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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559
*****************************************

อาศั ย อํา นาจตามความในข้อ บั ง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 71(8) และข้อ 99(7) และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 46 ในการประชุมครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จึงกําหนดระเบียบว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจํากัด
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด”
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผูท้ ี่ สหกรณ์ จา้ งไว้ปฏิ บตั ิ งานในตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน , ผูช้ ่ วย
หัวหน้ากลุ่มงาน ,หัวหน้ากลุ่มงาน ,รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
“การส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพ” หมายความว่า ความสําคัญของการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้นาํ ความรู ้
ความสามารถที่ มีอยู่มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ส่ งเสริ มการขยายบทบาทและภารกิ จของสหกรณ์ ด้านการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานรวมทั้งพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีทศั นคติที่ดีต่อสหกรณ์
ข้อ 4. การส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างสรรค์องค์กร มีการดําเนิ นการของ
ผูเ้ ข้ารับการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยจัดเป็ นกลุ่มดังนี้
4.1 กลุ่มเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาตามโครงการฯ
4.1.1 เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น จงใจ หรื อ
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิงานตามคําสัง่ ที่ชอบธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
4.1.2 เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่ามาตรฐานของสหกรณ์หรื อที่สายงานกําหนด
4.1.3 เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ และมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2 ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการฯ คือ คณะกรรมการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของ
เจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. ดังนี้
4.2.1 ประธานคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ
4.2.2 ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
กรรมการ
4.2.3 เลขานุการ/...
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4.2.3 เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการ
4.2.4 เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
4.2.5 ผูจ้ ดั การ
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5. อํานาจหน้าที่ คณะกรรมการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส.
5.1 พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบนั
5.2 ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ให้มีการดูแลเจ้าหน้าที่ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
5.3 ติ ดตามการแก้ไขปั ญหาของเจ้าหน้าที่ ในโครงการฯ ให้เป็ นไปตามวิธีปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ น
โครงการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพฯ
5.4 พิ จารณาผลการประเมิ น ของเจ้าหน้าที่ ในโครงการฯ และให้ค วามเห็ น ว่าสมควรออกจาก
โครงการฯ หรื อให้อยูใ่ นโครงการฯ ต่อ
5.5 พิจารณาเสนอให้สหกรณ์เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโครงการฯ หรื อเจ้าหน้าที่กลุ่มผูป้ ่ วยรักษา
ตัวอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 6. การพิจารณาให้เจ้าหน้าที่เข้าหรื อออกจากโครงการฯ โดยแยกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 มีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะที่ใช้เป็ นเกณฑ์การพิจารณาให้เข้า
โครงการฯ คือ เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันอาจส่ งผลเสี ยหายให้สหกรณ์และตนเอง เช่น มาปฏิบตั ิงาน
สาย หรื อกลับก่อนเวลาเลิกงานเป็ นอาจิณ ใช้ถอ้ ยคําที่ไม่สุภาพกับผูม้ าติดต่อหรื อผูอ้ ื่น ใช้เวลาสหกรณ์ไปทํางาน
อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มี ห นี้ สินรุ งรัง ขาดความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ปฏิ บตั ิงานตามคําแนะนําของ
ผูบ้ งั คับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชาเชิญมาชี้แจงพูดคุย ทําความเข้าใจ และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับให้
เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับทราบ เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุ งตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนส่ งเข้าโครงการฯ
(1) การพัฒนา ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน จัดทําบันทึกข้อตกลง โดยจัดทําแผนส่ งเสริ มการใช้
ศักยภาพตามที่ร่วมหารื อ คราวละไม่เกิน 2 เดือน
(2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
(3) การพิ จ ารณาให้ เจ้า หน้ า ที่ เข้า หรื อออกจากโครงการฯ เมื่ อ ครบรอบการประเมิ น หาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. พิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมที่จะ
ออกจากโครงการฯ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะต้องได้คะแนนประเมิ นผลรวมต้องไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ประกอบด้ว ย Performance 50 : พฤติ ก รรมที่ ต ้อ งการปรั บ เปลี่ ย น 50 ทั้ง นี้ คะแนนพฤติ ก รรมที่ ต ้อ งการ
ปรั บเปลี่ยนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน (60% ของ 50 = 30 ) และให้เสนอขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการ ผ่าน คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์
หากพฤติ กรรมไม่ เป็ นตามข้อตกลงภายใน 1 ปี นับ ตั้งแต่ วนั เข้าโครงการฯ ให้คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. เสนอคณะกรรมการผ่านคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์
เลิกจ้างต่อไป
ประเภทที่ 2/...
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ประเภทที่ 2 มีผลการปฏิบัติงานตํ่า มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะที่ใช้เป็ นเกณฑ์การพิจารณาให้เข้า
โครงการฯ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60
2. ขาดความรู ้ และทักษะทําให้การทํางานตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรื อตํ่ากว่าเจ้าหน้าที่ใน
ตําแหน่งและระดับเดียวกัน
3. ผลงานที่เสนอมีขอ้ บกพร่ องผิดพลาดอยูเ่ ป็ นนิจ
(1) การพัฒนา ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน จัดทําบันทึกข้อตกลง โดยจัดทําแผนส่ งเสริ มการใช้
ศักยภาพตามที่ร่วมหารื อ คราวละไม่เกิน 2 เดือน
(2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
(3) การออกจากโครงการฯ เมื่อครบรอบการประเมินหากคณะกรรมการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. พิจารณาเห็นว่า
(3.1) เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมที่จะออกจากโครงการฯ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ผ่านคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์
(3.2) หากผลการปฏิ บ ัติ งานยังตํ่ากว่าเกณฑ์ม าตรฐาน และคณะกรรมการส่ งเสริ ม การใช้
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. เห็นควรให้โอกาสเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้เจ้าหน้าที่อยูใ่ นโครงการต่อ
อีก 1 ปี เมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 2 แล้ว ให้ส่งบันทึ กผลการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลทั้งหมดไปยังคณะกรรมการผ่าน
คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพิจารณานําเสนอเลิกจ้างต่อไป
ประเภทที่ 3 มีปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพ มี คุณ สมบัติ/คุ ณ ลักษณะที่ ใช้เป็ นเกณฑ์การพิ จารณาให้เข้า
โครงการฯ ดังนี้
1. กลุ่มผูด้ ูแลเป็ นพิเศษ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่ วยที่ไม่สามารถทํางานได้เป็ นปกติ ต้องเข้ารับ
การรักษาและดูแลตามคําสัง่ แพทย์อย่างเคร่ งครัด ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานสหกรณ์หรื อมอบหมายงานใน
งานสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้ทาํ การรักษาและมีอาการเริ่ มดีข้ ึน
แต่ตอ้ งใช้เวลาในการรักษาตามที่แพทย์นดั หมาย โดยสามารถช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์ได้ แต่ตอ้ งลดเป้ าหมายให้
ตํ่ากว่าเจ้าหน้าที่ปกติทวั่ ไปและในการมอบหมายงานนั้นไม่มีผลกระทบต่ออาการของเจ้าหน้าที่
(1) การพัฒนา ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
(1.1) กลุ่มผูด้ ูแลเป็ นพิเศษ ให้คณะกรรมการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส.
พิจารณามอบหมายงานให้ปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสม โดยทําเป็ นบันทึกมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน และไม่ตอ้ ง
จัดทําเป็ นบันทึกข้อตกลงประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(1.2) กลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยลดหย่อนหลักเกณฑ์ในการกําหนดเป้ าหมายราย
คน (Performance) คะแนน 50 คะแนน ดังนี้
- การเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและปฏิบตั ิตามคําสัง่ แพทย์
คะแนน 20 คะแนน
- งานตามเป้ าหมาย(หลักเกณฑ์ลดหย่อน)
คะแนน 30 คะแนน
(2) การพิจารณา/...
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(2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี
(2.1) กลุ่มผูด้ ูแลเป็ นพิเศษ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
(2.2) กลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่อง คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปี ครึ่ งหนึ่งของอัตราปกติที่สหกรณ์กาํ หนด
(3) การออกจากโครงการฯ ครบระยะเวลา 1 ปี ในการเข้าโครงการฯ ให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามสภาพอาการของเจ้าหน้าที่ในกรณี ที่เร่ งด่วน หรื อส่ วนงานพิจารณาแล้วเห็ นว่าถ้าดําเนิ นการตามขั้นตอน
ปกติ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย สายงานบังคับบัญชา 3 สายงาน สามารถเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. เสนอคณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ตอ้ งรอ
ให้ครบระยะเวลาที่กาํ หนดในโครงการฯ
ข้อ 7. ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อการตีความ ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูว้ ินิจฉัย
และให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

(นายชัยวัฒน์ ปกป้ อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

เรี ยน ประธานกรรมการ ผ่าน เลขานุการ ผ่าน ฝ่ ายจัดการ
เพื่อพิจารณาลงนาม

“ สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก ”

