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1 แผนการจัดการอัตรากาลัง (Workforce management)

กองทุนฯ ได้ทบทวนโครงสร้าง อัตรากาลัง คาบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน โดยให้ทุกฝ่ายทบทวนภารกิจงานและอัตรากาลังของฝ่าย
งาน โดยให้คานวณค่า FTE รายบุคคล ซึง่ เป็นการคานวณเวลาที่ใช้ในการทางาน โดยพิจารณาจากกระบวนการทางานที่สาคัญ
(Workflow Analysis) ทุกงาน รวมถึงการวิเคราะห์เวลาทางาน หากเกิดการเปลีย่ นแปลงด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทน
คนเมื่อระบบ DSL แล้วเสร็จ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee productivity) จากการใช้เวลาทางานของแต่ละคน
และให้ทุกฝ่ายปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่งและของกลุม่ งาน ซึง่ จากการวิเคราะห์คา่ FTE ของทุกฝ่าย สามารถสรุปได้ว่า
กองทุนฯ ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังจาก 13 ฝ่าย 255 อัตรา เป็น 14 ฝ่าย 326 อัตรา เพื่อรองรับ พ.ร.บ. และ
ระบบงาน และกองทุนฯ ได้จัดทารายงานสรุปผลการศึกษานาเสนอผูจ้ ัดการกองทุนฯ โดยผ่านรองผูจ้ ัดการที่กากับดูแลในสายงาน
พิจารณาความต้องการอัตรากาลังเพื่อกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอัตรากาลังประจาปี และอัตรากาลังในระยะยาว โดยได้จัดทา
ร่างโครงสร้าง และอัตรากาลังใหม่ 14 ฝ่าย 326 อัตรา ที่สามารถรองรับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. และระบบงานใหม่ที่จะแล้วเสร็จทุก
ระบบในปี 2563 โดยจะนาเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

2 แผนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน (
Performance Management)

กองทุนฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านให้กับพนักงานทุกระดับทราบโดยให้พนักงานทุกระดับจัดทาตัวชี้วัด
รายบุคคล รวมทั้งดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน 6 เดือนแรกของพนักงานทุกระดับ และให้พนักงานทุกระดับทบทวนตัวชี้วัดตาม
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย และกองทุนฯ มีการนาเสนอการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลด้วยการนาระบบ
OKRs มาเพื่อใช้ในปีถัดไป โดยในปีงบประมาณ 2562 ยังคงนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของปีงบประมาณ 2561
มาใช้ไปพลางก่อน และได้มีการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน 6 เดือนหลังของพนักงานให้ผบู้ ริหารดาเนินการประเมิน เพื่อนาผล
ประเมินไปใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน/เลือ่ นชั้น/เลือ่ นตาแหน่ง หรือใช้เพื่อพัฒนาพนักงาน

3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล (HRIS)

กองทุนฯ ได้ดาเนินการนาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลลงในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
การทางาน ข้อมูลการพัฒนาของบุคคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตรากาลัง ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้
จัดทารายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคลและในระดับสายงาน รวมทั้งได้
นาเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลต่อผูบ้ ริหาร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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4 แผนการจัดทาร่างข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปัจจุบันกองทุนฯ มีข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. ....
การศึกษา พ.ศ. 2541 ซึง่ ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และกองทุนฯ เป็นหนึ่งในกองทุน
หมุนเวียน ซึง่ กระทรวงการคลังได้มีพระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กองทุนฯ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับ
กองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ทั้ง 2 พ.ร.บ. ข้างต้น
กองทุนฯ จึงได้ทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานปรับปรุงข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ .ศ. 2553 ตามคาสัง่ กองทุนฯ ที่ 79/2562 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2561 และคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ตามคาสัง่ กองทุนฯ ที่ 324/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาทบทวนข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน
พ.ศ. 2553 และคณะทางานฯ ได้มีการสรุปประเด็นที่จะแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนฯ และการยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วย
พนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยพิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อ
พิจารณายกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. .... ซึง่ กองทุนฯ มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการพิจารณายกร่าง
ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. .... ที่ 55/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
เพื่อศึกษาและยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. .... เสนอต่อกองทุนฯ เพื่อดาเนินการต่อไป โดยคณะทางานได้ประชุมใน
ปีงบประมาณ 2562 รวมแล้วจานวน 5 ครั้ง ซึง่ ได้พิจารณายกร่างในหมวดที่ 1 - หมวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือหมวด 8 สวัสดิการ ที่
จะต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อไปในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร่างข้อบังคับกองทุนฯ ทั้งหมดครบถ้วน จะนาเสนอร่าง
ข้อบังคับกองทุนฯ ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อที่จะประกาศใช้ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน
พ.ศ. .... ต่อไป

5 แผนงานการจัดทา Development Roadmap และพัฒนา กองทุนฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี (Individual development plan: IDP) ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกตาแหน่งแล้วเสร็จและ
รายบุคคล (Individual development plan IDP)
ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) ได้ร้อยละ 100 และได้จัดทารายงานสรุปการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล(Individual development plan IDP) Development Roadmapและเสนอรองผูจ้ ัดการกองทุนฯ
และผูจ้ ัดการกองทุนฯ เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
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6 แผนงานการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ผูส้ ืบทอดตาแหน่ง
(Successor pool)

กองทุนฯได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกกลุม่ ผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) และได้จัดทาแผนระยะสัน้ ระยะยาวในการพัฒนา
กลุม่ ผูส้ ืบทอดตาแหน่ง รวมทั้งได้ดาเนินการตามแผนงานระยะสัน้ ซึง่ เป็นแผนงานประจาปีงบประมาณ 2562 โดยให้ได้มาซึง่ บุคลากรที่มี
ความประสงค์และผ่านคุณสมบัตติ ามที่กองทุนฯ กาหนด แล้วนาไปพัฒนาเบื้องต้นให้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบทอดตาแหน่งและจะ
นาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนงานระยะยาวเพื่อคัดเลือกบุคลากรกลุม่ ผูส้ ืบทอดตาแหน่งเข้าสูต่ าแหน่งเป้าหมายต่อไป ซึง่ มีผลการ
ปฏิบัตงิ านเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

7 แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่

กองทุนฯได้มีการทบทวนแผนการสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน
กองทุนฯ ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนวัตกรรมด้านกระบวนการทางานหลักที่สาคัญ เช่น การกู้ยืม
ลักษณะใหม่ และได้มีการจัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างความพร้อมของบุคลากร เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรม เดอะ ลอฟ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อได้นาผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการดาเนินงานในปี 2563
กองทุนฯ จึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่อง “ลดเงินต้น-ลดดอกเบี้ย สาหรับผูก้ ู้เรียนใน
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน”“หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในศาลหลังฟ้องคดี” และเรื่องอื่นๆ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook line และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว มีความพร้อมใน
การสือ่ สารให้ความเข้าใจกับผูท้ ี่สอบถามได้อย่างถูกต้อง ซึง่ มีผลการปฏิบัตงิ านตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

8 แผนงานด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน

กองทุนได้กาหนดผูร้ ับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งกาหนดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและจ้ดทาแผนงานระยะสัน้ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2562) และแผนงานระยาว (พ.ศ. 2562-2564) ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึง่ ผูจ้ ัดการกองทุนได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และกองทุนได้ดาเนินงาน
ตามแผนงานระยะสัน้ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2562) หรือแผนงานประจาปี ซึง่ การดาเนินเนินตามแผนงานดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงาน กล่าวคือ กองทุนมีมาตรฐานและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ และสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผน และกองทุนได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ ครบทุกกิจกรรม (5 กิจกรรม) ซึง่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ร้อยละ
100 ภายใน 30 กันยายน 2562 เมื่อสิน้ สุดการดาเนินงานปี 2562 กองทุนได้จัดทารายงานสรุปการดาเนินงานตามแผนงานฯ ให้รอง
ผูจ้ ้ดการที่กากับดูแลสายงานและผูจ้ ัดการกองทุนทราบว่า กองทุนสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนที่กาหนดไว้

3

No.

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

9 แผนงานการสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร

10 กิจกรรมจิตอาสา (CSR) เพื่อพัฒนาสังคม

11 กิจกรรม "คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน"

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2562
ผลการดาเนินงาน
กองทุนได้จัดทาแบบสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรปี 2562 และได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน
เดือนธันวาคม 2561ซึง่ ผลสารวจดังกล่าวได้นามาใช้ประกอบการจัดทาแผนงานเพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรปี
2562และกองทุนได้ดาเนินงานตามแผนงานเพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรปี 2562 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผูจ้ ัดการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึง่ กองทุนได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานเพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรปี 2562 โดยมีการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ ครบทุกกิจกรรม (6 กิจกรรม) ซึง่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ร้อยละ 100
ภายใน 30 กันยายน 2562 และได้จัดทารายงานสรุปการดาเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรให้
ผูจ้ ัดการกองทุนฯ ทราบโดยผ่านความเห็นชอบของรองผูจ้ ัดการกองทุนฯ ที่กากับดูแลสายงานทราบผลการดาเนินงาน ภายใน 30
กันยายน 2562
1.จัดประชุมคณะทางาน ได้จานวน 4 ครั้ง
2.กองทุนฯ ได้ดาเนินการประสานงานเพื่อร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสถานศึกษาทั่วประเทศจานวน 22 จังหวัด ซึง่ ได้รับความร่วมมือ
จากสถานศึกษาเป็นอย่างดี ในปัจจุบันได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิน้ ตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับบริจาคโลหิตมากกว่าเป้าหมาย
จานวน 6,700,000 ล้านซีซี โดยได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิน้ 8,574,700 ซีซี ซึง่ มีผลการปฏิบัตงิ านดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจานวนทั้งสิน้ 15 จังหวัด ซึง่ ดาเนินการเสร็จสิน้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
เป้าหมาย10,000 ราย และได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึง่ มีผลการ
ปฏิบัตงิ านดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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