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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี เพื่อให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น จาเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตรกร ถ้าหากกองทุนฯ ไม่มี
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพหรือมีสมรรถนะขีดความสามารถที่ดีแล้ว ก็ไม่อาจจะพัฒนาขับเคลื่อนให้องค์กร
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นหัวใจสาคัญต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาได้วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของกองทุนฯ เพื่อให้ การบริห ารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนฯ จะเป็นส่วนสาคัญที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะผู้จัดทา
กันยายน ๒๕๕9
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บทที่ ๑
บทบาทภารกิจของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
๑.๑ การจัดตั้ง
คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเห็ นชอบ เมื่อวั นที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้
ดาเนินการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุก
ข้อตกลง (WTO FTA AFTA ฯลฯ) โดยช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่
สินค้าที่มีศักยภาพ
1.2 อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กองทุ น ฯ มี อานาจหน้ า ที่ ตามระเบีย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ด้ ว ยกองทุ นปรั บ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548 สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
1.2.1 กาหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกว่า “กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”
1.2.2 วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
รวมทั้งประกอบอาชีพอื่นด้วย
1.2.3 มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ประกอบด้วย รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ช่ว ยรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกณ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้อานวยการ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชี กลาง เลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ แ ทนเกษตรกร จ านวน 4 คน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 3 คน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.2.4 ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปผลิตผลการเกษตร หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
2) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุน
๑

3) ติดตามผลการดาเนินการของกิจการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1)
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2.5 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ ายได้ตามมติของคณะกรรมการ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ
1.2.2 ในลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ายขาด ดังต่อไปนี้
1) สนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี
2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
3) ให้ความรู้ จัดฝึกอบรม และดูงาน
4) ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
5) ปรับเปลี่ยนอาชีพ
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อนุมัติ สาหรับค่าใช้จ่าย ดังนี้
6.1) ค่าจ้างชั่วคราว
6.2) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
6.3) ค่าครุภัณฑ์
6.4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ
6.5) รายจ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
1.2.6 ให้เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอานาจสั่งจ่ายเงินกองทุนแก่เกษตรกร
หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ที่ขอรั บการสนับสนุนตาม 1.2.4 ข้อ 1) และเพื่อใช้จ่ายในกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ได้ จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ กองทุน ปรับ โครงสร้างการผลิ ตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2559-2561 ประกอบด้ว ย
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรเงินและการเบิกจ่าย มุ่งเน้นให้เงินกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เกิดประโยชน์กับหน่วยราชการและสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรม
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกกรอบข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันของสินค้าเกษตร โดยพิจารณาวิเคราะห์โครงการที่ขอสนับสนุนเงินอย่างรอบคอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการกากับ ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน
โดยกองทุนปรั บโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะให้ความสาคัญกับการติดตามและควบคุมการดาเนินงาน
โครงการ และการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และเป้าหมายของโครงการ รวมถึงให้
ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการนาเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนาความเห็นจากการสารวจมาจัดทาแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เพื่อแก้ไขจุดด้อยและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ มีประสิทธิภาพอานวยประโยชน์ให้เกษตรกรมากที่สุด

๒

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยนาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.4 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในแต่ละปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2557 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 818 ล้านบาท
ปี 2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
200 ล้านบาท
ปี 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
100 ล้านบาท
ปี 2551 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
100 ล้านบาท
ปี 2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
140 ล้านบาท
ปี 2553 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
100 ล้านบาท
ปี 2555 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
58 ล้านบาท
ปี 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
60 ล้านบาท
ปี 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
60 ล้านบาท
ปี 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.5 โครงการที่อนุมัติในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี 2550-2558 กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโครงการต่างๆ แล้วจานวน 22
โครงการ 10 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน กาแฟ ชา มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคนม โคเนื้อ
สุกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 732.41 ล้านบาท ดังนี้
ปี
2550

2551

โครงการ

จานวน (ล้านบาท)

1. คัดเลือกพ่อพันธุ์กาแพงแสนเพือ่ ใช้ผลิตน้าเชื้อ

46.52

2. จัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน

14.78

3. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ

20.28

4.ปรับโครงสร้างสินค้าชา

6.82

5.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน

19.95

6.ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบตั ิได้และเห็นผลจริง

42.17

7.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด

8.27

๓

ปี
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

โครงการ

จานวน (ล้านบาท)

8.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสตั ว์ภาค
ตะวันออก จากัด

29.88

9.ปรับโครงสร้างการผลิตกาแฟแบบครบวงจร

54.44

10.เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน

128.91

11.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จากัด

7.42

12.ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้า AFTA

100.90

13.ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถข้าวไทยสูส่ ากล

55.88

14.นาร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)

6.86

15.เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

25.47

16.เพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้าเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

12.51

17.เพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อรองรับ AEC

11.93

18.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

5.74

19.เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

35.08

20.เพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผละกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า AFTA

9.25

21.พัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปิดการค้าเสรี

77.69

22.เพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

11.67

23.โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

4.15

รวม 22 โครงการ

736.56

1.6 โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ (แผนภาพที่ 1)
กองทุนฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมี เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
................................................................... เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนี้
๔

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
ผู้บริหารกองทุนฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.7 บทบาทภารกิจของสานักงานเลขานุการกองทุนฯ
1.12.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับที่เจ้าของโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ลดผลกระทบโดยตรง หรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจาก
การเปิดเสรีทางการค้า
2) เป็นโครงการที่มศี ักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาด
3) เป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สอดคล้องกับประสบการณ์และความชานาญของเกษตรกร
4) กรณี เ ป็ น โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะไปทดแทนกิ จ กรรมเดิ ม จะต้ อ งให้
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่ากิจกรรมเดิม
5) เป็นโครงการที่มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ที่ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตให้สามารถแข่งขันได้
1.12.2 ติดตามการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
1.12.3 จัดทาบัญชีลูกหนี้กองทุน
1.12.4 จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ด้ า นต่ า งๆ ของกองทุ น ฯ
ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานฯ

๕

1.8 อัตรากาลังในปัจจุบันของสานักงานเลขานุการกองทุนฯ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะสานักงานเลขานุการกองทุนฯ มีกรอบอัตรากาลังของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จานวน 12 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ข้าราชการ
เศรษฐกร ระดับชานาญการพิเศษ
พนักงานราชการประเภททั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว
นักวิชาการการเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรอบอัตรากาลัง
5
1
2
1
3

อัตรากาลังจริง
4
1
2
1
3

๖

บทที่ ๒
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ใช้แนวคิด SWOT Analysis เพื่อประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1) มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์
ขององค์กร และมีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
2) ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานสามารถบริหารงาน ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีการจัดการระบบข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถเรียกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการ
เสนอความเห็นของผู้บริหารได้รวดเร็ว ถูกต้อง
4) มีคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา
กากับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
5) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอขอเงิน
จากกองทุน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร
6) มีการกาหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ
2. จุดอ่อน (Weak)
๑) บุคลากรบางรายยังขาดความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุงานประมาณ 3-5 ปี ส่งผลต่อประสบการณ์ในการให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหาโครงการ
3) บุคลากรยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของระบบสมรรถนะ
4) การพัฒนาบุคลากรบางครั้งไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานกองทุนฯ ได้
เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
5) ลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เช่นเดียวกับพนักงานราชการ ส่งผลให้ขาดขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจในการทางาน
3. โอกาส (Opportunity)
๑) มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการ
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ
๒) มีนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของ ก.พ. ในการกาหนด
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และ
เป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล
๗

4. อุปสรรค (Threat)
1) กองทุนฯ มิได้เป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งาน
เป็นข้าราชการในสังกัดสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรทาหน้าที่ในการวางแผนและดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอยู่แล้ว อีกทั้ง โครงสร้างบุคลากร
อัตรากาลังสาหรับข้าราชการและพนักงานราชการถูกกาหนดโดยโครงสร้างของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) งบประมาณกองทุนฯ มีจากัด ต้องจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้าก่อน จึงไม่ได้นาเงินดังกล่าวมาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ทาให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๘

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2559-2561
จากผลการวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหา/อุปสรรค จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ได้นามาเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2559-2561 ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิ ตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2559-2561 เพื่อสนับสนุนการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร โดยกองทุนฯ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวัดและการประเมินผลการดาเนินงาน
มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่กองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความตั้งใจ อย่างเต็มกาลัง ความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนฯ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ โดย
มีกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 กาหนดสมรรถนะการทางานของบุคลากร
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก องทุ น ฯ ทราบถึ ง สมรรถนะ (ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ) ที่
บุคลากรในกองทุนจาเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ และบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งใช้เป็น
เกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบั ติงานได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั้งกองทุนฯ ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนใน
เรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้สมรรถนะของตนเป็นไปตามพฤติกรรมมาตรฐาน
ที่กองทุนฯ คาดหวัง
กลยุทธ์ที่ 1.2 กาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนาผลการประเมิน
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ
ตามหลักการของระบบคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารอัตรากาลัง
มุ่งเน้ นให้กองทุนฯ มีโครงสร้างกรอบอัตรากาลังที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยครอบคลุมทั้งในด้านจานวนและสมรรถนะของบุคลากร โดยพิจารณาดาเนินการใน 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดทาโครงสร้างกรอบอัตรากาลังของกองทุนฯ
ให้ความสาคัญกับการกาหนดอัตรากาลังบุคลากร ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และปริมาณเงิน สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของกองทุนฯ ทาให้
เกิดการใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการ ดังนี้
๙

1) การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
2) การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง โดยพิจารณาว่าโครงสร้างอัตรากาลังเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร หรือควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้าง และในระยะต่อไปกองทุนฯ มี
โครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ความรู้ความสามารถในเรื่องใด
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
จัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นกรอบว่า
ตาแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง จาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องใด ทาให้สะดวกในการพิจารณา
คัดเลือก บรรจุหรือแต่งตั้งบุคคล และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ
กลยุทธ์ที่ 2.3 เตรียมกาลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการบุคลากรตามโครงสร้างกรอบอัตรากาลัง และลักษณะงาน โดยการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้ครบตามอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาการทางานเป็นทีม
และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธ์ดาเนินงาน 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที่ 3.1 การจัดทาแผนพัฒนารายบุค คล (Individual Development
Plan : IDP)
วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะตามตาแหน่งงาน ดังนี้
1) จัดทาระบบ Knowledge Management : KM ของกองทุนฯ
2) จัดทาระบบการเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่
3) ฝึกอบรมบุคลากร
4) การเรียนรู้ในระบบ E-Leaning
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทางาน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจที่ ดี และมี ค วามสุ ข ในการท างาน ใน
ขณะเดียวกันต้องทาให้ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ไม่ทาให้คุณภาพชีวิตแย่ลง
โดยมีแนวทางการสร้างความสมดุล ดังนี้
1) สร้างความยืดหยุ่นในการทางาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ
ระเบียบ บริหารงานบุคคลโดยไม่ออกกฎ ระเบียบมากเกินความจาเป็น และในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะให้ความสาคัญกับผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก
2) ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสม
กับงานทีบ่ ุคลากรต้องรับผิดชอบ ตลอดจนการมีภูมิทัศน์ของสถานที่ปฏิบัติงานที่ดี

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน
๑๐

เพื่อให้บุคลาการเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจที่ดี เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางดังนี้
1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีสมรรถนะสูง โดยการคัดเลิก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานดีเด่น และจัดเวทีวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
2) เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยการ จัดกิจกรรม5 ส การ
สารวจและจัดหาวัสดุอุปกรณืสานักงานให้เพียงพอ มาตรการกาจัด ปลวก แมลง และยุง รวมทั้งการเผยแพร่
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติในช่องทางสื่อสาร สศก.
3) สร้างการรับรู้และเชิดชูองค์กร โดยการเผยแพร่ผลงานของสานักงานผ่านสื่อต่าง
ๆ การสื่อสารนโยบายทิสทางในการดาเนินงานขององค์กร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อน
ผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวัดและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 กาหนด
-การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
สมรรถนะการทางานของ
และบรรลุ เ ป้ า หมาย และใช้ เ ป็ น
บุคลากร
เกณฑ์ ใ นการวั ด ผลความรู้ ทั ก ษะ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งชั ด เจน เป็ น ระบบมาตรฐาน
เดียวกัน
-บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะ
ของตนเอง ว่ าอยู่ ในระดับ ใด มี จุ ด
แข็ ง จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งใดบ้ า ง และ
จะต้ อ งพั ฒ นาสมรรถนะในเรื่ อ ง
ใดบ้าง
กลยุทธ์ที่ 1.2 กาหนดตัวชีว้ ัด - มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระดับบุคคลและระบบประเมินผล และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานรายบุคคล
รายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน
ที่ปฏิบัติงานให้กับกองทุน

ตัวชี้วัด (KPIs)
มีการกาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ) ทีจ่ าเป็นของ
บุคลากรในแต่ละตาแหน่ง แต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม

ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วัด
ระดับบุคคลและระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การบริ ห าร
๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
อัตรากาลัง
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดทา
มีโครงสร้างกรอบอัตรากาลังของ
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาคา
มีคาบรรยายลักษณะงาน
บรรยายลักษณะงาน (Job
Description)
กลยุทธ์ที่ 2.3 เตรียม
กองทุนฯ มีอัตรากาลังที่สอดคล้อง
กาลังคนเพื่อขับเคลื่อน
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดย
ยุทธศาสตร์
ครอบคลุมทั้งในด้านจานวนและ
สมรรถนะของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มี
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.2 สร้ างความ การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่าง
สมดุ ล ระหว่ างคุ ณภาพชี วิ ตและ คุณภาพชีวิตและการทางาน
การทางาน
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้าง บุคลาการเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความผาสุกและผูกพัน
ทักษะ สมรรถนะ สามารปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กาลังใจที่ดี

ตัวชี้วัด (KPIs)
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
โครงสร้างกรอบอัตรากาลังของกองทุนฯ
ระดับความสาเร็จของการจัดทาคา
บรรยายลักษณะงาน
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กรอบอัตรากาลัง

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มี
ต่อองค์กร
ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มี
ต่อการปฏิบัติงาน

๑๒

ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2561

แผนยุทธศาสตร์
กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ
(ปี 2559-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการกากับ ติดตามและ
ควบคุมการดาเนินงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุน

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ
(ปี 2559-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การวัดและการประเมินผลการ
ดาเนินงาน

การบริหารอัตรากาลัง

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผูร้ ับผิดชอบ

ตัวชี้วดั (KPIs)

โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. การวัดและ
การประเมินผล
การดาเนินงาน

-การปฏิ บั ติ ง านประสบความส าเร็ จ และบรรลุ
เป้าหมาย และใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ
และพฤติก รรมในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน
-บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง ว่าอยู่ใน
ระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้อง
พัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง
- มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่
ปฏิบัติงานให้กับกองทุน
-มีโครงสร้างกรอบอัตรากาลังของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ
-มีคาบรรยายลักษณะงาน

สกท.

มีการกาหนดสมรรถนะ (ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะ) ทีจ่ าเป็นของ
บุคลากรในแต่ละตาแหน่ง แต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม

พัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

2559-2561

-

สกท.

ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วัด
ระดับบุคคลและระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
โครงสร้างกรอบ
ระดับความสาเร็จของการจัดทาคาบรรยาย
ลักษณะงาน
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กรอบอัตรากาลัง

จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คล
และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
การสรรหาบุคลากร

2. การบริหาร
อัตรากาลัง

3. พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

-กองทุ นฯ มี อั ตราก าลั งที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ของ
องค์กร โดยครอบคลุมทั้งในด้านจานวนและสมรรถนะของ
บุคลากร
-บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
-การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและ
การทางาน

สกท.
สกท.
สวศ.
สกท.
สกท.

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มี
ต่อองค์กร

2559-2561

4,050,000 บาท
(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว
6 ตาแหน่ง)

จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
การจัดฝึกอบรมบุคลากร
ฝึกอบรมบุคลากร

2559-2561

90,000 บาท

ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อกองทุนฯ

2559-2561

-

หมายเหตุ : สกท. คือ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
สวศ. คือ สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลปัจจุบันขององค์กร
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดสมรรถนะบุคลากร
3. ดาเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่ได้กาหนดไว้

2. จัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี

1. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ
2. จัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลงานในระดับบุคคลของบุคลากรกองทุนฯ
3. ดาเนินการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ได้กาหนดไว้

3.จัดทาโครงสร้างกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานโครงสร้างกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

4.จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน

จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ
1) ชื่อตาแหน่ง 2) จุดประสงค์ของตาแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 3) เป้าหมายของงาน 4) สายการบังคับบัญชา (งานนี้
รายงานตรงต่อตาแหน่งใด มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งใดบ้าง มีเพื่อนร่วมงานตาแหน่งอื่นใดบ้างรายงงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน)
5) คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 6) วันที่จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน

5. การสรรหาบุคลากร

สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในตาแหน่งว่าง

6. การจัดฝึกอบรมบุคลากร

1. สรรหาหลักสูตรฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงินและบัญชี e-budgeting การออกแบบเว๊ปไซต์ การบริหารความเสีย่ ง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หรือสมัครเข้าอบรมในระบบ e-learning

7. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อ
กองทุนฯ

1. ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการทางานที่กองทุนฯ
2. สารวจความพึงพอใจของบุคลากร
3. ประมวลผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.2560
แผนงาน/โครงการ
1
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 การกาหนดสมรรถนะบุคลากร
ตัวชี้วดั (KPIs) - มีการกาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ที่
จาเป็นของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง แต่ละระดับอย่างเหมาะสม
ผูร้ ับผิดชอบ - บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ 1.2 การจัดทาตัวชี้วดั ระดับบุคคล
ตัวชี้วดั (KPIs) - ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ผูร้ ับผิดชอบ - บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ 2. การบริหารอัตรากาลัง
2.1 จัดทาโครงสร้างกองทุนฯ
ตัวชี้วดั (KPIs) -ระดับความสาเร็จของการจัดทาโครงสร้างของกองทุนฯ
ผูร้ ับผิดชอบ -น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ 2.2 จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
ตัวชี้วดั (KPIs) -ระดับความสาเร็จของการจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
ผูร้ ับผิดชอบ น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ -

2

ระดับเป้าหมาย
3

น้าหนัก
4

5

มีการกาหนด
สมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นของบุคลากร

มีการกาหนด
สมรรถนะทีจ่ าเป็น
ของบุคลากรใน
แต่ละตาแหน่ง
แต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม

มีการกาหนดสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นของบุคลากร
ในแต่ละตาแหน่ง
แต่ละระดับ อย่าง
เหมาะสม และรายงาน
ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

10

มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ

มีการจัดทาตัวชี้วัด
การประเมินผลงาน
ในระดับบุคคลของ
บุคลากรกองทุนฯ

มีการดาเนินการ
ประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่
ได้กาหนดไว้

5

จัดทาโครงสร้างของ
กองทุน ฯเสร็จภายใน
ไตรมาส 3

จัดทาโครงสร้างของ
กองทุน ฯเสร็จภายใน
ไตรมาส 2

จัดทาโครงสร้างของ
กองทุน ฯเสร็จภายใน
ไตรมาส 1

20

จัดทาคาบรรยาย
จัดทาคาบรรยาย
จัดทาคาบรรยาย
จัดทาคาบรรยาย
ลักษณะงานได้
ลักษณะงานได้
ลักษณะงานได้
ลักษณะงานได้ครบถ้วน
ครบถ้วน 2 ตาแหน่ง ครบถ้วน 3 ตาแหน่ง ครบถ้วน 4 ตาแหน่ง
4 และรายงานให้
ผู้บริหารได้รับทราบ

20

จัดทาคาบรรยาย
ลักษณะงานได้1
ตาแหน่ง
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แผนงาน/โครงการ
2.3 การสรรหาบุคลากร
ตัวชี้วดั (KPIs) - อัตรากาลังจริงในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
(12 ตาแหน่ง)
ผูร้ ับผิดชอบ -สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ 1,350,000 บาท
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การฝึกอบรมบุคลากร
ตัวชี้วดั (KPIs) -เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งงานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
ผูร้ ับผิดชอบ -บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ระยะเวลา 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ 30,000 บาท
3.2 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อกองทุนฯ
ตัวชี้วดั (KPIs) -ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มีต่อกองทุนฯ
ผูร้ ับผิดชอบ –นายเมธี จันต๊ะ
ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
งบประมาณ -

1
มีบุคลากรปฏิบัติงาน
10 ตาแหน่ง

2

ระดับเป้าหมาย
3
มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน
11 ตาแหน่ง

น้าหนัก
4

5
มีบุคลากรปฏิบัติงาน
12 ตาแหน่ง

10

เจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 6 ราย
ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับตาแหน่งงาน 1
หลักสูตร/ปี

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทุกคน
อย่างน้อย 7 ราย
อย่างน้อย 8 ราย
ได้รับการอบรมใน
ได้รับการอบรมใน ได้รับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับตาแหน่งงาน
กับตาแหน่งงาน 1 กับตาแหน่งงาน 1
1 หลักสูตร/ปี
หลักสูตร/ปี
หลักสูตร/ปี

เจ้าหน้าที่บางราย
ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับตาแหน่งงาน
มากกว่า 1
หลักสูตร/ปี

15

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 65

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
การทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 85

20

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

หมายเหตุ : สกท. คือ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร

17

