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๑

คานา
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
มิถุนายน ๒๕61

๒
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ การจัดตั้งกองทุน
คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเห็ นชอบ เมื่อวั นที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้
ดาเนินการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุก
ข้อตกลง (WTO FTA AFTA ฯลฯ) โดยช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่
สินค้าที่มีศักยภาพ
1.2 อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1.2.1 กองทุนฯ มีอานาจหน้าที่ตามพระราชพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2558 สรุปสาระสาคัญดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย น (เลขาธิ ก ารส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร) เป็ น ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ แ ทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เป็นกรรมการ (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน
กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2) คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กาหนดนโยบาย กากับดูแล
การบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน (๒) กาหนด
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการ
กาหนด (๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี (๔) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน
3) กาหนดให้คณะกรรมการบริหารกาหนดข้อบังคับ เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง
และคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจาก
ตาแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการกาหนดวัน
เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจาปี การลาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
1.2.2 กองทุนฯ มีอานาจหน้าที่ตามข้ อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศว่าด้วยการเงิน การพัส ดุของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพ.ศ. 2561 สรุปสาระสาคัญดังนี้
1) กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
รวมทั้งประกอบอาชีพอื่นด้วย
2) ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ
๔

รายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย
หกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของ
ทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน
3) การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายเพื่อกิจการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนใน
ลักษณะหมุนเวียน หรือจ่ายขาดภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้(1) สนับสนุนแผนงาน โครงการ งาน
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่หน่วยงานของรัฐ เกษตรกร หรือภาคเอกชน
เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน (2) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
4) ให้เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่ง
จ่ายและเบิกจ่ายเงินของกองทุน
1.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ได้ จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ กองทุน ปรับ โครงสร้างการผลิ ตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2562-2566 ประกอบด้ว ย
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ
ปรั บปรุ งการบริ หารจั ดการ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรให้ มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ให้มีศักยภาพการแข่งขันที่ทัดเทียมหรือดีกว่าสินค้าจากต่างประเทศ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน
มุ่งเน้นให้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เกิดประโยชน์กับหน่วยราชการและ
เกษตรกร เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกกรอบ
ข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตร โดยพิจารณาวิเคราะห์โครงการที่ขอสนับสนุนเงิน
อย่างรอบคอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการก ากั บ ติ ด ตามและควบคุ ม การ
ดาเนินงาน
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการติดตามและควบคุมการดาเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงิน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และเป้าหมายของโครงการ รวมถึงให้ความสาคัญในการกากับดูแลควบคุม
การดาเนินงานกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ รวมถึงระบบการ
รายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของโครงการ
(2) พัฒนาระบบการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(3) พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
พัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ ตลอดจนมีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่ง่ายต่อการตัดสินใจ

๕

1.4 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในแต่ละปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2561 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 918 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 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2560 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
50 ล้านบาท
ปี 2562 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
50 ล้านบาท
1.5 โครงการที่อนุมัติในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี 2550-2561 กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโครงการต่างๆ แล้วจานวน 24
โครงการ 10 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน กาแฟ ชา มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคนม โคเนื้อ
สุกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 762.21 ล้านบาท ดังนี้
ปี
2550

2551

2552

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 ไิ ด้และเห็นผลจริง

42.17

7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ มูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด

8.27

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสตั ว์ภาค
ตะวันออก จากัด

29.88

9. ปรับโครงสร้างการผลิตกาแฟแบบครบวงจร

54.44

๖

ปี

โครงการ

จานวน (ล้านบาท)

10. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน

128.91

11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จากัด

7.42

12. ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้า AFTA

100.90

13. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถข้าวไทยสู่สากล

55.88

14. นาร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)

6.86

15. เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

25.47

16. เพิม่ ศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้าเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

12.51

17. เพิม่ คุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อรองรับ AEC

11.15

18. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

5.74

19. เพิม่ ศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผละกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า AFTA

9.25

20. พัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปิดการค้าเสรี

77.69

21. เพิม่ มูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

11.67

2558

22. โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

4.15

2559

23. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

36.82

24. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

24.68

25.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ

22.45

2553

2554

2555

2556

2557

2561

รวม 25 โครงการ

784.66

๗

1.6 โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ
กองทุนฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมี เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.7 บทบาทภารกิจของสานักงานเลขานุการกองทุนฯ
1.7.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับที่เจ้าของโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ลดผลกระทบโดยตรง หรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจาก
การเปิดเสรีทางการค้า
2) เป็นโครงการที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาด
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
1.7.2 ติดตามการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
1.7.3 จัดทาบัญชีลูกหนี้กองทุน
1.7.4 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปีด้านต่างๆ ของกองทุนฯ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานฯ

๘

1.8 อัตรากาลังในปัจจุบันของสานักงานเลขานุการกองทุนฯ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะสานักงานเลขานุการกองทุนฯ มีกรอบอัตรากาลังของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จานวน 16 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่วน/งาน/ตาแหน่ง
ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (ผู้บริหารกองทุน)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชานาญการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานด้านระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงินและบัญชี
รวม

สถานะ

จานวน (อัตรา)

ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ

1
3
2
1
2

พนักงานกองทุน

3

พนักงานกองทุน

1

พนักงานกองทุน

2

พนักงานกองทุน

1
16

๙

บทที่ ๒
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis และการวิเคราะห์ปัจจัยสาเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดาเนินงานที่ผ่านมา
รวมถึงการประเมินแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปี พ.ศ.2559-2561 เพื่อประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลการประเมิน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1) มีข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่า
ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 ซึง่
ข้อกาหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2) มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
องค์กร และมีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
3) ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานสามารถบริหารงาน
ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) มีการจัดการระบบข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถ
เรียกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการเสนอ
ความเห็นของผู้บริหารได้รวดเร็ว ถูกต้อง
5) มีคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่มี
ความรู้ ค วามสามารถจากหลากหลายสาขา ก ากั บ
ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ งานของฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
6) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอขอเงินจากกองทุน
เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร
7) มีการกาหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ

จุดอ่อน (Weak)
๑) บุคลากรบางรายยังขาดความรู้ความสามารถใน
เรื่องที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการปฏิบัติงานเช่นความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านสินค้าเกษตร ความรู้
ด้านการวิเคราะห์โครงการ และการวางแผน เป็นต้น
ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2) เจ้าหน้าที่บางส่วนมีอายุงานประมาณ 1-2 ปี
ส่งผลต่อประสบการณ์ในการให้คาแนะนาและแก้ไข
ปัญหาโครงการ
3) บุคลากรยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบสมรรถนะ
4) การพัฒนาบุคลากรบางครั้งไม่สามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานกองทุนฯ ได้ เนื่องจาก
องค์ความรู้ที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
5) ขาดความต่อเนื่องในการจัดการความรู้ (KM) ทา
ให้ องค์ ความรู้ บางอย่ างขาดหายไป เช่ นกฎระเบี ยบ
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

๑๐

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
โอกาส (Opportunity)
๑) มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2558 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มี
อานาจในการออกข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุน หมุนเวียน มี
ประกาศว่าด้วยมาตรฐานงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
ซึ่ ง กองทุ น ฯ สามารถน ามาใช้ เ พื่ อ การบริ ห ารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
2) มี พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
ความรู้ ใ นส่ ว นราชการ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ
3) มีนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุ ค คลภาครั ฐ ของ ก.พ. ในการก าหนดมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็น
แนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล

อุปสรรค (Threat)
1) กองทุนฯ มิได้เป็น นิติบุคคลที่สามารถบริหาร
จั ด การตนเองได้ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
ข้าราชการในสังกัดสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่ง
มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรทาหน้าที่ในการวางแผนและดาเนินงาน
ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลอยู่ แ ล้ ว อี ก ทั้ ง โครงสร้ า ง
บุคลากร อัตรากาลังสาหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการถู ก ก าหนดโดยโครงสร้ า งของส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร
2) งบประมาณกองทุนฯ มีจากัด ต้องจัดสรรเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้ า ก่ อ น จึ ง ไม่ ไ ด้ น าเงิ น ดั ง กล่ า วมาใช้ ก าร
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ ท าให้ ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ต้องขึ้นอยู่ กับ
นโยบายและงบประมาณของส านัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร
3) ทัศนคติ แนวคิดของผู้ บริห ารระดับสู งของ
ประเทศที่มีต่อกองทุนต่างๆ เป็นไปในเชิงลบ หลาย
ครั้งมีแนวคิดในการยุบเลิกกองทุน ซึ่งส่งผลต่อขวัญ
และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

๑๑

2. การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
สภาวะปัจจุบัน
1) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้น
การพัฒนาบุคลากรเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
2) การพัฒนาบุคลากรที่ให้ความสาคัญกับความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนฯ

แนวโน้มในอนาคต
1) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลการมุ่ง
พัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่า สามารถสร้าง
คุณประโยชน์ได้ทั้งต่อตัวเอง และองค์กร
2) การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรให้สร้างความพึงพอใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการของกองทุน

3. ปัจจัยความสาเร็จและปัญหา/อุปสรรคของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ.2559-2561
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้ บ ริ ห ารกองทุ น ฯ ให้ ค วามส าคั ญ ของการน า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ไปสู่ ก าร
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการออกข้อบังคับ
กองทุนที่สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม
2) เจ้ า หน้ าที่ กองทุ น แสวงหาแนวทางและสร้า ง
ความร่วมมือในการบูร ณาการในการทางานร่วมกัน
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัญหา/อุปสรรค
1) มี ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นทั้ ง ข้ า ราชการและ
พนักงานภายในกองทุนฯ ทาให้การพัฒนาบุคลากรไม่
ต่อเนื่อง และองค์ความรู้หายไปตาม
2) งบประมาณกองทุนฯ มีจากัด ต้องจัดสรรเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้ า ก่ อ น จึ ง ไม่ ไ ด้ น าเงิ น ดั ง กล่ า วมาใช้ ก าร
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ ท าให้ ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ต้องขึ้นอยู่กับ
นโยบายและงบประมาณของส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร

๑๒

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2562-2566
จากผลการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการ
บริ ห ารทรั พยากรบุ คคลทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ ตลอดจนการนาปัจจัยส าเร็จ ตลอดจนปัญหา/
อุปสรรค จากการดาเนินงานภายใต้แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2559-2561 นามาเป็น
ข้อมูลในการกาหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ พ.ศ.2562-2566 ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงแผน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2562-2566 เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร โดยกองทุนฯ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผลการดาเนินงาน
มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความตั้งใจ อย่างเต็มกาลัง ความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ โดย
มีกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 กาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนาผลการประเมิน
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ
ตามหลักการของระบบคุณธรรม โดยการประเมินผลจะให้ความสาคัญกับผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารอัตรากาลัง
มุ่งเน้นให้กองทุนฯ มีการวางแผนและบริหารกาลังคนให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยครอบคลุมทั้งในด้านจานวนและสมรรถนะของบุคลากร โดยพิจารณาดาเนินการ
ใน 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารอัตรากาลัง
กาหนดแนวทางการบริหารอัตรากาลังบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตลอดจนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้ครบตามอัตรากาลัง
กลยุทธ์ที่ 2.2 ทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากาลังของกองทุนฯ
ทบทวนจานวนอัตรากาลังบุคลากร ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เหมาะสม
กับปริมาณงาน และปริมาณเงิน สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของกองทุนฯ ทาให้เกิดการใช้
คนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
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2) การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง โดยพิจารณาว่าโครงสร้างอัตรากาลังเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร หรือควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้าง และในระยะต่อไปกองทุนฯ มี
โครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ความรู้ความสามารถในเรื่องใด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ตลอดจน
การพัฒนาการทางานเป็นทีม ให้มีความาสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามพันธกิจของกองทุนฯ โดยมี
กลยุทธ์ดาเนินงาน 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที่ 3.1 การจัดทาแผนพัฒนารายบุค คล (Individual Development
Plan : IDP)
วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะตามตาแหน่งงาน ดังนี้
1) จัดทาระบบการเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่
2) ฝึกอบรมบุคลากร
3) การเรียนรู้ในระบบ E-Leaning
กลยุ ทธ์ ที่ 3.2 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการจั ดการความรู้
(Knowledge
Management)
3.2.1 บุคลากรในกองทุนฯ ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทา KM เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งานในกองทุนฯ
3.2.2 จัดทาระบบจัดการความรู้ของกองทุนให้ครอบคลุมทุกพันธะกิจและทุกงานที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคคล
เป็นการส่งเสริมบุคลากรในการดาเนินงานอย่างมีความสุขและจัดปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างความรักและผูกพันในองค์กร มี
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และมีความสุขในการทางาน ในขณะเดียวกันต้องทาให้ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ไม่ทาให้คุณภาพชีวิตแย่ลง โดยมีแนว ดังนี้
1) การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดกติกาหรือวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับและไม่สร้างแรงกดดันในการปฏิบัติงาน
2) ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสม
กับงานทีบ่ ุคลากรต้องรับผิดชอบตลอดจนการมีภูมิทัศน์ของสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานโดยการจัดกิจกรรม 5 ส การสารวจและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอ มาตรการ
กาจัด ปลวก แมลง และยุง รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติในช่องทางสื่อสาร
สศก.
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน
เพื่อให้บุคลาการเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจที่ดี เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางดังนี้
๑๔

1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีสมรรถนะสูง โดยการคัดเลือก
และยกย่องพนักงานดีเด่น
2) สร้ า งการรั บ รู้ แ ละเชิ ด ชู อ งค์ ก ร โดยการเผยแพร่ ผ ลงานของส านั ก งานผ่ า น
สื่อต่าง ๆ การสื่อสารนโยบายทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อน
ผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการวั ด และการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 กาหนดตัวชีว้ ัด -มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและ
ระดับบุคคลและระบบประเมินผล ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานรายบุคคล
รายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน
ที่ปฏิบัติงานให้กับกองทุน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบ
การวางแผนและการบริ ห าร
อัตรากาลัง
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบ วางแผนและบริหารอัตรากาลังที่
บริหารอัตรากาลัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
โดยครอบคลุมทั้งในด้านจานวนและ
สมรรถนะของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2.2 ทบทวน
มีโครงสร้างกรอบอัตรากาลังของ
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทา
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
แผนพัฒนารายบุคคล
ระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มี
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
กลยุ ทธ์ ที่ 3.2 การเพิ่ ม บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทา KM
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งานใน
(KM)
กองทุนฯ

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วัด
ระดับบุคคลและระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จของระบบการวางแผน
และบริหารอัตรากาลังของกองทุน
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
โครงสร้างกรอบอัตรากาลังของกองทุนฯ

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
มีการจัดทา KM ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
การใช้งาน ปีละ 1 เรื่อง

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPIs)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้าง บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มี
ความผาสุกและผูกพัน
ทักษะ สมรรถนะ สามารปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กาลังใจที่ดี

๑๖

ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2562 - 2566
แผนยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (ปี 2562-2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันสินค้าเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน

พัฒนาขีดความสามารถ กากับ
ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (ปี 2562-2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและ
การประเมินผลการดาเนินงาน

พัฒนาระบบการวางแผนและ
การบริหารอัตรากาลัง

เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุคคล
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ.2562-2566
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผูร้ ับผิดชอบ

ตัวชี้วดั (KPIs)

1. เพิ่ม
-มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและระบบ
สกท.
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุม
ตัวชี้วัดระดับบุคคลและระบบ
การวัดและการ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับกองทุน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
2. พัฒนาระบบ - วางแผนและบริหารอัตรากาลังที่สอดคล้องกับ
สกท./สวศ. ระดับความสาเร็จของระบบการ
การวางแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยครอบคลุมทั้งในด้าน
วางแผนและบริหารอัตรากาลังของ
และการบริหาร จานวนและสมรรถนะของบุคลากร
กองทุน
อัตรากาลัง
3. เสริมสร้าง -บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
สกท.
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรม
ศักยภาพและ ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
พัฒนา
งานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
ทรัพยากร
-บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทา KM ที่ทันสมัย
สกท.
มีการจัดทา KM ที่ทันสมัยสอดคล้อง
บุคคล
สอดคล้องกับการใช้งานในกองทุนฯ
กับการใช้งาน ปีละ 1 เรื่อง
4. พัฒนา
-บุคลาการเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ทักษะ
สกท.
ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากร
คุณภาพชีวิต
สมรรถนะ สามารปฏิบัติงานได้อย่างมี
ที่มีต่อองค์กร
การทางานของ ประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจที่ดี
บุคคล
หมายเหตุ : สกท. คือ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร /สวศ. คือ สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

จัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคล
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี

2562-2566

-

-พัฒนาระบบบริหาร
อัตรากาลัง

2562-2566

-

ฝึกอบรมบุคลากร

2562-2566

150,000 บาท

จัดทาองค์ความรู้กองทุน

2562-2566

-

ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อกองทุนฯ

2562-2566

-
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โครงการ
1. จัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2. จัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลงานในระดับบุคคลของบุคลากรกองทุนฯ
3. ดาเนินการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ได้กาหนดไว้
2. พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลัง
1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการบริหารอัตรากาลัง
2. สรุปแนวทางการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
3. ดาเนินการตามระบบการบริหารอัตรากาลัง
3. ทบทวนโครงสร้างกองทุนปรับโครงสร้าง
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การผลิตภาคเกษตรฯ
2. จัดทารายงานโครงสร้างกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
4. การจัดฝึกอบรมบุคลากร
1. สรรหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงินและบัญชี e-budgeting การออกแบบเว๊ปไซต์ การ
บริหารความเสี่ยงระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หรือสมัครเข้าอบรมในระบบ e-learning
5.จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ
1) ชื่อตาแหน่ง 2) จุดประสงค์ของตาแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 3) เป้าหมายของงาน 4) สายการบังคับ
บัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อตาแหน่งใด มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งใดบ้าง มีเพื่อนร่วมงานตาแหน่งอื่นใดบ้างรายงงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน)
5) คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 6) วันที่จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
6.จัดทาองค์ความรู้กองทุน
1. รวบรวมหัวข้อองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานภายในกองทุน
2. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละ KM ร่วมจัดทาองค์ความรู้ในเรื่องนั้น
7. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี 1. ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการทางานที่กองทุนฯ
ต่อกองทุนฯ
2. สารวจความพึงพอใจของบุคลากร
3. ประมวลผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.2562
แผนงาน/โครงการ
1

2

1. เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผลการดาเนินงาน
1.1 การจัดทาตัวชี้วดั ระดับบุคคล
ตัวชี้วดั (KPIs) - ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลและการ
มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ประเมินผลการปฏิบัติ
ผูร้ ับผิดชอบ - บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ราชการประจาปี
ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
งบประมาณ
งบประมาณ 2. พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารอัตรากาลัง
2.1 พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลัง
ตัวชี้วดั (KPIs) -ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบบริหารอัตรากาลังกองทุนฯ จัดทาระบบบริหาร
ผูร้ ับผิดชอบ –บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
อัตรากาลังกองทุนฯ
ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
เสร็จภายในไตรมาส 3
งบประมาณ 3. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การฝึกอบรมบุคลากร
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วดั (KPIs) -เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
อย่างน้อย 6 ราย
อย่างน้อย 7 ราย
ตาแหน่งงานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
ได้รับการอบรมใน
ได้รับการอบรมใน
ผูร้ ับผิดชอบ -บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
กับตาแหน่งงาน 1 กับตาแหน่งงาน 1
งบประมาณ 30,000 บาท
หลักสูตร/ปี
หลักสูตร/ปี
3.2 จัดทาองค์ความรู้กองทุนฯ (KM)
ตัวชี้วดั (KPIs) -ระดับความสาเร็จของการจัดทาโครงสร้างของกองทุนฯ
มีการจัดทา KM
ผูร้ ับผิดชอบ –บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
กองทุนฯ 1 เรื่อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
งบประมาณ -

ระดับเป้าหมาย
3

น้าหนัก
4

5

มีการจัดทาตัวชี้วัด
การประเมินผลงาน
ในระดับบุคคลของ
บุคลากรกองทุนฯ

มีการดาเนินการ
ประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่
ได้กาหนดไว้

20

จัดทาระบบบริหาร
อัตรากาลังกองทุนฯ
เสร็จภายในไตรมาส 2

จัดทาระบบบริหาร
อัตรากาลังกองทุนฯ
เสร็จภายในไตรมาส 1

20

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

เจ้าหน้าที่บางราย
ได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับตาแหน่งงาน
มากกว่า 1
หลักสูตร/ปี

20

มีการจัดทา KM
กองทุนฯ 3 เรื่อง

20

มีการจัดทา KM
กองทุนฯ 2 เรื่อง

20

แผนงาน/โครงการ
4. พัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของบุคคล
4.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อกองทุนฯ
ตัวชี้วดั (KPIs) -ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากรที่มีต่อกองทุนฯ
ผูร้ ับผิดชอบ –บุคลากรของ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
งบประมาณ -

1

2

ระดับเป้าหมาย
3

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 65

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

น้าหนัก
4

5

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการ
ทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
การทางานที่กองทุนฯ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 85

20

21

