)
อัตราเงินเดือน

21,080 บาท

คุณวุฒิ

ปริ ญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จานวน 1 อัตรา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานในฝ่ าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ไม่จากัดเพศ ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อพ้นภาระ
ทางทหารแล้ว
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริ บูรณ์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ในการทางานด้านพัฒนา Web Application
อย่างน้อย 2 ปี
5. มีทกั ษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้
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ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานการเขียนโปรแกรมระบบงาน ด้วย ASP. NET, C#, php,
Java, Java Script โดยใช้ฐานข้อมูล Oracle
2. วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงาน
3. ทดสอบการทางานเบื้องต้นของโปรแกรมระบบงาน
4. ตรวจสอบสถานะ การทางานของโปรแกรมระบบงาน
5. วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Web server และ Database server
6. บันทึก รวบรวมความรู ้และปัญหาของงานด้านเทคนิคที่รับผิดชอบ
7. รายงานผลการบันทึก และการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
8. ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
9. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เนื้อหาวิชาทดสอบความรู้ เฉพาะตาแหน่ ง
- Web service , C# , iReport
2. ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีก่ ารลงทุน (Investment Officer)
อัตราเงินเดือน

15,000 บาท

คุณวุฒิ

ปริ ญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาการเงิน

จานวน 1 อัตรา

สาขาการเงินการธนาคาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาบัญชี
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
ปฏิบัติงานในฝ่ าย

บริ หารเงิน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ไม่จากัดเพศ ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อพ้นภาระทาง
ทหารแล้ว
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2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
3. มีความรู ้ ความสามารถด้านตราสารการเงิน
4. มีความรู ้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินเป็ นอย่างดี
5. มีความรู ้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจได้
6. มีทกั ษะในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
7. มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรื อร้น มุ่งมัน่ ในการทางาน
มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร และมีบุคลิกภาพดี
8. มีใจรักงานบริ การ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
10. มีทกั ษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจในการลงทุนให้กบั ผูบ้ ริ หาร
2. ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อติดตามสถานการณ์ ตลาดเงิน
ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทารายงานเพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลเสนอผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจลงทุน
4. ให้คาปรึ กษา แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
5. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เนื้อหาวิชาทดสอบความรู้ เฉพาะตาแหน่ ง
1. ตราสารทางการเงิน และกลไกในตลาดทุน
2. การวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์หลักทรัพย์
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2.2 ผู้ประสงค์ ทจี่ ะสมัครเข้ ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน ให้ยนื่ ใบสมัครตาม
แบบที่ชุมนุ มสหกรณ์ กาหนด พร้ อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู ้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ และให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานชุมนุมสหกรณ์
2.3 ผู้คัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตั้งคณะทางานสรรหาบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ให้มีการ
สอบความรู ้ในตาแหน่งหน้าที่ที่ตอ้ งการ โดยจะต้องสอบความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ วิชาอื่นตามที่
ชุ มนุ มสหกรณ์ กาหนด และสัมภาษณ์ ผูส้ อบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนตามที่ ชุมนุ มสหกรณ์
กาหนดเป็ นคราวๆ ไป จึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ แล้วจึงประกาศผล
2.4 การตัดสิ น หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขันเสร็จสิ้นแล้ว 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 สานักงานของชุ มนุ มสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก
หรื อสอบแข่งขัน ต่อคณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ ว

3. การจ้ างและการแต่ งตั้งทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการกาหนดการจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์
ของชุมนุมสหกรณ์ โดยกาหนดไว้ในระเบียบชุมนุมสหกรณ์ วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556
หมวด 4 การจ้างและการแต่งตั้ง ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ มีดงั นี้
3.1 ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจ้ างและแต่ งตั้งผู้ได้ รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลื อก
หรื อสอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนสู งมาหาต่าเป็ นเจ้าหน้าที่
3.2. ในการจ้ างหรื อแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของชุ มนุ มสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานตามที่ชุมนุมสหกรณ์กาหนดและให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกหลักประกันอย่างหนึ่ ง อย่างใด
ดังปรากฏข้างล่างนี้ เพื่อประกันความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่ชุมนุมสหกรณ์เนื่องจากกระทา หรื องดเว้นการ
กระทาซึ่งเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบ
สาหรับหลักประกัน มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดภาระจานอง จานองเป็ นประกัน หลักทรัพย์
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ของรัฐบาล หรื อหลักทรัพย์อื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรจานาต่อชุมนุมสหกรณ์ หรื อมีบุคคลซึ่ งมี
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นของตนเอง และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร หรื อเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ระดับ 5 ขึ้นไป อย่างน้อยคนหนึ่งเป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างไม่จากัด

3. 3 ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผู้คา้ ประกันและหลักประกันทุกปี เพื่อให้
ทราบว่า หลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุ ม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของชุ มนุ มสหกรณ์ และเพื่อ
แก้ปัญหากรณี ที่ผูค้ ้ าประกันถึงแก่กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง หรื อหลักประกันมีราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่
ลดลง เมื่ อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ ย นแปลงในทางลดลงให้คณะกรรมการดาเนิ นการรี บดาเนิ นการเรี ย ก
หลักประกันจากเจ้าหน้าที่ ของชุ มนุ มสหกรณ์ เพิ่มเติ มทันที ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการละเลยไม่ปฏิ บตั ิตาม
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่โดยร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจนครบ
จานวนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์
3.4 การจ้ างและแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีข่ องชุ มนุมสหกรณ์ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นเริ่ มต้นตามอัตรา ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

ขั้นต้ น (บาท)

ขั้นปลาย (บาท)

ขั้นพิเศษ (บาท)

พนักงาน

9,750

34,190

41,670

เจ้าหน้าที่

16,250

51,440

62,570

หัวหน้าแผนก

18,350

62,570

76,630

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

24,700

94,190

114,500

รองผูจ้ ดั การใหญ่

33,100

135,460

160,830

ผูจ้ ดั การใหญ่

40,400

141,880

167,850

ภาพที่ 15.14 อัตราเงินเดือนขั้นต้ น ขั้นปลาย ขั้นพิเศษ
3.5 การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ตอ้ งผ่านการทดลองปฏิบตั ิงาน
ตามระยะเวลาที่คณะทางานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่กาหนดแต่ไม่เกิน 120 วัน และต้องผ่านการ
ประเมิน กรณี ผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง อาจได้รับเงิ นค่าประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
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กาหนด การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่สูงกว่าหัวหน้าแผนก ให้ผจู ้ ดั การใหญ่พิจารณานาเสนอคณะกรรมการ
อานวยการให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอให้ประธานกรรมการอานวยการลงนาม
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อรองผูจ้ ดั การใหญ่ ให้ผจู ้ ดั การใหญ่พิจารณา
นาเสนอคณะกรรมการอานวยการเห็ นชอบ แล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการอนุ มตั ิ และนาเสนอให้
ประธานกรรมการลงนาม
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง ผู จ้ ัด การใหญ่ ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาน าเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิ และนาเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม
โดยสรุ ป ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์ ก่อนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการมา
ทางานกับสหกรณ์ เนื่องจากการรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนั้น จะต้องสอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็ นอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ซึ่ งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการกาหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับ
สมัคร มีการคัดเลือก การจ้างและการแต่งตั้งทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนมีการกาหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม
กับตาแหน่ ง มีการจัดทาหลักประกันในการทางาน และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่ ชุมนุ มสหกรณ์
กาหนดไว้

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็ นว่า การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มี
จุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.2.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เรื่ องที่ 15.2.2
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ตอนที่ 15.3
การประเมินผลและการบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 15.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 15.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
เรื่ องที่ 15.3.2 การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์

แนวคิด
1. ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด กาหนดเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ไว้ในระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 9 การเลื่ อนเงิ นเดื อนและการ
จ่ า ยเงิ นรางวัล วิธี ก ารประเมิ นผลที่ ก.พ.ก าหนด โดยใช้แบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
เจ้า หน้า ที่ ข องชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร่ ว มกับ แบบแสดงความคิ ด เห็ น ประกอบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นเครื่ องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงาน สหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์การประเมินผล เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี และเพื่อพัฒนาบุคคลได้ปรับปรุ งการทางาน
ของตนให้ดีข้ ึ น ผลการประเมิ นเป็ นเครื่ องช่ วยพิ จารณาความต้องการในการฝึ กอบรมแก่ ผูถ้ ู ก
ประเมิน
2. ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด บริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุ ษย์ของชุมนุม
สหกรณ์ ด้วยการเลื่ อนเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้าง เงิ นรางวัล เงิ นสะสม การจ่ายเงิ นโบนัส ค่าชดเชย
เจ้าหน้าที่ การจัดสวัสดิการเครื่ องแบบ และสวัสดิการด้านอื่นๆ เห็ นได้ว่าการจัดสวัสดิการที่ ดี
ช่ วยดึ งดู ดให้บุคคลภายนอกอยากมาร่ วมงานกับชุมนุ มสหกรณ์ และมีส่วนช่ วยรักษาเจ้าหน้าที่มี
ความจงรักภักดีต่อชุมนุมสหกรณ์ต่อไป
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้การประเมินผลตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้

เรื่ องที่ 15.3.1 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นกระบวนการวัดเพื่อให้ทราบว่า การปฏิ บตั ิงานของแต่ละคนใน
องค์กรสามารถปฏิ บตั ิงานได้ผลดี เพียงใด ได้ผลงานเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้หรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
ปริ มาณและคุณภาพของงานที่แต่ละคนได้กระทาไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ ง ผลจากการประเมินทาให้ทราบว่า
องค์กรมีความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าเพียงใด นอกจากนี้ ยงั มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการตัดสิ นใจในการ
บริ หารได้หลายประการ นอกจากนี้ ยงั มีการนาผลการประเมิ นไปใช้ในการตัดสิ นใจในการบริ หารได้หลาย
ประการ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การเพิม่ ค่าจ้างเงินเดือน การฝึ กอบรม การพัฒนาอาชีพ การปลดออด
เป็ นต้น และในกรณี เจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะปรับปรุ งเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพของการทางานในอนาคต จาเป็ น
จะต้องทราบผลงานที่เขาได้กระทาไว้ในอดีตเสี ยก่อน ซึ่ งก็ได้มาจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานนัน่ เอง จึงจะ
สามารถปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการท างานได้ นอกจากนี้ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านยัง สามารถช่ ว ยในการ
ตรวจสอบนโยบายและโครงการใหม่ ๆ ขององค์การ
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่ โดยกาหนดเป็ นเงื่ อนไข
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ไว้ในระเบียบชุมนุมสหกรณ์วา่ ด้วย
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 9 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัล วิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด โดย
ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ ร่ วมกับแบบแสดงความคิดเห็นประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นเครื่ องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

1. เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย จากัด ก าหนดเงื่ อนไขการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ไว้ในระเบียบชุมนุมสหกรณ์วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 9
การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัล มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง ให้พิจารณาถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน โดยน าผลงาน ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติ ความอุ ต สาหะ ความ
รับผิดชอบ พฤติกรรมการทางาน การลา การรักษาวินยั และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ของผูน้ ้ นั มาประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อไปยังผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจ
สัง่ เลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ต้องอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณสาหรับเลื่อนเงินเดือนประจาปี

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
3. เจ้าหน้าที่ ซึ่ งมีเวลาทางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ หรื อมีขอ้ บกพร่ องใน
รอบปี ทางบัญชี ที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ดังนี้ 1) ขาดงานโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร 2) มีวนั ลากิจและลาป่ วยรวมกันเกินกว่า 30 วัน ลาป่ วยกรณี พิเศษเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่ได้ข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมแนบกับ
ใบลาด้วย ในกรณี จาเป็ นหรื อเห็ นสมควร ผูม้ ีอานาจอนุ ญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่น ซึ่ งผูม้ ีอานาจ
อนุญาต เห็นชอบแทนก็ได้ ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิ บตั ิงานในหน้าที่เกิ น 180 วัน ลาคลอดบุตร
เกิน 90 วัน ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์เป็ นครั้งแรกเกิ น 120 วัน ลาเพื่อรับราชการทหารหรื อฝึ ก
ทบทวน ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึ กวิชาทหาร และเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารเกิน 60 วัน
และ3) ในรอบปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษตักเตือนเป็ นหนังสื อ
โดยสรุ ป ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ก าหนดระเบี ยบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่ าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 และระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 หมวด 9
การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัล เป็ นเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นกรอบแนวทาง และ
ข้อพิจารณาพื้นฐานอันดับแรกในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ ว่ามีคุณสมบัติอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน และเพิ่มค่าจ้างในรอบการปฏิ บตั ิ งานในปี ที่ ผ่านมหรื อไม่ ซึ่ งจะต้องนาไปพิจารณา
ร่ วมกับหลักเกณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด อีกครั้งหนึ่ง

2. เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็ น
ระบบ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้าง ปี ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน และครั้งที่ 2 วันที่
31 มี นาคม ของทุ ก ปี โดยใช้แบบประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ง าน ร่ วมกับ แบบแสดงความคิ ดเห็ นประกอบการ
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ประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ โดยใช้การให้คะแนนให้พิจารณาวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์
และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้พิจารณาจาก
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ การมาปฏิบตั ิงานและการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กร โดยมีสัดส่ วนในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

ส่ วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
น้ าหนักร้อยละ 70
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ
น้ าหนักร้อยละ 20
ส่ วนที่ 3 การมาปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กร น้ าหนักร้อยละ 10
ส่ วนที่ 1 ผลสั มฤทธิ์ของงาน
(1) องค์ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการ

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

หัวหน้าแผนก /
เจ้าหน้าที่ /
พนักงาน

/รองผูจ้ ดั การใหญ่
1. ตัวชี้วดั ระดับองค์การ

25 %

20 %

15 %

2. ตัวชี้วดั ระดับฝ่ าย

35 %

30 %

25 %

3. ตัวชี้วดั ตามหน้าที่งาน

40 %

50 %

60 %

100 %

100 %

100 %

รวม

(2) หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานผลสั มฤทธิ์ มี 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เชิงปริ มาณ การให้คะแนน คิดเป็ นร้อยละ เช่น ผลงานร้อยละ 1-60 =1 ร้อยละ 61-70 =2
ร้อยละ 71-80 = 3 ร้อยละ 81-90 =4 ร้อยละ 91-100 = 5
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2. เชิงกระบวนการ การให้คะแนน พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น เตรี ยมการ
ดาเนินการ = 1 เริ่ มดาเนินการ = 2 ดาเนินการ 50% = 3 ดาเนินการแล้วเสร็ จ = 4 ดาเนินการแล้วเสร็ จใน
ระยะเวลาตามแผนปฏิบตั ิการ = 5

ส่ วนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะ
1. การกาหนดสมรรถนะ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะหลัก โดย ชุมนุมสหกรณ์
มีการกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของเจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องมี แต่ละระดับ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์การประเมิ น
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ ดังนี้

เจ้ าหน้ าที่
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. จิตสานึกในการให้บริ การ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะตามสายงาน
6. การสอนงานและมอบหมายงาน
7. ภาวะผูน้ า

เจ้ าหน้ าที่
ระดับปฏิบัติการ
พนักงาน/
เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่ระดับบริหาร
หัวหน้ าแผนก

ผู้จัดการฝ่ าย

รองผู้จัดการใหญ่ /
ผู้จัดการใหญ่

ระดับ 1 – 2
ระดับ 1 – 2
ระดับ 1 – 2
ระดับ 1 – 2
ระดับ 1 – 2

ระดับ 1 - 3
ระดับ 1 - 3
ระดับ 1 - 3
ระดับ 1 - 3
ระดับ 1 - 3

ระดับ 1 - 4
ระดับ 1 - 4
ระดับ 1 - 4
ระดับ 1 - 4
ระดับ 1 - 4

ระดับ 1 - 5
ระดับ 1 - 5
ระดับ 1 - 5
ระดับ 1 - 5
ระดับ 1 - 5

-

ระดับ 1 - 3
-

ระดับ 1 - 4
ระดับ 1 - 4

ระดับ 1 - 5
ระดับ 1 - 5
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8. การวางกลยุทธ์

-

-

ระดับ 1 - 4

ระดับ 1 - 5

หมายเหตุ ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก ดูรายละเอียดจากพจนานุกรมสมรรถนะของชุมนุมสหกรณ์

2. หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. จิตสานึกการให้บริ การ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. จริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะตามสายงาน
6. การสอนงานและมอบหมายงาน
7. ภาวะผูน้ า
8. การวางกลยุทธ์
รวม

ระดับตาแหน่ ง
พนักงาน/เจ้ าหน้ าที่ หัวหน้ าแผนก ผู้จัดการฝ่ าย

รองผู้จัดการใหญ่
/ผู้จัดการใหญ่

25%
25%
15%
15 %
20%

25%
15%
15%
15%
15%

25%
5%
15%
15%
5%

25%
5%
15%
15%
5%

100%

15%
100%

10%
10%
15%
100%

5%
10%
20%
100%

หมายเหตุ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรอบที่ 2 สมรรถนะหลักข้อ 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
อาชีพ เจ้าหน้าที่ตอ้ งผ่านการอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสู ตร คิดคะแนนเป็ นร้อยละ 5
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ส่ วนที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ ชสอ.
1. องค์ ประกอบการของการประเมิ น การมาปฏิ บั ติ ง านและการมี ส่ วนร่ ว มในกิจ กรรมขององค์ ก ร
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ (1) จานวนครั้งของการมาทางานเกินเวลา (มาสาย) หรื อทางานไม่ครบเวลา (กลับก่อน)
(2) จานวนวันของวันลาป่ วย – ลากิจ (3) จานวนครั้งของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กร
2. หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
ประเมิน
1. มาสาย – กลับก่อน

คะแนน
4

เงื่อนไข
จานวน 12 ครั้ง / 6 เดือน
จานวน 24 ครั้ง /12 เดือน
เกินจานวนตามเงื่อนไขไม่ได้คะแนน

2. ลาป่ วย - ลากิจ

2

จานวน 3 วัน / 6 เดือน
จานวน 6 วัน / 12 เดือน
เกินจานวนตามเงื่อนไขไม่ได้คะแนน

3. กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
รวม

4
10

ให้พิจารณาจากประกาศกิจกรรมเป็ นรายปี
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3. สู ตรในการคานวณคะแนนผลการปฏิบัติงาน คือ

คะแนนการประเมิน
คะแนนผลการปฏิบัตงิ าน
(100 คะแนน)

=

ผลสั มฤทธิ์ของงาน

คะแนนการมาปฏิบัตงิ าน

คะแนนการประเมิน
+

พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน

X

X

น้าหนักผลสั มฤทธิ์ของงาน

น้าหนักพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน

X

+

น้าหนักการมาปฏิบัตงิ าน

4. คะแนนส่ วนลด สาหรับเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
หมวด 6 วินยั และโทษทางวินยั โดยลงโทษทางวินยั ในการตักเตือนเป็ นหนังสื อและพักงานจะถูกหักคะแนน 3
คะแนน สาหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ใช้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานจริ ง
5. ผู้ประเมิน กาหนดให้มีผบู ้ งั คับบัญชาและหรื อกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็ นผูป้ ระเมิน ดังนี้
พนักงาน/เจ้าหน้าที่

ประเมินโดย

หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การฝ่ าย และรองผูจ้ ดั การใหญ่

หัวหน้าแผนก

ประเมินโดย

ผูจ้ ดั การฝ่ าย รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

ประเมินโดย

รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานกรรมการคณะ
ที่รับผิดชอบ

รองผูจ้ ดั การใหญ่

ประเมินโดย

ผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานกรรมการคณะที่รับผิดชอบ
และรองประธานกรรมการที่ดูแล

ผูจ้ ดั การใหญ่

ประเมินโดย

คณะกรรมการอานวยการ

กรณี เจ้าหน้าที่ที่ถูกประเมิน ไม่มีผจู ้ ดั การฝ่ าย รองผูจ้ ดั การใหญ่ มอบผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูป้ ระเมิน
6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินทุก 6 เดือน ปี ละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่
1 ตุลาคม ของปี นั้น
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รอบที่ 2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1
เมษายน ของปี นั้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
1) ก่อนเริ่ มรอบการประเมิน หรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมิ นผลให้เจ้าหน้าที่ ทราบโดยทัว่ กัน ในแต่ละรอบการประเมิ นให้ผูป้ ระเมิ นและผูร้ ั บการประเมิ นกาหนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จของ
งานอย่างเป็ นรู ปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน และประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลตามที่
ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
2) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินให้คาปรึ กษาแนะนาผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไข พัฒนาเพื่ อนาไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บ ตั ิ งาน หรื อสมรรถนะ และเมื่ อสิ้ นรอบการ
ประเมินผูป้ ระเมิน และผูร้ ับการประเมิน ร่ วมกันทาการวิเคราะห์ผลสาเร็ จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
หรื อสมรรถนะ เพื่อหาความจาเป็ นในการพัฒนารายบุคคล
3) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละครั้งให้แจ้งผลการประเมินแก่ผรู ้ ับการประเมินทราบ
เป็ นรายบุคคล โดยผูร้ ับการประเมินลงลายมือชื่ อรับทราบผลการประเมิน กรณี ที่ผูร้ ับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่ อรับทราบผลการประเมิน ให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่ งคน ลงลายมือชื่ อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการ
ประเมิน
4) ให้ผปู ้ ระเมินประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี และดีมากในที่เปิ ดเผย
ให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น
5) เพื่อให้มีกลไกสนับสนุ นความโปร่ งใส และเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ นไม่ ยินยอมลงลายมื อชื่ อรั บ ทราบผลการประเมิ น ให้ผูร้ ั บการประเมิ นจัดท าบันทึก
ภายใน15 วัน เสนอผูจ้ ดั การใหญ่พิจารณาแล้ว เสนอคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณา เพื่อ
เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
7. วิธีการเลื่อนเงินเดือน กาหนดการเลื่อนเงินเดื อนคิดเป็ นร้ อยละของฐานเงิ นเดือนแต่ละคน ไม่เกิน
ร้อยละ 4 ของฐานเงินเดื อนแต่ละคน ทั้งนี้ เมื่อรวมผลการประเมินของครึ่ งปี แรกและครึ่ งปี หลังแล้วต้องไม่เกิ น
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ร้อยละ 8 ของเงินเดื อนแต่ละคน สาหรับการเลื่ อนเงิ นเดื อนถ้ามี เศษไม่ถึงสิ บบาทให้ปัดเป็ นสิ บบาท ผลการ
ประเมิน “ต้องปรับปรุ ง” ต่ ากว่าร้ อยละ 60 ไม่เลื่ อนเงิ นเดื อน การเลื่ อนเงิ นเดื อนให้ไม่เกิ นเงิ นเดื อนสู งสุ ดที่
กาหนดไว้ของแต่ละตาแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมกัน เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินการเลื่ อน
เงินเดือนที่ได้รับการจัดสรรในปี บัญชีน้ นั
8. หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนขั้นปลายเข้ าสู่ ข้ นั พิเศษ กาหนดไว้ตอ้ งมีคะแนนผล
การปฏิบตั ิงาน 70% ขึ้นไปในรอบการประเมิน
9. หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนขั้นพิเศษเข้ าสู่ เงินตอบแทนพิเศษ การเลื่อนเงินเดือน
ขั้นพิเศษเข้าสู่ เงิ นตอบแทนพิเศษ ต้องมีคะแนนผลการปฏิบตั ิงาน 70% ขึ้นไปในรอบการประเมิน เงิ นเดื อ น
ขั้น พิเ ศษของแต่ล ะระดับ ตาแหน่ ง ให้ไ ด้รั บ เงิ น ค่า ตอบแทนพิเ ศษ เป็ นร้ อ ยละของฐานเงิ นเดื อนแต่ละคน
เจ้าหน้าที่ได้รับเงิ นเดื อนขั้นพิเศษ หรื อระดับตาแหน่ งของช่ วงเงิ นเดื อนที่ ดารงอยู่ให้ได้รับเงิ นค่าตอบแทน
พิเศษ เงินตอบแทนพิเศษคิดเป็ นร้ อยละของฐานเงินเดื อนแต่ละคน และไม่นามารวมเป็ นเงินเดื อนพื้นฐานเพื่อ
การคานวณสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ และการเลื่อนเงินเดือนในครั้งต่อไป
โดยสรุ ป ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย จ ากัด มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่อย่างเป็ นระบบ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้าง ปี ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน
และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน ร่ วมกับแบบแสดงความคิ ดเห็ น
ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ โดยใช้การให้คะแนนให้พิจารณาวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของ
ชุมนุมสหกรณ์ และวิธีการประเมินผลที่ ก.พ.กาหนด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ให้พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน น้ าหนักร้อยละ 70ประกอบด้วยสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะตามสายงาน ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ น้ าหนักร้ อยละ 20 มีการ
แบ่งระดับการให้คะแนนตามตาแหน่ ง ส่ วนที่ 3 การมาปฏิ บตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมขององค์ก ร
น้ า หนัก ร้ อยละ 10 มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน มี ก ารก าหนดวิธี ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนขั้นปลายเข้าสู่ ข้ นั พิเศษ และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเลื่อน
เงินเดือนขั้นพิเศษเข้าสู่ เงินตอบแทนพิเศษ

3. เครื่ องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ใช้เครื่ องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้าง ด้วยการใช้แบบประเมิน ดังต่อไปนี้
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3.1 แบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของเจ้ า หน้ า ที่ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ เพื่ อผูบ้ งั คับบัญชาระดับ ต้น
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการระบุขอ้ มูลพื้นฐานโดยทัว่ ไปของผูถ้ ูกประเมิน ชื่ อสกุล ตาแหน่ง ระยะเวลา
ในการทางาน ส่ วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน (70 คะแนน) ตัวชี้ วดั ระดับองค์กร ตัวชี้ วดั ระดับฝ่ าย
ตัวชี้ วดั ตามหน้าที่งาน ส่ วนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (สมรรถนะ) (20 คะแนน) ประกอบด้วย
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตสานึ กในการให้บริ การ การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในอาชี พ จริ ยธรรม และการทางาน
เป็ นทีม ส่ วนที่ 3 การมาปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ ชสอ. (10 คะแนน) เป็ นต้น รายละเอียด
ที่จะได้ศึกษาต่อไป
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
แบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเจ้าหน้ าที่
ตาแหน่ งหัวหน้ าแผนก
รอบการประเมิ น  ครังที
้ ่ 1 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ครังที
้ ่ 2 วันที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ............. ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ........................
ชือ่ ผู้รบั การประเมิน …………………………... ตาแหน่ ง ………………………………... แผนก …………………………………………….
ฝ่ าย …………………………………. เข้างานทีช่ มุ นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ …………………………………………………….

ส่ วนที่ 1 การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของงาน (70 คะแนน)
ตัวชี้วดั ผลงาน

ฐานข้อมูล
เดิม (ถ้ามี )

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2559

ปี บญ
ั ชี 59 (6 เดือนแรก)

6 เดือนหลัง

คะแนนตามระดับ
ค่าเป้ าหมาย
1

2

3

4

ผลงาน
ที่ ทาได้

คะแนน น้าหนัก รวมคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

5

= (ก) x (ข)

1. ตัวชีว้ ดั ระดับองค์กร
ผลการดาเนินงานของ ชสอ. ในรอบ 6 เดือนแรกปี บญ
ั ชี 2559

-

15%

-

-

25%

-

2. ตัวชีว้ ดั ระดับฝ่ าย
ผลการดาเนินงานของฝ่ ายส่งเสริมกิจการในรอบ 6 เดือนแรกปี บญ
ั ชี 2559

3. ตัวชีว้ ดั ตามหน้ าที่งาน (JD)
3.1 งานชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์
ชมรมได้รบั การประสานงานและเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบ ชสอ.

และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบ ชสอ.
ให้ไม่เกิน 15 วันทาการก่อนจัดโครงการ

3.2 งานทะเบียนสหกรณ์ สมาชิ ก

ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ - ที่อยู่สหกรณ์สมาชิกใน

ตรวจสอบข้อมูลชือ่ -ทีอ่ ยู่ สหกรณ์สมาชิก
ในระบบงาน
3.3 งานแนะนาการดาเนิ นงาน และ
การบริหารจัดการ สอ.
สหกรณ์ได้รบั คาแนะนาการดาเนินงาน
และการบริหารจัดการสหกรณ์
3.4 งานคลิ นิกสหกรณ์
สหกรณ์ได้รบั คาปรึกษาจากคลินิกสหกรณ์
3.5 งานจัดสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
สหกรณ์ได้รบั สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

60%

ชมรมฯ ได้รบั การประสานงาน

ไม่เกิน 15 วันทาการก่อนจัดโครงการ

ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั

ระบบงานเป็ นปั จจุบนั
สหกรณ์ได้รบั คาแนะนา

ไม่เกิน 15 วัน นับจากที่ได้รบั เรือ่ งขอคาแนะนา

P ประสานงาน และเบิกจ่าย
ให้ชมรมฯ 2 ชมรม 5 ครัง้

P จัดทาข้อมูลแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มี.ค.60
P สหกรณ์ได้รบั คาแนะนา

ไม่เกิน 15 วัน นับจากที่ได้รบั เรือ่ งขอคาแนะนา

5.00

15%

0.75

5.00

15%

0.75

5.00

10%

0.50

5.00

10%

0.50

5.00

10%

0.50

6 สหกรณ์ 6 ครัง้

สหกรณ์ได้รบั คาปรึกษาจากคลินกิ สหกรณ์
ไม่เกิน 15 วัน นับจากที่ได้รบั เรือ่ ง

ไม่เกิน 15 วัน นับจากที่ได้รบั เรือ่ ง

P สหกรณ์ได้รบั คาปรึกษา
10 สหกรณ์ 10 ครัง้

สหกรณ์ได้รบั สวัสดิการ ไม่เกิน 7 วันทาการ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารครบถ้วน

ไม่เกิน 7 วันทาการ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารครบถ้วน

P สหกรณ์ได้รบั สวัสดิการ
16 สหกรณ์

รวมคะแนน
แปลงคะแนนรวม (ค) ให้ มีฐานคะแนนเต็มเป็ น 100 คะแนน (โดยนา 20 มาคูณ)
แปลงสัดส่วนน้าหนักผลสัมฤทธิ์ ของงานให้ เป็ น 70% ของคะแนนประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน 100 คะแนน

หมายเหตุ การกาหนดค่าคะแนนตามเป้ าหมาย โดยผู้บงั คับบัญชาร่วมกับผู้ใต้บงั คับบัญชาตกลงร่วมกัน พิจารณา
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. เชิงปริมาณ
การให้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ
เช่น ผลงานร้อยละ 1-60 = 1 ร้อยละ 61-70 = 2 ร้อยละ 71-80 = 3 ร้อยละ 81-90 = 4 ร้อยละ 91-100 = 5
2. เชิงกระบวนการ
การให้คะแนนพิจารณาจากภาระหน้าทีค่ วามรัเช่บนผิดเตรี
ชอบ
ยมการดาเนินการ = 1 เริม่ ดาเนินการ = 2 ดาเนินการ 50% = 3 ดาเนินการแล้วเสร็จ = 4
ดาเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาตามแผนปฏิบตั ิการ = 5
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 12 วันที่ 23 มีนาคม 2558 เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ชสอ.
เพือ่ เลื่อนเงินเดือนในปี บญ
ั ชี 2558 รอบที่ 1 (1 เมษายน – 30 กันยายน)

100%

3.00
60.00
42.00
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ส่ วนที่ 2 การประเมิ นพฤติ กรรมการปฏิ บต
ั ิ งาน (สมรรถนะ) (20 คะแนน)

อยู่ในระดับ ทีใ่ ช้งานได้ด ี (Very Proficient)
อยู่ในระดับ ทีด่ เี ยีย่ ม / เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบ
ั ผูอ้ น
่ื (Role Model)

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คาจากัดความ : ความมุ่งมั ่นจะปฏิ บต
ั ิ หน้ าที่ ของตนให้ ดี รวมถึงการสร้างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรือกระบวนการ

รวมคะแนน (ค)
= (ก x ข)

ผู้จดั การใหญ่

ผู้จดั การใหญ่

(ข)
รองผูจ้ ดั การใหญ่

รายละเอียดการพิ จารณา

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

หัวข้อประเมิ น

น้าหนัก

รองผูจ้ ดั การใหญ่

คะแนน (ก)

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

เกณฑ์ก ารให้คะแนน : คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน ให้คะแนน ดังนี้
0.01 - 1.00 จาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างยิง่
3.01 - 4.00
1.01 - 2.00 ต้องได้รบั การพัฒนา / กาลังพัฒนา
4.01 - 5.00
2.01 - 3.00 อยู่ในระดับ ทีใ่ ช้งานได้

0.00 0.00 0.00

25%

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15%

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15%

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15%

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15%

0.00 0.00 0.00

6. การสอนงานและ คาจากัดความ : ความสามารถในการสอนงานผูอ
้ ื่นและเชื่อมั ่นว่าจะมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ ให้ สามารถตัดสิ นใจ
0.00 0.00 0.00

15%

0.00 0.00 0.00

การปฏิ บต
ั ิ งานตามเป้ าหมาย
ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนเองให้ด ี
ระดับที่ 2 สามารถทางานได้ผลงานตามเป้ าหมายที่ ผู้บงั คับบัญชากาหนด หรือเป้ าหมายขององค์การกาหนดไว้

2. จิ ตสานึ กในการ

ี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้
ระดับที่ 3 สามารถปรับปรุงวิธกี ารทางานเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ ป
คาจากัดความ : ความตัง้ ใจและความพยายามในการให้ บริการ เพื่อสนองความต้ องการของผูร้ บั บริการทัง้ ภายใน

ให้ บริการ

และภายนอก ชสอ.
ระดับที่ 1 สามารถให้บริการ ด้วยความสุภาพกับผู้รบ
ั บริการได้ดว้ ยความเต็มใจ
ช่
ว
ยแก้
ป
ั
ญ
หาให้
แ
ก่
ผ
ู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
าร
ได้
อ
ย่
า
งรวดเร็
ว
ระดับที่ 2

3. การสั ่งสมความ

ระดับที่ 3 ให้บริการทีเ่ กินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
คาจากัดความ : ความขวนขวายใฝ่ เรียนรูด
้ ว้ ยตนเองอย่างต่ อเนื่ องเพื่อพัฒนาความรูค
้ วามสามารถในการปฏิ บต
ั ิ งาน

เชี่ ยวชาญในอาชี พ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ ความสามารถของตนให้ดยี งิ่ ขึน
้

4. จริยธรรม

ระดับที่ 2 สามารถนาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ระดับที่ 3 พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ และความเชีย่ วชาญมากขึน
้
คาจากัดความ : การครองตนและประพฤติ ปฏิ บต
ั ิ ถกู ต้ องเหมาะสมทัง้ ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนหลักแนวทางในวิ ชาชี พของตน
ระดับที่ 1 ต้องรักษาชือ่ เสียงมิให้ขน
้ึ ชือ่ ว่าเป็ นผู้ประพฤติผดิ ศีลธรรม หรือประพฤติในทางทีอ่ าจเสือ่ มเสียต่ อตาแหน่ งหน้าที่
เช่น ประพฤติต นเป็ นเสเพลเป็ นอาจิณ เสพสุราเป็ นอาจิณ หรือของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้
เสพยาเสพติดให้โทษมีหนี้สน
ิ ล้นพ้นตัว เล่นการพนันทีม่ ไิ ด้รบ
ั อนุ ญาตตามกฎหมาย
ระดับที่ 2 มีความซื่อสัต ย์สุจริต ปฏิบตั หน้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

5. การทางาน

ระดับที่ 3 รักษาวาจา มีสจั จะเชือ่ ถือได้ ไม่พดู บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ต นเอง
คาจากัดความ : ความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายเดียวกันของกลุ่มโดยมี การ

เป็ นที ม

แลกเปลี่ยนทักษะความรูแ
้ ละประสบการณ์ ต่อกัน
ระดับที่ 1 สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างกัน และช่วยเหลือสนับสนุ นการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 2 ยอมรับการตัดสินใจของทีม และให้ความร่วมมือในการทางานกับเพือ่ นร่วมทีม
ระดับที่ 3 รายงานให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าของการดาเนินงานในทีม

การมอบหมายงาน ในการปฏิ บต
ั ิ งานได้อย่างอิ สระ
ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้คาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 2 ตัง้ ใจพัฒนาผู้ใต้บงั คับบัญชาให้มศี กั ยภาพ
ระดับที่ 3 วางแผน เพือ่ ให้โอกาสผู้ใต้บงั คับบัญชาแสดงความสามารถในการทางาน
รวมคะแนน
แปลงคะแนนรวม (ค) ให้ มีฐานคะแนนเต็มเป็ น 100 คะแนน (โดยนา 20 มาคูณ)
แปลงสัดส่วนน้าหนักพฤติ กรรมการปฏิ บต
ั ิ งาน (สมรรถนะ) ให้ เป็ น 20% ของคะแนนประเมิ นผลการปฏิ บต
ั ิ งาน 100 คะแนน

100%

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
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ส่ วนที่ 3 การมาปฏิ บตั ิ งานและการมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมของ ชสอ. ( 10 คะแนน)
ลาดับ การมาปฏิ บตั ิ งานและการมี ส่วนร่วม คะแนนเต็ม
1
มาสาย - กลับก่อน
4.00
2
ลาป่ วย - ลากิจ
2.00
3
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ชสอ.
4.00
รวม
10.00

คะแนนที่ ได้

สรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิ น
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (สมรรถนะ)
ส่วนที่ 3 การมาปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ชสอ.
รวมคะแนน
แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานรายบุคคล
ความรู้ /ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ ต้องได้รบั การพัฒนา
ความรู้ /ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ ต้องได้รบั การพัฒนา
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์
2. การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
3. การบริหารการเงิน การลงทุน ทีน่ ามาประยุกต์ในงาน สอ.
4. การบัญชีสหกรณ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ ได้
70.00
20.00
10.00
100.00

วิ ธีการพัฒนา

ช่วงเวลาในการพัฒนา

วิ ธีการพัฒนา

ช่วงเวลาในการพัฒนา

อบรม/สัมมนา
อบรม/สัมมนา
อบรม/สัมมนา
อบรม/สัมมนา

1 เม.ย.59 - 31 มี.ค.60
1 เม.ย.59 - 31 มี.ค.60
1 เม.ย.59 - 31 มี.ค.60
1 เม.ย.59 - 31 มี.ค.60

ผูร้ บั การประเมิ น

ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลแล้ว

ลงชือ่
ตาแหน่ ง หัวหน้าแผนก………………………….
วันที่
………………………………

ผูป
้ ระเมิ น

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รบั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
ผลการประเมินเมื่อวันที.่ ............................................

ลงชือ่
ตาแหน่ ง ผู้จดั การฝ่ าย……………………………..
วันที่ ………………………………

ความเห็นของผูบ
้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไป
ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
มีความเห็นต่ าง ดังนี้

ลงชือ่
ตาแหน่ ง รองผู้จดั การใหญ่
วันที่ ………………………………

ภาพที่ 15.16 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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โดยสรุ ป ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ใช้เครื่ องมือในการประเมินผลการการ
ปฏิ บตั ิ งานเจ้าหน้า ที่ ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ โดยมี ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น และ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสู งเป็ นผูป้ ระเมิน นอกจากจะทราบผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ให้ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้รับการพัฒนาเป็ นรายบุคคล เช่น การเข้ารับ
การอบรมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ รวมทั้งบริ ษทั เอกชน
ชั้นนา
สาหรับการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุ ษย์ โดยทัว่ ไปผลงานนั้นวัดได้โดยใช้ตวั ชี้ วดั พฤติกรรมของ
ผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย สมรรถนะดังนี้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมัน่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้ดี รวมถึงการสร้างสรรค์พฒั นา
ผลงานหรื อกระบวนการการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมาย
2) จิ ตส านึ ก ในการให้บ ริ ก าร หมายถึ ง ความตั้ง ใจและพยายามในการให้ บริ ก าร เพื่ อสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การทั้งภายใน และภายนอก ชสอ.
3) การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในอาชี พ หมายถึง ขวนขวายใฝ่ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) จริ ย ธรรม หมายถึ ง การครองตนและประพฤติ ปฏิ บตั ิ ถูก ต้องเหมาะสมตามหลัก กฎหมายและ
คุณธรรมจริ ยธรรม
5) การทางานเป็ นทีม หมายถึง ความสามารถในการทางานร่ วมกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
เดียวกันของกลุ่มโดยมีการแลกเปลี่ยนทักษะความรู ้และประสบการณ์ต่อกัน
ในการบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุ ษย์ในชุ มนุ มสหกรณ์ สามารถนาสมรรถนะ 5 ข้อ ที่ กล่ าวมา
ไปปรับใช้เป็ นเกณฑ์ตวั ชี้ วดั พฤติ กรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิ บตั ิงานยอดเยี่ยมในการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือนได้

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
สามารถนาไปปรับใช้กบั สหกรณ์อื่นๆ ได้อย่างไร และใครเป็ นผูม้ ีบทบาทในการประเมินอย่างไร มีจุดเด่นใดที่
สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.3.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เรื่ องที่ 15.3.1
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เรื่ องที่ 15.3.2 การบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
การบริ หารค่าตอบแทน เป็ นการบริ หารค่าตอบแทน หมายถึง การพัฒนานโยบาย การวางแผน การจัด
รู ปงานและการควบคุ มกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ลูกจ้างที่
ทางานให้แก่องค์การ ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ทุกรู ปแบบของสิ่ งของหรื อรางวัล ทั้งที่เป็ นตัวเงิน
บริ การที่จบั ต้องได้ และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากการทางาน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการจ้าง
งาน สาหรับชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการบริ หารค่าตอบแทนของทรัพยากรมนุ ษย์
โดยกาหนดไว้ในระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 และ ระเบี ยบชุ มนุ มสหกรณ์ ว่าด้วยทุน
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 และระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์วา่ ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1. การช่ วยเหลือค่ าครองชีพ และค่ าพาหนะ
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ได้รับเงินช่วยค่าครองชี พ วันละ 100 บาท โดยให้จ่ายเฉพาะวันที่เจ้าหน้าที่
มาปฏิบตั ิงานเท่านั้น เพื่อเป็ นเบี้ยขยันจูงใจการปฏิบตั ิงาน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิ บตั ิงานนอกสานักงาน และ
ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงแล้ว และได้รับเงินช่วยเหลื อค่าพาหนะเป็ นรายวัน วันละ 100 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะวันที่
เจ้าหน้าที่มาปฏิบตั ิงาน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบตั ิงาน นอกสานักงาน หรื อต่างจังหวัด ให้จ่ายพร้อมกับการ
จ่ายเงินเดือน การจ่ายค่าครองชี พและค่าพาหนะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั เจ้าหน้าที่และเป็ นการสร้ างขวัญและ
กาลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานให้องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. การช่ วยเหลือค่ าอาหารทาการนอกเวลา
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ปฏิบตั ิงานนอกเวลาหรื อมาปฏิบตั ิงานในวันหยุด โดยมีเวลาปฏิบตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง และได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา ให้เบิกค่าอาหารทาการนอกเวลาได้ ดังนี้
กรณี
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาทาการให้เบิกค่าอาหารได้ในอัตรา 350 บาท ในกรณี ปฏิบตั ิงานนอกเวลา ถึง 21.00 น. ให้
เบิกค่าพาหนะ 500 บาท ทั้งกรณี ที่ปฏิบตั ิงานวันทาการปกติหรื อวันหยุด กรณี ปฏิบตั ิงานในวันหยุดให้เบิกค่า
ล่วงเวลาได้ สาหรับตาแหน่ งผูจ้ ดั การใหญ่ มาปฏิ บตั ิงานในวันหยุดในเขตกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุ รี
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิงานในวันหยุดในอัตรา 800 บาท
กรณี ที่ ส่ ง เจ้า หน้า ที่ ต้ งั แต่ ต าแหน่ ง ผู จ้ ัด การใหญ่ ล งมาไปฝึ กอบรม หรื อ ประชุ ม สั ม มนา ในวัน หยุ ด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุ รี จังหวัดปทุ มธานี และจังหวัดสมุ ทรปราการ ให้เบิ กค่าอาหาร ทาการใน
วันหยุดได้ในอัตรา 350 บาท
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3. โบนัสประจาปี
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี หนึ่ งๆ ชุมนุมสหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่ งที่ประชุม
ใหญ่อนุ มตั ิ ได้แก่เจ้าหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นชอบ จานวนเงิ นโบนัสให้จ่ายตามส่ วนของ
เงินเดือนของแต่ละคน ซึ่ งหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ประกอบด้วย
1) มาสายและกลับก่อน หักครั้งละ 1 คะแนน
2) หยุดพักผ่อน หักวันละ 4 คะแนน
3) ลาป่ วย และลากิจ หักวันละ 4 คะแนน
4) ขาดงานไม่ได้รับโบนัส
5) ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่ได้โบนัส
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 950 คะแนน ของปี บัญชีน้ นั ๆ จึงจะได้รับโบนัสเต็ม
จานวน หากน้อยกว่า 950 คะแนน จะได้รับโบนัสตามสัดส่ วนที่มาปฏิ บตั ิงาน กรณี เจ้าหน้าที่ ถู กหักคะแนน
และเจ้าหน้าที่ ที่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดีจะไม่ได้รับการพิจารณาโบนัสส่ วนเพิ่ม
4. ค่ าช่ วยเหลือบุตร
เจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ ได้รับเงิ นช่ วยเหลื อบุ ตรในอัตราคนละ 100 บาทต่อเดื อนและค่ าเล่ า
เรี ยนบุตรตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของทางราชการแต่ไม่เกิน 3 คน
5. การสงเคราะห์ ศพ
ชุ มนุ มสหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยสงเคราะห์ศพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และครอบครัว เจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงิน
ช่ วยสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท คู่สมรส บุตรไม่เกิ น 3 คน และบิดามารดา ของเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงิน
ช่วยสงเคราะห์ศพ รายละ 20,000 บาท
6. เครื่ องแบบเจ้ าหน้ าที่
เจ้าหน้าที่ ชุม นุ มสหกรณ์ ได้รับเงิ นค่าได้รับ ค่า เครื่ องแบบประจาปี เหมาจ่ ายคนละ 4,500 บาท
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ และเจตนารมณ์ ที่ชดั เจนเพื่อให้บุคลากรของชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แต่งเครื่ องแบบในการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย จึงได้กาหนดการ
แต่งกาย ดังนี้
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การแต่งกายกรรมการดาเนินการ ที่ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ กาหนดให้ใส่ เสื้ อสู ท 1 ตัว กางเกงหรื อ
กระโปรง 1 ตัว สาหรับใช้สวมใส่ ในงานพิธีการต่างๆ

ภาพที่ 15.17 การแต่ งกายกรรมการดาเนินการ ทีป่ รึ กษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
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การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ได้กาหนดการแต่งกาย ดังนี้
1. เครื่ องแบบพิธีการ สวมใส่ ปฏิบตั ิงานในโอกาสพิธีการต่างๆ
เจ้ าหน้ าทีช่ าย

เจ้ าหน้ าที่หญิง

- เสื้ อเชิ้ตสี ขาว เนคไทแบบและสี เดียวกัน เสื้ อสู ทสี เทาดา

- เสื้ อผ้าฟอร์ มโทนสี ฟ้า เสื้ อสู ทสี เทาดา

- กางเกงขายาวสี เทาดา หรื อสี ดา

- กางเกง หรื อกระโปรง สี เทาดา หรื อสี ดา
(กางเกงขนาดพอดีตวั กระโปรงไม่ควรสั้น หรื อ
รัดรู ปมากจนเกินไป)

- รองเท้าหุม้ ส้นหรื อหุม้ ข้อทาด้วยหนัง หรื อวัสดุ
หนังเทียม สี ดา

- รองเท้าคัทชูหุม้ ส้น รัดส้น หรื อรองเท้าส้นสู ง สี ดา

ภาพที่ 15.17 การแต่ งกายเจ้ าหน้ าที่ เครื่ องแบบพิธีการ
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2. เครื่ องแบบปกติ มี 2 แบบ คือ
2.1 แบบกึง่ ทางการ สวมใส่ ปฏิบตั ิงานในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี
เจ้ าหน้ าทีช่ าย

เจ้ าหน้ าที่หญิง

- เสื้ อเชิ้ตสี ขาว สวมทับชายเสื้ อไว้ในกางเกง เนคไท
แบบและสี เดียวกัน

- เสื้ อผ้าฟอร์ มโทนสี ฟ้า

- กางเกงขายาวสี ดา ขนาดพอดีตวั
- รองเท้าหุม้ ส้นหรื อหุม้ ข้อทาด้วยหนังหรื อวัสดุ
หนังเทียม สี ดา สี น้ าตาล สี น้ าเงิน หรื อสี ครี ม

- กระโปรงสี ดา (ไม่ควรสั้น หรื อรัดรู ปมากจนเกินไป)

- กางเกงขายาวสี ดา ขนาดพอดีตวั
- รองเท้าคัชชูหุม้ ส้น รัดส้น หรื อรองเท้าส้นสู ง
สี ดา สี น้ าตาล สี น้ าเงิน หรื อสี ครี ม

เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร พนักงานส่ งสาร ฝ่ ายสานักงาน
- เสื้ อโปโล โลโก้ ชสอ. สวมทับชายเสื้ อไว้ในกางเกง
สาหรับพนักงานส่ งสาร พนักงานขับรถ
เสื้ อโปโล โลโก้ ชสอ. สวมทับชายเสื้ อไว้ในกางเกง
สวมทับด้วยเสื้ อแจ็คเก็ตสี ดา แบบสุ ภาพ ไม่มีลวดลาย

ภาพที่ 15.18 การแต่ งกายเจ้ าหน้ าที่ เครื่ องแบบกึง่ ทางการ
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2.2 แบบชุ ดลาลองสุ ภาพ สวมใส่ ปฏิบตั ิงานวันศุกร์
เจ้ าหน้ าทีช่ าย
- เสื้ อเชิ้ต เสื้ อแบบสุ ภาพ เป็ นเสื้ อที่มีแขน หรื อ
เสื้ อโปโล โลโก้ ชสอ.

เจ้ าหน้ าที่หญิง
- เสื้ อเชิ้ต เสื้ อแบบสุ ภาพ เป็ นเสื้ อที่มีแขน
(แขนสั้น แขนสามส่ วน แขนยาว) หรื อเสื้ อโปโล
โลโก้ ชสอ.

- กางเกงขายาว ขนาดพอดีตวั สี และแบบสุ ภาพ

- กางเกงขายาว ขนาดพอดีตวั สี และแบบสุ ภาพ
- กระโปรง ไม่ควรสั้น หรื อรัดรู ปมากจนเกินไป
สี และแบบสุ ภาพ

- รองเท้าหุม้ ส้นหรื อหุม้ ข้อทาด้วยหนังหรื อวัสดุหนัง
เทียม
โทนสี เข้ม เช่น สี ดา สี น้ าตาล สี น้ าเงิน หรื อสี ครี ม

- รองเท้าคัทชู หุม้ ส้น รัดส้น หรื อรองเท้าส้นสู ง
สี ดา สี น้ าตาล สี น้ าเงิน หรื อสี ครี ม

ภาพที่ 15.19 การแต่ งกายเจ้ าหน้ าที่ เครื่ องแบบลาลองสุ ภาพ

79
7. การพัฒนางาน
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ที่ส่งผลงานการพัฒนางาน และผ่านการประเมินผลงานให้ได้รับค่าพัฒนา
คุณภาพงาน คนละ 3500 – 4,000 บาท ต่อเดือน โดยรวมเข้ากับเงินเดือน
8. เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่โสด
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ที่ผา่ นการทดลองงาน และมีอายุงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ที่ยงั ไม่เคยจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย และไม่เคยรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร มีอายุ 50 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป มีสิทธิ ได้รับเงินช่ วยเหลื อ
สาหรับผูเ้ ป็ นโสด จากทุนส่ งเสริ มสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ในอัตราคนละ 2,500 บาท กรณี เจ้าหน้าที่ได้รับสวัสดิการ
สาหรั บผูเ้ ป็ นโสดแล้ว ต่อมาได้ทาการสมรส เจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ นั จะไม่ได้รับสวัสดิ การเพื่อช่ วยเหลื อเมื่ อทาการ
สมรสอีก
9. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
คณะกรรมการดาเนินการมีมติโอนเงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
เข้า
กองทุนสารองเลี้ยงชี พเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซ่ ึ งจดทะเบียนแล้ว โดยสบทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ใน
อัตราร้อยละ 11 ของค่าจ้าง
10. การรักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ มี สิทธิ ได้รับการช่ วยเหลื อค่ารั กษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร
ส าหรั บ ตนเอง และบุ ค คลในครอบครั ว การจ่ า ยเงิ น สวัส ดิ ก าร เกี่ ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และอัตรา ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล
ของทางราชการและของเอกชน ทั้งประเภทผูป้ ่ วยภายนอก หรื อผูป้ ่ วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตาม
จานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่รวมกันไม่เกินปี การบัญชีละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากปี ใดมีการใช้สิทธิ ต่า
กว่าจานวนเงินที่กาหนด ให้สามารถยกส่ วนต่างระหว่างจานวนเงิน ที่ใช้สิทธิ ไปแล้วกับจานวนเงิน 50,000.บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไปใช้ได้ ในปี ถัดไป แต่ท้ งั นี้สิทธิ ในการรักษาพยาบาลช่วงคาบเวลา 2 ปี การบัญชี จะไม่
เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
11. การเลิกจ้ าง
เจ้าหน้าที่ที่ชุมนุ มสหกรณ์ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์อนั เนื่ องจากเจ้าหน้าที่
ขาดคุณสมบัติในการทางานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ ครบกาหนดตาม
สัญญาจ้างหรื อกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
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12. ค่ าชดเชย
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ จะได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่
ซึ่ งทางานติ ดต่อกันครบหนึ่ งร้ อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่ งปี จะได้รับค่าชดเชยไม่ น้อยกว่า ค่ า จ้า งอัตราสุ ด ท้า ย
สามสิ บวัน เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งปี แต่ไม่ครบสามปี จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายเก้าสิ บวัน เจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน เจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ย
กว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสองร้ อยสี่ สิบวัน และเจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยวัน
ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากกระทาความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังนี้ 1) ทุจริ ตต่อหน้าที่
หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ ชุมนุ มสหกรณ์ 2) จงใจทาให้ชุมนุ มสหกรณ์ ได้รับความเสี ยหาย 3)
ประมาทเลิ นเล่อเป็ นเหตุให้ชุมนุ มสหกรณ์ ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง 4) ฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการทางานหรื อระเบียบหรื อคาสั่งของชุ มนุ มสหกรณ์ อนั ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และชุ มนุ ม
สหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรงชุมนุ มสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้
มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างได้กระทาผิด 5) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่วา่
จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั สมควร และ6) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
โดยสรุ ป ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุ ษย์
ของสหกรณ์ ได้แก่ การช่ วยเหลื อค่ าครองชี พ และค่าพาหนะ การช่ วยเหลื อค่าอาหารทาการนอกเวลา โบนัส
ประจาปี ค่าช่ วยเหลื อบุตร ค่ารักษาพยาบาล เครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ การประกันชี วิตกลุ่ม การสงเคราะห์ศพ
การพัฒนางาน เงิ นสวัสดิ การเจ้าหน้าที่ โสด กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ การรั กษาพยาบาล นอกจากนี้ ชุม นุ ม
สหกรณ์ยงั มีการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เช่น
1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน
ยีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์มีสิทธิเบิกได้ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง
2) การให้เงินกูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ คือ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ไม่เกินจานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ผ่อนชาระคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน เงินกูส้ ามัญ พิจารณาตามความเหมาะสมกับเหตุความจาเป็ น เจ้าหน้าที่มี
สิ ทธิ์ กูเ้ งินต้องมีระยะเวลาปฏิ บตั ิงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กูไ้ ด้ 8 – 25 เท่าของเงินเดื อน ไม่เกิน 800,000.- บาท
(แปดแสนบาท) ระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดรายเดือน โดยมีหลักประกัน เช่น เจ้าหน้าที่ หลักทรัพย์
รัฐบาล หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่ปลอดภาระจานองรายอื่นๆ และเงินกูพ้ ิเศษ ประกอบด้วย เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ และยานพาหนะ
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3) การประกันชีวติ กลุ่มและประกันสุ ขภาพ พร้อมการตรวจสุ ขภาพประจาปี
จะเห็ นได้ว่า ชุ มนุ มสหกรณ์ มีการจัดสวัสดิ การที่ดี ช่ วยดึ งดู ดให้บุคคลภายนอกอยากมาร่ วมงานกับ
สหกรณ์ แล้ว ยัง มี ส่ วนช่ วยในการรั ก ษาเจ้าหน้าที่ และช่ วยสร้ า งสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อผลผลิ ตที่ ดีข้ ึ นของ
สหกรณ์อีกด้วย เพื่อทาให้การดาเนินธุ รกิจของชุมนุมสหกรณ์เติบโต

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด มีจุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.3.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เรื่ องที่ 15.3.2
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ตอนที่ 15.4
เครื อข่ ายและธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 15.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 15.4.1 เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์
เรื่ องที่ 15.4.2 ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์

แนวคิด
1. ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด มี การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ข อง
ชุ มนุ มสหกรณ์ทวั่ ประเทศ จัดตั้งเป็ นเครื อข่ายเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ 8 เขตพื้นที่
ประกอบด้วย ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ตะวันตก ภาคตะวันออก
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1 และกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 2 เพื่อเป็ นศูนย์รวมของการสร้างพลังความคิด
ความร่ วมมื อ การประสานงาน การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ลกันในด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการขับเคลื่อนของผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกแต่ละเขตพื้นที่
2. การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ท้ งั ในระดับคณะกรรมการดาเนิ นงาน และฝ่ ายจัดการ หลักธรรมาภิบาลที่ชุมนุ ม
สหกรณ์ถือใช้นาความเชื่ อมัน่ มาสู่ การปฏิ บตั ิงานในชุ มนุ มสหกรณ์ ทุกฝ่ ายร่ วมมือกันโดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ และส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้ามัน่ คงอย่างยัง่ ยืนของชุมนุมสหกรณ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์การใช้เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
2. ประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในชุมนุมสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 14.4.1 เครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ โดยเริ่ มจากจัด ตั้ง เป็ นเครื อข่ า ยเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ 8 เขตพื้ น ที่
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ตะวันตก ภาคตะวันออก กรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และกรุ งเทพมหานครพื้ นที่ 2 เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างสหกรณ์ สมาชิ กให้มีความเข้มแข็ง เนื่ องจาก
สหกรณ์สมาชิกมีอยูท่ วั่ ประเทศของทุกจังหวัด และมีความหลากหลายในด้านอาชีพ
ด้านวัฒนธรรม และ
ด้านประเพณี ปฏิบตั ิต่างๆ ที่มีธรรมชาติแตกต่างกันออกไป ทาให้การบริ หารงาน และปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
แก้ไขปั ญหาก็แตกต่างกันออกไป ซึ่ งแนวทางหนึ่ งที่จะช่ วยแก้ไขปั ญหาของความแตกต่างเหล่านั้นได้ คือ การ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ออมทรัพย์ให้มีความรู ้ ค วามสามารถ และมี ศกั ยภาพที่ ตรงต่อความต้องการของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์น้ นั ๆ เพื่อบุคลากรเหล่านั้นจะได้นาความรู ้ ที่ได้รับไปพัฒนาสหกรณ์ ของตนเองต่อไป ด้วย
การขับเคลื่อนของผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกแต่ละเขตพื้นที่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์ สหกรณ์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
เขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จ ากัด เป็ นการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุ นกิ จกรรมของชุ มนุ มสหกรณ์ ให้เกิ ดความเข้มแข็ง และสร้ างระบบเครื อข่ายให้เป็ นระบบที่ ชัดเจน
ซึ่ งจะนาไปสู่ การเป็ นตัวแทนของชุ มนุ มสหกรณ์ในการดูแลและให้บริ การสหกรณ์สมาชิ กในเขตพื้นที่ รวมทั้ง
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ กได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความรู ้ ให้กบั บุคลากรของ
สหกรณ์สมาชิก ซึ่ งกาหนดระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาค ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาค ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์กลุ่มอาชี พ ชมรมผูจ้ ดั การ และชมรมเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
1) เขตพื้นที่ สหกรณ์ สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ภาคเหนื อ (เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ) โดยมี นายอัมพร ฉันทรัตน์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุโขทัย จากัด เป็ น
ประธานกรรมการเขตพื้นที่
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2) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ภาคใต้ (เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิ ก ชสอ. ภาคใต้) โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ จากสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ยะลา จากัด เป็ นประธาน
กรรมการเขตพื้นที่
3) เขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (เขต
พื้นที่สหกรณ์ สมาชิ ก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) โดยมี นายณสรวง ก้อนวิมล จากสหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู เลย จากัด เป็ นประธานกรรมการเขตพื้นที่
4) เขตพื้นที่ สหกรณ์ สมาชิ กชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ภาคกลาง (เขตพื้ นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง) โดยมีนายสุ รัตน์ จันทร์ วนั เพ็ญ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย
คูราโบ จากัด เป็ นประธานกรรมการเขตพื้นที่
5) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ภาคตะวันตก (เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิ ก ชสอ. ภาคตะวันตก) โดยมี นายสถิตชัย วรานนท์วนิ ช จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรสาคร
จากัด รักษาการประธานกรรมการเขตพื้นที่
6) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ภาคตะวันออก (เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก) โดยมี นายณฐกร แก้วดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เป็ นประธานกรรมการเขตพื้นที่
7) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1
(เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1) โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรินทร์ สู อาพัน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ยมหิ ดล จากัด เป็ นประธานกรรมการ
เขตพื้นที่
8) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2
(เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2)โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
จากสหกรณ์ออมทรัพย์วทิ ยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรและโรงเรี ยนเสนาธิ การทหาร จากัด เป็ นประธานกรรมการ
เขตพื้นที่
1. วัตถุประสงค์ เขตพืน้ ที่
เขตพื้นที่มีวตั ถุประสงค์ ในการส่ งเสริ มและเผยแพร่ กิจการสหกรณ์ จัดการศึกษาอบรมสัมมนา
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิ กของสหกรณ์สมาชิ ก จัดหาเงินทุนเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและการบริ หารงาน
ของสหกรณ์สมาชิ ก แนะนาและช่วยเหลือการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์สมาชิก ประสานงานระหว่างสหกรณ์
สมาชิ กเพื่อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในด้านการเงิ นและด้านอื่นๆ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ สมาชิ กในการ
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โอนย้า ยสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก จัดสวัส ดิ การอันเป็ นประโยชน์ ใ ห้ก ับสหกรณ์ สมาชิ ก ช่ วยเหลื อ
สหกรณ์สมาชิ กทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมาย รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก ส่ งเสริ มความ
สามัคคี ศีลธรรม วัฒนธรรม และจารี ตประเพณี อนั ดี งามของสหกรณ์ สมาชิ ก รณรงค์ให้สหกรณ์ สมาชิ กทา
ธุ รกรรมทางการเงินกับชุมนุมสหกรณ์ เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ที่ไม่เป็ นสมาชิก เข้าเป็ นสมาชิ ก
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ประชาสั มพันธ์ และสร้ า งความเข้า ใจอันดี ระหว่า ง ชุ ม นุ ม สหกรณ์ กบั สหกรณ์ สมาชิ ก ร่ วม
กิ จกรรมการกุศลหรื อสาธารณประโยชน์ในสังคมและชุมชน และกระทาการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ชุมนุมสหกรณ์
2. โครงสร้ างเขตพืน้ ที่
เขตพื้นที่ สหกรณ์ สมาชิ กมี ได้เขตพื้นที่ ละ 1 ภาค ตามที่ ชุมนุ มสหกรณ์ กาหนด ต้องมี สถานที่ ต้ งั
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ชดั เจน
มี
คณะกรรมการเขตพื้นที่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสหกรณ์สมาชิกในภาค มีเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ที่เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิ ก ได้แต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ เพื่อปฏิบตั ิงานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ กและหรื องานอื่นใดที่เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิกมอบหมาย ต้องมีขอ้ บังคับของเขตพื้นที่ มีการกาหนดปี บัญชีให้ชดั เจน กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อ
เอกสารอื่นใดที่แสดงให้เห็ นถึงข้อกาหนดในการบริ หารการเงินอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี ภายใน 150 วัน หลังจากสิ้ นปี บัญชี โดยดาเนิ นการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ให้เสร็ จสิ้ น ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของชุมนุมสหกรณ์
3. คณะกรรมการเขตพืน้ ที่
3.1 โครงสร้ างการบริหาร ให้มีคณะกรรมการเขตพื้นที่ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ 1 คน เหรัญญิก เลขานุการ
และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้ครบทุกกลุ่มอาชีพ และครบทุกจังหวัดที่มีอยูใ่ นเขตพื้นที่
นั้นๆ กรณี ไม่มีกรรมการที่เป็ นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ร่วมเป็ นคณะกรรมการเขตพื้นที่ ชุมนุมสหกรณ์จะ
แต่งตั้งกรรมการชุมนุมสหกรณ์ ส่ งเข้าร่ วมเป็ นกรรมการเขตพื้นที่ 1 คน โดยสัดส่ วนกรรมการเขตพื้นที่ ให้มี
กรรมการเขตพื้นที่ ที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนกรรมการเขตพื้นที่ท้ งั หมด ส่ วนที่เหลือให้เป็ นฝ่ ายจัดการ หรื อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหกรณ์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นกรรมการเขตพื้นที่ได้สหกรณ์ละไม่เกิน 1 คน เท่านั้น (ผูท้ ี่สมัครเป็ น
กรรมการจะต้องมีหนังสื อแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์จากสหกรณ์ตน้ สังกัด)
3.2 ลักษณะห้ ามมิให้ บุคคลทาหน้ าทีก่ รรมการเขตพืน้ ที่ ดังนี้ เคยได้รับโทษจาคุกโดย
คา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริ ต เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก
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จากราชการ องค์การ หน่ วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ เคยถู กให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการ
หรื อมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เคยถูกที่ประชุ มใหญ่มีมติ
ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ และไม่ได้เป็ นกรรมการ หรื อฝ่ ายจัดการ หรื อ
สมาชิก ของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
3.3 การดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ ง ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ให้กรรมการเขต
พื้นที่มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี บัญชีของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกนับจากวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อ
ครบ 1 ปี นับแต่วนั เลื อกตั้งให้กรรมการเขตพื้นที่ ออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 2 ของกรรมการเขตพื้นที่
ทั้งหมด (เศษที่ เหลื อให้ปัดขึ้ น) โดยวิธีจบั ฉลากและให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ให้ที่ประชุ ม
เลือกตั้งกรรมการเขตพื้นที่เข้าดารงตาแหน่งแทนให้ครบจานวนกรรมการเขตพื้นที่ ในปี ต่อไปให้กรรมการเขต
พื้นที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี ในกรณี ที่มีการเลื อกตั้ง
กรรมการเขตพื้นที่แทนตาแหน่งที่วา่ งให้กรรมการเขตพื้นที่ ที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลื ออยู่
ของผูท้ ี่ตนแทน
กรณี ค ณะกรรมการเขตพื้ นที่ พ้นจากตาแหน่ ง ก่ อนครบวาระให้ถือว่า เป็ นการพ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระ เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่ พ้นจากตาแหน่ง ให้กรรมการเขตพื้นที่ ยังคงเป็ นกรรมการเขต
พื้นที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุ มใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการเขตพื้นที่แทน ถ้าตาแหน่งกรรมการเขตพื้นที่
ครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเขตพื้นที่ ที่เหลืออยูด่ าเนิ นการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่แทน
3.4 การพ้ น จากต าแหน่ ง ได้แ ก่ ถึ ง แก่ ค วามตาย ลาออก เป็ นบุ ค คลล้มละลาย เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ ครบวาระดารงตาแหน่ง พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตน้
สังกัด สหกรณ์ตน้ สังกัดพ้นจากการเป็ นสมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
3.5 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ ได้แก่ ดาเนิ นการจัดโครงการ และกิจกรรม
ตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกที่ผา่ นการอนุมตั ิจากชุมนุมสหกรณ์ ให้ความร่ วมมือ
และจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการให้กบั สหกรณ์สมาชิ กในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากชุ มนุ มสหกรณ์ ให้
ความร่ วมมือ และอานวยความสะดวกกับสหกรณ์สมาชิ กในเขตพื้นที่ ในการให้บริ การอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
จากชุ มนุ มสหกรณ์ ให้ความร่ วมมือ และช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์ของชุมนุมสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
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งานของชุ มนุ มสหกรณ์ และเพิ่มจานวนสหกรณ์ สมาชิ ก ให้ความร่ วมมื อ และช่ วยเหลื อในการพิทกั ษ์สิทธิ
ประโยชน์ของสหกรณ์ สมาชิ กร่ วมกับชุ มนุ มสหกรณ์ แต่งตั้งบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ เพื่อช่ วยเหลื องาน
ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก บังคับบัญชา ควบคุม กากับงานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก และงานอื่นตามที่ชุมนุ ม
สหกรณ์มอบหมาย
4. การสนับสนุนงบประมาณเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์ สมาชิ ก
การสนับสนุนให้ต้ งั เป็ นงบประมาณส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกใน
แต่ละปี บัญชี สนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมตั ิจากชุมนุม
สหกรณ์ โดยแบ่งการบริ หารจัดการ ดังนี้
1) การบริ หารจัดการในเรื่ องการดาเนินงาน การประชุ มใหญ่ ไม่เกิน 20% ของงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมตั ิ
2) การพัฒนาสหกรณ์สมาชิ กไม่เกิน 80% ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมตั ิ จัดอบรมหรื อ
สั ม ม น า ต า ม ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เ ข ต พื้ น ที่ ส ห ก ร ณ์ ส ม า ชิ ก แ ล ะ ต า ม ที่ ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก า ห น ด
ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ชุมนุมสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ
5. การสนับสนุนเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์ สมาชิ ก
เขตพื้นที่ สหกรณ์ สมาชิ กต้องมี แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ที่ ผ่านการเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ ต้องประชุมร่ วมกับชุมนุมสหกรณ์ เพื่อจัดทาแผนงานประจาปี โครงการ
และงบประมาณ ต้องจัดส่ งแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้ชุมนุมสหกรณ์พิจารณาภายใน 30 วันหลัง
ประชุ มร่ วมกับชุ มนุ มสหกรณ์ กรณี เขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ ก มี การเปลี่ ยนแปลงโครงการที่ ได้รับ อนุ มตั ิ จาก
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ให้จ ดั ท ารายละเอี ย ด พร้ อ มทั้ ง ระบุ เ หตุ ผ ล เสนอประธานกรรมการทราบก่ อ นจัด
โครงการไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เขตพื้นที่ สหกรณ์ ส มาชิ กต้องรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน
โครงการและงบประมาณ ทุกครึ่ งปี บัญชี และส่ งให้ชุมนุ มสหกรณ์ทราบภายใน 30 วันหลังครึ่ งปี บัญชี การ
ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี และการจัดโครงการอื่นใดของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก จะต้องมีกาหนดการให้ผูแ้ ทน
ของชุ มนุ มสหกรณ์ ได้ช้ ี แจงถึ งแนวนโยบายและผลการดาเนิ นงานชุ มนุ มสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยชุ มนุ ม
สหกรณ์ จะรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผูแ้ ทนชุ มนุ มสหกรณ์ เขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ กต้องจัดส่ งเอกสารที่
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้ างเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ กให้ชุมนุ มสหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน หลังการประชุ มใหญ่
สามัญประจาปี ของศูนย์ปฏิบตั ิงานและชุมนุมสหกรณ์จะออกประกาศแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบต่อไป
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ กต้องเปิ ดบัญชี ธนาคาร ชื่ อบัญชี เพื่อใช้ในการโอนเงินสนับสนุ นงบประมาณ
ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ โดยส าเนาหน้าสมุ ดบัญชี ส่ง มายัง ชุ ม นุ ม สหกรณ์ พร้ อมส่ ง รายชื่ อผูม้ ี อานาจในการทา
ธุ รกรรมกับชุ มนุ มสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบในการบริ หารเงิ นสนับสนุ นจากชุ มนุ มสหกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ชุมนุมสหกรณ์จะเบิกจ่ายเงินงวดแรกไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่ต้ งั ไว้เป็ นค่าบริ หารจัดการเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ส าหรั บ การอนุ ม ตั ิ จ่า ยเงิ นงวดสอง 80% ของงบประมาณที่ ต้ งั ไว้ เขตพื้ นที่ ส หกรณ์ ป ฏิ บ ตั ิ และการ
เบิ กจ่ายต้องเสนอขออนุ มตั ิ เบิ กจ่ายเป็ นรายโครงการตามที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ โครงการจากชุ มนุ มสหกรณ์ โดยส่ ง
รายละเอียดโครงการก่อนถึงกาหนดวันจัดโครงการมายังชุมนุมสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. เกณฑ์ การกาหนดการจัดกิจกรรม
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก เบิกจ่ายงบประมาณจัดโครงการอบรมหรื อสัมมนาเบิกจ่ายได้ไม่เกิ น
โครงการละ 200,000 บาท และต้องมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรมหรื อสัมมนา ดังนี้
1) งบประมาณสนับสนุนโครงการ ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมหรื อ
สัมมนา ไม่นอ้ ยกว่า 55 คน 25 สหกรณ์
2) งบประมาณสนับสนุนโครงการ ไม่เกิน 150,000 บาท ต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมหรื อ
สัมมนา ไม่นอ้ ยกว่า 75 คน 35 สหกรณ์
3) งบประมาณสนับสนุนโครงการ ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมหรื อ
สัมมนา ไม่นอ้ ยกว่า 95 คน 45 สหกรณ์
7. การสรุ ปผลโครงการ เมื่อจัดโครงการเสร็ จสิ้ นเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกดาเนินการ ดังนี้
1) รายงานผลการจัดโครงการมี รายละเอี ยดเบื้ องต้นประกอบด้วย จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
จานวนสหกรณ์ที่เข้าร่ วม และผลสารวจความพึงพอใจในการจัดโครงการ
2) จัดทาสรุ ปค่าใช้จ่ายการบริ หารโครงการให้ชุมนุ มสหกรณ์ พิจารณา พร้ อมแนบ
หลักฐานค่าใช้จ่าย โดยให้ผมู ้ ีอานาจในการทาธุ รกรรมกับทางชุมนุมสหกรณ์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ลงนามกากับ
เอกสาร และจัดส่ งเอกสารให้ชุมนุ มสหกรณ์พิจารณาภายใน 30 วัน หลังจัดโครงการเสร็ จสิ้ น จึงจะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการครั้งต่อไปได้
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3) เมื่อสิ้ นปี บัญชีให้แต่ละเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม จานวน 1 เล่ม ส่ งชุมนุมสหกรณ์
8. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์ สมาชิ ก
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการแต่ ล ะคณะ คณะกรรมการที่ รั บ ผิด ชอบ และประธาน
กรรมการเขตพื้นที่ ร่ วมกันพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณของเขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิ ก เพื่อให้
ข้อคิดเห็นและให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกนาไปแก้ไข และประธานกรรมการร่ วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนั้นๆ เป็ นผูพ้ ิจารณาการสนับสนุ นงบประมาณตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณของเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิกเพื่อเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
9. กิจกรรมการดาเนินงานของเขตพืน้ ที่
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกมีกิจกรรมการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์สมาชิก ดังต่อไปนี้
9.1 การประชุ ม
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ ประชุม อย่างน้อยเดื อนละครั้งเพื่อพิจารณากิจกรรมของ
เขตพื้นที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจรจาธุ รกิจ และเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์
9.2 การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายสหกรณ์
เป็ นการดาเนินกิจกรรมร่ วมกันระหว่างสหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก เพื่อสร้างเอกภาพ และ
พลังของขบวนการสหกรณ์ไทย
9.3 การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายธุรกิจ
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ทาหน้าที่ เป็ นเวทีประสานงาน การเจรจาธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ใน
จังหวัด และระหว่างจังหวัด ตลอดจนองค์กรธุ รกิจอื่น
9.4 การพัฒนาบุคลากรและระบบสหกรณ์
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกฯ ทาหน้าที่จดั ประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม การรวบรวมข้อมูล สหกรณ์
ในเขตพื้ น ที่ และตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัด ขึ้ น ตามนโนบายของ ชสอ. และงบประมาณในการ
สนับสนุน
9.6 การช่ วยเหลือสั งคม ชุ มชน
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก จะทาหน้าที่ประสานงานและเป็ นตัวแทนของสหกรณ์ในเขตพื้นที่ใน
การช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม ชุมชน และทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ
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โดยสรุ ป เครื อข่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษย์ข องชุ มนุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จากัด เกิ ดจาก
นโยบายของคณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างระบบเครื อข่ายเขตพื้นที่
ให้มี ค วามเป็ นระบบที่ ชัดเจน ซึ่ ง จะนาไปสู่ ก ารเป็ นตัวแทนของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ใ นการดู แลและให้บ ริ ก าร
สหกรณ์ สมาชิ กในเขตพื้นที่ รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เขตพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความรู ้
ให้กบั บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกในภาคและยังคงวัตถุประสงค์การดาเนิ นงานบนพื้นฐาน เป็ นศูนย์กลางความ
ร่ วมมื อ และการรวมตัวของสหกรณ์ เป็ นเวที การประชุ ม ความร่ วมมื อระหว่างผูน้ าสหกรณ์ การเชื่ อมโยง
เครื อข่ายสหกรณ์ การเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิ จ การพัฒนาบุคลากรและระบบสหกรณ์ รวมทั้งการช่ วยเหลื อ
สังคมและชุมชนของสหกรณ์ในแต่ละเขตพื้นที่

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า การบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากัด จุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.4.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.4 เรื่ องที่ 15.4.1
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เรื่ องที่ 15.4.2 ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็ นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็ นสากลว่า เป็ นระบบที่
ทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และที่สาคัญเป็ นไปอย่างโปร่ งใส น่าเชื่อถือ
และเป็ นธรรมต่อทุ กฝ่ าย จึงเป็ นหลักการที่ หลายองค์กรได้ให้ความสาคัญในการนามาปฏิ บตั ิเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมายและพันธกิ จที่กาหนดไว้ การจัดการการควบคุ มดู แลกิ จการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ ยงั หมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี สามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสหกรณ์ธรรมที่ใช้
ในการบริ หารงานธรรมาภิ บ าล เป็ นหลัก การที่ น ามาใช้บ ริ หารงานในปั จจุ บ ัน อย่า งแพร่ หลาย เพราะช่ ว ย
สร้างสรรค์และส่ งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพ

1. ธรรมาภิบาลของทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ สมาชิก
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็ นการบริ หารกิ จการของสหกรณ์ ให้เป็ นไปอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่ วม และมีการใช้กระบวนการบริ หารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และโดยประหยัด เป็ นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนิ นงานประสบความสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมัน่ คง
ส่ งผลให้สหกรณ์เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์ ดาเนินการ กาหนดกรอบธรรมาภิบาลสาหรับกรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่
พร้อมส่ งเสริ มให้สหกรณ์สมาชิกนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ (accountability)
2) ความสานึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพ (responsibility)
3) ความเคารพในสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสุ จริ ตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการ
ให้โอกาสผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นธรรม (equitable treatment and participation)
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและการดาเนินการด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ (transparency)
5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (internal control and internal audit)
6) การเพิ่มขีดความสามารถและสร้ างมูลค่าให้แก่ระบบสหกรณ์ ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว
(value creation) โดยการพัฒนา ปรับปรุ ง ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
7) การวางกรอบเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ (code of conduct and code of ethics)
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องค์ ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ
1. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การได้ม าของคณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ ต้อ งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส และก าหนดไว้ใ น
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
3. สหกรณ์มีการกาหนดค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุ ม ค่าที่พกั และเงินโบนัส)
กรรมการที่เหมาะสม ชัดเจน และโปร่ งใส โดยระดับของค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับฐานะ
ของสหกรณ์ และจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
4. คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ต้องแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการย่อ ยที่ มี ความรู ้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีความซื่ อตรง และต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้มีกระบวนการสรรหาพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลเป็ น
ผู ้จ ัด การ โดยมี ข้ ัน ตอนด าเนิ น การที่ โ ปร่ ง ใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ ไ ด้บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทั้ง ด้า นการบริ หารจัดการ และด้า นการบริ หารการเงิ น ตลอดจนด้า นธรรมาภิ บ าลได้อ ย่า ง
เหมาะสม
6. การกาหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาล ด้านจรรยาบรรณ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้าน
การดูแล และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และด้านการต่อต้านการทุจริ ต
7. การกาหนดทิศทางนโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
8. การกากับและติดตามการดาเนินการของสหกรณ์โดยการประชุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. การจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ มีการจัดระบบ
การจัดการข้อร้องเรี ยนที่โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ของการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที่ โดยได้คานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเพื่อนาไปปรับปรุ งการดาเนินงานของสหกรณ์
องค์ ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับสหกรณ์
1. การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ รวมถึง
การมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเชื่ อถือได้ และในกรณี ที่มีการกากับดู แลร่ วมกันระหว่างกรรมการ และ
ฝ่ ายจัดการ ให้มีการระบุ ก รอบอานาจหน้า ที่ ระหว่า งกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ กากับ ดู แลอย่า งชัดเจนและ
ครบถ้วน
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2. การปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริ ต การมี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรมตรวจสอบได้ และปลอด
จากการทุจริ ต รวมทั้งเป็ นไปตามกรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาล
3. การใช้งบประมาณเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และเป็ นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานทางการเงิน
และไม่ ใ ช่ ท างการเงิ นและระเบี ย บกฎเกณฑ์ที่ จาเป็ น เพื่ อประโยชน์ ข องผูเ้ กี่ ย วข้องอย่า งถู ก ต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ ว
5. สหกรณ์ มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน กระบวนการควบคุ มภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน
6. การบริ หารความเสี่ ย ง มี ก ระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ นของสหกรณ์ โดยค านึ ง ถึ ง
โอกาสปั จจัยความเสี่ ยงในแต่ละด้านตามหลักการอย่างครบถ้วน รวมทั้งมี การดู แลติ ดตาม และควบคุ มการ
บริ หารความเสี่ ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม มีการบริ หารความเสี่ ยงตามเกณฑ์ขอ้ 3 ของเกณฑ์มาตรฐานบริ หาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
7. การก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติ ข องผู จ้ ัด การและเจ้า หน้า ที่ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก จรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

2. ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
ชุ มนุ มสหกรณ์ กาหนดวิสัยทัศน์ “ชสอ. เป็ นผูน้ าขบวนการสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทยสู่ ความเป็ นสากล
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์” โดยกาหนดพันกิจเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่กาหนดไว้
โดย
มุ่ ง เน้นการดาเนิ นงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บ าล และอุ ดมการณ์ ส หกรณ์ เพื่ อประโยชน์ แก่ สหกรณ์ สมาชิ ก
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ขบวนการสหกรณ์ ไทยและสังคม ในการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ การสร้ างความมัน่ คงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ ออมทรัพย์ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร
ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็ นมืออาชีพ เป็ นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และเชื่อมโยงเครื อข่ายกับขวนการสหกรณ์ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ
จากพันธกิ จการสร้ างความมัน่ คงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ ออมทรัพย์ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของชุ มนุ มสหกรณ์ นอกจากเน้นการให้บริ การแก่สหกรณ์ สมาชิ กแล้ว ในการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ของสหกรณ์ก็ใช้หลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกัน เห็นได้จาก การที่ชุมนุ มสหกรณ์มีการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
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1.1 การยึดหลักนิติธรรม การคิดหรื อการตัดสิ นใจโดยเคารพกฎ กติกา ข้อตกลง สัญญาและระเบียบที่
ถู กต้องดี งามอยู่เสมอ เห็ นได้จาก การกาหนดข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บตั ิ ของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ มี ความเคารพซึ่ งกันและกัน ชุ มนุ มสหกรณ์ บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์โดยอาศัยหลักข้อนี้ เช่ น การ
กาหนดระเบียบชุ มนุ มสหกรณ์วา่ ด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่ งคลอบคลุม
ตั้งแต่ จานวนตาแหน่งและอัตราเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ การสรรหาเจ้าหน้าที่ การสอบ
คัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน การคัดเลือกเจ้าหน้าที่โดยกรณี พิเศษ การบรรจุและแต่งตั้ง การโยกย้ายและหมุนเวียน
การเลื่อนตาแหน่ง หลักประกันการเลื่อนเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัล การลงโทษทางวินยั และ สวัสดิการ
สาหรับเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์
1.2 การยึดหลักคุณธรรม การคิดหรื อการตัดสิ นใจใดๆ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิต่อเจ้าหน้าที่ของชุ มนุ ม
สหกรณ์อยูบ่ นพื้นฐานความเมตตา ความจริ งใจ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่
ได้แสดงตนเป็ นแบบอย่างของการให้เกี ยรติ มีคุณธรรม สร้ างศรัทธาให้เป็ นที่เคารพ ยกย่องอย่างจริ งใจ การ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยใช้ หลักคุ ณธรรมนี้ ชุ มนุ มสหกรณ์ ตระหนักและได้ดาเนิ นการตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้าทางาน โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อน
ตาแหน่ง การจัดสวัสดิการ การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั กรใหญ่ ยึดหลักคุ ณธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ งผลให้การดาเนิ นงานของ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ป ระสบความสาเร็ จทั้ง ด้า นบุ ค ลากรและการผลประกอบการที่ มี การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามลาดับ
1.3 การยึดหลักความโปร่ งใส ชุมนุมสหกรณ์ ยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานที่แสดงความถูกต้อง เมื่อมีความตั้งใจ ยึดมัน่ ที่จะกระทาการใดๆ
อย่างเปิ ดเผย ชุมนุมสหกรณ์จึงสามารถเปิ ดเผยข้อมูล พร้อมแสดงหลักฐานได้ตลอดเวลา ชุมนุมสหกรณ์บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยความโปร่ งใส เช่น การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดื อน
ซึ่ งชุ มนุ มสหกรณ์ใช้เครื่ องมือในการประเมินผลการปฏิบตั ิเจ้าหน้าที่ ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงาน และการมา
ปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรรมขององค์กร ทาให้มีหลักฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาตามผลงาน
ด้วยความสุ จริ ตเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
1.4 การยึดหลักมีส่วนร่ วม ชุมนุมสหกรณ์ ยึดหลักการสร้างโอกาสให้กบั ทุกฝ่ ายและสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่ วม ในการวางแผน การจัดกระบวนการดาเนิ นงาน การประเมินผลงาน การแก้ไขปั ญหา
ชุ มนุ มสหกรณ์ บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่ วม เช่ น การจัดทาแผนงานประจาประจาปี
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ซึ่ งมีการระดมความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วมจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการดาเนิ นงานก่ อนเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการ และที่ประชุมใหญ่ พิจารณาต่อไป ทาให้เกิดความรู ้สึกผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
1.5 การยึดหลักความรั บผิดชอบ ชุ มนุ มสหกรณ์ยึดหลักความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานและการ
บริ หารที่มุ่งเน้นถึงผลงานเป็ นสาคัญ การคิดการตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ จะต้องนาไปสู่ การได้รับผลสู งสุ ดเสมอ
ดัง นั้น การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องชุ มนุ ม สหกรณ์ จึ ง ต้องมุ่ ง เน้นถึ ง การพิ จารณาคัดเลื อกบุ ค ลากรที่ มี
คุณภาพมีความรู ้ความสามารถ และเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นเจ้าหน้าที่ ซึ่ งชุมนุมสหกรณ์มีการวางแผน จัด
วางตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการปฏิบตั ิงาน สาหรับ การรับผิดชอบต่อผล เช่น ฝ่ าย
ส่ งเสริ มกิ จการสหกรณ์ แสดงความรับผิดชอบต่อผลที่ได้รับในการประเมิ นผลงาน เนื่ องจากไม่เป็ นไปตาม
ตัวชี้วดั ที่กาหนด ซึ่ งได้มีการการประชุมเจ้าหน้าที่ในฝ่ าย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
1.6 การยึดหลักความคุ้มค่ า การคิดตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ที่จะนาไปสู่ ผลที่ตอ้ งการ ชุมนุมสหกรณ์
คานึ งถึ งการใช้ทรั พยากรอย่างคุ ม้ ค่า และประหยัดเวลา โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการปฏิ บตั ิ ง าน
พร้อมทั้งลดขั้นตอนในการดาเนินงาน โดยการกาหนดปริ มาณงานและกาลังคนให้มีความเหมาะสม และมีการ
ปรับโยกย้ายบุคลากรเพื่อเข้ามาช่วยงานในฝ่ ายที่ปริ มาณงานมาก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานดาเนินตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดรวมทั้งการส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์เสนอนวัตกรรมเป็ นการพัฒนางาน เป็ นต้น
1.7 การให้ ตรวจสอบได้ และรายงานผล การเปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนิ นการ และฝ่ ายจัดการ ได้ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นที่มาของการมีวินยั
ในการคิด กระทาในสิ่ งที่ ถูกต้องดี งามอยู่เสมอ และพร้ อมที่ จะเปิ ดเผยให้สังคมรั บรู ้ ชุ มนุ มสหกรณ์ บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์โดยอาศัยหลักการตรวจสอบได้และรายงานผล เป็ นการฝึ กให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนยึดหลัก การ
ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มติที่ประชุ ม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ในการทางานที่กาหนด
และพร้อมนาผลงานมาเปิ ดเผยได้ต่อสาธารณชน
โดยสรุ ป การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลได้แก่ 1) การยึดหลักนิติธรรม 2) การยึดหลักคุณธรรม 3) การยึดหลักความโปร่ งใส 4) การยึด
หลักมี ส่วนร่ วม 5) การยึดหลัก ความรับผิดชอบ 6) การยึดความคุ ม้ ค่า และ7) การยึดหลัก ตรวจสอบได้และ
รายงานผล ชุ มนุ มสหกรณ์ มีการนาไปใช้ได้ท้ งั ในระดับบริ หารและฝ่ ายจัดการ ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานตามพบว่ามี
ความมัน่ ใจ และสร้ า งความเชื่ อมัน่ ต่ อการปฏิ บตั ิ งานในชุ มนุ ม สหกรณ์ หากทุ ก ฝ่ ายร่ วมมื อกันโดยมุ่ ง เน้น
ประโยชน์ของส่ วนรวมแล้ว ไม่เพียงสหกรณ์ จะประสบความสาเร็ จเท่านั้น แต่จะส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้า
มัน่ คงอย่างยัง่ ยืนของประเทศตลอดไป

ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็ นว่า ธรรมาภิบาลการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จากัด มีจุดเด่นใดที่สามารถนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อื่นๆ ได้ จงยกตัวอย่างและอภิปรายมาพอสังเขป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 15.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 15.4.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 15 ตอนที่ 15.4 เรื่ องที่ 15.4.2

96

บรรณานุกรม
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์. 2559. “การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ”.กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด. (2560). “รายงานประจาปี งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไร
ขาดทุน สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2561”.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด. (2560). “หนังสื อที่ระลึก 45 ปี ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย จากัด วันที่ 1 กันยายน 2560 .
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด. (2561). “เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ อง “การทาความ
เข้ าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริ หารจัดการ ปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
จากัด วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 .
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด. (2561). “เอกสารแผนงานและงบประมาณ ปี บัญชี 2561”
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จากัด วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561 .
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด. (2561) “เกณฑ์ มาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์ ออมทรั พย์ ”

