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สวนที่ สวนที่ 11
บทนําบทนํา  

 
1. สภาพปจจุบันของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
  1.1 ประวัต ิ     
 

 ปพุทธศักราช 2504 นายพินธุ พฤษศรี ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ไดรวบรวมขาราชการ
สังกัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส จัดตั้ง
เปนสหกรณออมทรัพยและเครดิต สําหรับคนที่มีเงินเดือน ข้ึน 1 สมาคม ชื่อ “สหกรณครูนราธิวาส 
จํากัดสินใช” มีความมุงหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการสงเสริมการออมทรัพยในหมูสมาชิกและ
ชวยใหสมาชิกพนจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดใหมีเงินกูเพื่อชําระหนี้เกาและเพื่อการอันจําเปน
หรือเปนประโยชน ตลอดจนสงเสริมการออมทรัพย ในหมูสมาชิกดวยวิธีการสงเงินสะสมรายเดือน 
โดยเกณฑกําหนดตามสวนแหงรายได ในขณะกอตั้งมีสมาชิกจํานวน 364 คน สงเงินสะสมรายเดือน 
(ทุนเรือนหุน) รวม 11,360.00 บาท จดทะเบียนเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ตอมาในการประชุม
ใหญสามัญประจําป 2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2512 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเปล่ียนชื่อเปน 
“สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด” โดยนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและอนุญาตให
เปล่ียนชื่อสหกรณไดตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2512 เปนตนไป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีสมาชิก 6,452 คน มี
สินทรัพย 2,537,984,958.12 บาท หนี้สิน 1,051,512,484.40 บาท ทุน 1,486,472,473.72 บาท 
 
 1.2 ท่ีตั้ง  
 

  สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนตรีรัตน ตําบลบางนาค  
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
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1.3 ดานบุคลากร  
   ในป 2554 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีบุคลากรฝายตาง ๆ ประกอบดวย 
  1.3.1.  คณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน        15  คน 
  1.3.2.  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน          8  คน 
  1.3.3.  ผูตรวจสอบกิจการ   จํานวน          3  คน 
  1.3.4.  เจาหนาที่สหกรณ    จํานวน        15  คน 
  1.3.5. สมาชิก     จํานวน    6,452  คน 
 
2. ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 2.1  ดานปริมาณ 
  2.1.1.  ปริมาณ  
   -  สมาชิกสหกรณ   จํานวน 6,452   คน 
   -  สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ  จํานวน 4,298 คน 
   -  สมาชิกที่ไมมีหนี้กับสหกรณ  จํานวน  2,154   คน 
   -  สรรหาที่ปรึกษา   จํานวน        8 คน 
   -  ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆ จํานวน       5 รายการ 
   -  จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก  จํานวน       7 โครงการ 
   -  แกไขระเบียบสหกรณ  จํานวน     31  ระเบียบ 
   - สงเสริมและสนับสนุนใหคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ  
และเจาหนาที่เขาฝกอบรมสัมมนาในรูปแบบตางๆ จํานวน 6 คร้ัง     

2.1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2554 
 

ป 2554 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

1 ส่ือสาร สัมพันธ - จํานวนผูใชเว็บไซต 
(คน) 

3,000 3,722  

  - จํานวนคร้ังของ 
การจัดทําขาว (คร้ัง) 

6 7  
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ป 2554 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

  - จํานวนคร้ังที่สงขาวทาง 
SMS (คร้ัง) 

6 8  

  - จํานวนผูเยี่ยมชม
นิทรรศการ (คน) 

200 258  

2 เสริมสรางอุดมการณ 
พัฒนาความรูแก
สมาชิก 

- จํานวนของขาราชการ
บํานาญที่เขารวม
กิจกรรม 

600 411  

  - จํานวนของสมาชิกใหม
ที่ไดรับความรู 

150 85 สมาชิก
สังกัดเขต 1 
ยังไมไดจัด
อบรม 

  - จํานวนของสมาชิกที่
เขารับการอบรม 

300 537  

3 พัฒนาบุคลากร และ
ผูแทนสมาชิก 

- จํานวนของผูแทน
สมาชิกเขารวมประชุม 

307 292 จํานวน
ผูแทน ณ 
วันส้ินป
บัญช ี

  - จํานวนของผูเขารวม
ศึกษาดูงาน 

60 48  

4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกรณ 

- จํานวนระเบียบ/
ขอบังคับที่ไดรับ 
การปรับปรุง 

4 31 แกไขให
สอดคลอง
กับขอบังคับ 

5 งานบริหารงานทั่วไป 
(งานประจํา) 

- รอยละของงบประมาณ
ที่เบิกจายจากงบฯ ที่ตั้ง
ไวตอป 

100 86.89  
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ป 2554 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

6 สงเสริมการควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเส่ียงของ
สหกรณ 

- จํานวนคร้ังในการจัดทํา
ระบบควบคุมภายใน 
- จํานวนคร้ังที่จัดทําระบบ
บริหารความเส่ียง 

20 
 

20 

14 
 

14 

 

7 สงเสริมการใช
เคร่ืองมือการบริหาร
จัดการสหกรณ 

- รอยละ 80 ของผล 
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 

80 100  

8 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

- จํานวนคร้ังที่สงบุคลากร
เขารับการอบรมสัมมนา 

6 6  

  - จํานวนของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

33 23  

  - จํานวนของบุคลากรใน
องคกร (หรือเคยเปน
บุคลากร) ที่ไดรับ 
การยกยอง เชิดชูเกียรต ิ

5 5  

  - จํานวนของสมาชิกที่
ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ 

15 15  

9 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของ
สหกรณ 

- จํานวนของฐานขอมูล
สหกรณที่ไดรับ 
การพัฒนา 

2 2  

  - จํานวนของฐานขอมูล
สวนบุคคลที่ไดรับ 
การพัฒนา 

6,420 6,452  
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ป 2554 

ท่ี 
โครงการ / 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

หมาย
เหต ุ

10 ระดมทุน - จํานวนของทุนเรือน
หุนที่เพิ่มข้ึน 

72,000,000 94,536,530  

  - จํานวนของเงนิฝากที่
เพิ่มข้ึน 

50,000,000 129,372,648.43  

  - จํานวนของสมาชิก
สมทบ 

50 16  

11 ซื้อหุนสะสมทรัพย - จํานวนของทุนเรือน
หุนที่สมาชิกซื้อเพิ่มข้ึน
ตามเกณฑของโครงการ 

3,000,000 3,000,000  

12 ใหสินเชื่อแก
สมาชิก 

- จํานวนเงินของเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉินตอป 

80,000,000 394,280,680  

  - จํานวนเงินของเงินกู
สามัญตอป 

2,000,000,000 1,557,716,900  

  - จํานวนเงินของเงินกู
พิเศษตอป 

50,000,000 36,843,300  

  - จํานวนเงินของเงินกู 
ปนผลตอป 

7,000,000 5,724,700  

13 พัฒนา
กระบวนการ
บริการของ
สหกรณ 

- รอยละของความพึง
พอใจของสมาชิกที่มีตอ
การบริการ 

80 80.52  

14 สงเสริมการพัฒนา
สังคม 

- จํานวนเงินที่สนับสนุน
ใหแกกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน และสังคม 

55,000 52,420  
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ป 2554 

ท่ี 
โครงการ / 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

15 สหกรณสัญจร - จํานวนของสมาชิก
เขารวมกิจกรรม
สหกรณสัญจร 

200 223  

  - จํานวนของสมาชิก
ที่ไดรับการบริการ
นอกสถานที ่

200 223  

16 สงเสริม
สวัสดิการใหแก
สมาชิกและ
ครอบครัว 

- จํานวนเงินที่จาย
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูสมรส 

800,000 719,500  

  - จํานวนเงินที่จาย
สมาชิกอายุครบ 60 
ป 

2,028,000 1,538,000  

  - จํานวนเงินที่จาย
ใหแกสมาชิกถึงแก
กรรม 

5,000,000 4,600,000  

  - จํานวนของ
ทุนการศึกษาที่บุตร
สมาชิกไดรับ 

187 157 - ผูขอรับทุนขาด
คุณสมบัติ 14 
ราย 
- ระดับอุดม 
ศึกษามีผูยื่น
ขอรับทุนนอย   

  - จํานวนเงินที่
ชวยเหลือสมาชิก
ประสบภัยรายแรง 

60,000 72,500  

 



 

 7 

 
ป 2554 

ท่ี 
โครงการ / 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

  - จํานวนเงินที่จาย
ใหสมาชิกประสบ
เหตุจากความไม
สงบในพื้นที ่

40,000 13,000  

  - จํานวนของสมาชิก
ที่เขารวมโครงการ
ประกันชีวิตกลุม 

5,600 5,257  

17 พัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จํานวนคร้ังของ 
การพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2  

 
 2.2 ดานคุณภาพ 
  2.2.1. สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด สนองความตองการของสมาชิกได
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อยูในระดับด ี
  2.2.2. สมาชิก คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่สหกรณ มี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ขอบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลักการวิธีการสหกรณเปนอยางดี อยูใน
ระดับดี 
  2.2.3. สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไว อยูในระดับดี 
  2.2.4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับดี 
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สวนที่ สวนที่ 22  
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป  
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัดสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  

 

1. วิสัยทัศน   
 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน จึง
ประเมินสถานภาพของสหกรณ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศนของสหกรณเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของสหกรณในอนาคตระยะเวลา 5 ป (ปทางบัญชี 2554 – 2558) 
 

 
““สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัดสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  

เสริมสรางศรัทธา รักษาอุดมการณเสริมสรางศรัทธา รักษาอุดมการณ  ยึดหลักธรรมาภิบาลยึดหลักธรรมาภิบาล  
บริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยีบริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยี””  

 
 
2. พันธกิจ 
 

2.1.  การเสริมสรางศรัทธา รักษาอุดมการณสหกรณ 
2.2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.3.  การเสริมสรางความม่ันคงของสหกรณ 
2.4.  การพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 
2.5.  การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3. เปาประสงค 
 

3.1.  สมาชิกมีความเขาใจ ศรัทธา และยึดม่ันตอหลักการสหกรณ  
3.2.  บุคลากรมีศักยภาพและจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส 

และมีประสิทธิภาพ  
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3.3.  สหกรณมีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มข้ึนบนพื้นฐานความม่ันคงของสหกรณ 
3.4.  สหกรณมีการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวไดอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม  
3.5.  สหกรณมีเทคโนโลยี และระบบเครือขายสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการ และการ

พัฒนาในทุกดาน 
 
4. กลยุทธ 
 

4.1.  กลยุทธเสริมสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันตอหลักการสหกรณ 
4.2.  กลยุทธพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม 
4.3.  กลยุทธเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความม่ันคงของ

สหกรณ 
4.4.  กลยุทธพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 
4.5. กลยุทธพฒันาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2. เปาหมายและผลผลิตหลัก 
 
กลยุทธท่ี 1  การเสริมสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันตอหลักการสหกรณ 
 

มาตรการดําเนินงาน 
มาตรการ ตัวช้ีวัด 

ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการสื่อสาร 
สัมพันธ 

 งบดําเนินการ 

- จํานวนผูใชเว็บไซต 
(คน) 

3,722 4,000  - การพัฒนาเว็บไซต 5,000 

- จํานวนคร้ังของการ
จัดทําสหกรณสาร 
(คร้ัง) 

7 6  - การจัดทําสหกรณ
สาร   

39,000 

คณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ 
นส.จิราพร ศรีชัย 
 
นส.โชติกา วรรณวงศ 
นส.จิราพร ศรีชัย 

1.1 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ
รูปแบบตาง ๆ แก
มวลสมาชิกอยาง
ทั่วถึง  

- จํานวนคร้ังที่สง
ขาวสาร SMS (คร้ัง) 

8 6  - การสงขาวสารทาง 
SMS 

20,000 นส.โชติกา วรรณวงศ 
นส.จิราพร ศรีชัย 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนของที่ระลึก
เปดอาคารสํานักงาน 

- 7,000  - จัดทําของที่ระลึก
เปดอาคารสํานักงาน 
(จัดทําแทนปฏิทิน) 

350,000 

 - จํานวนผูเยี่ยมชม
นิทรรศการ 

258 200  - การจัดนิทรรศการ 5,000 

รวมเปนเงิน 419,000 

นส.โชติกา วรรณวงศ 
นส.จิราพร ศรีชัย 
 
นางทุมมา  แกนบุญ 
นางธมน  ทวีสุข 
นส.โชติกา วรรณวงศ 
นส.จิราพร ศรีชัย 
นายจรัญ เสารประดิษฐ 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการเสริมสราง
อุดมการณ พัฒนา
ความรูแกสมาชิก 

 งบดําเนินการ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ 

- จํานวนของ
สมาชิกใหมที่
ไดรับความรู 

85 150  - เขารวม 
การปฐมนิเทศ
ขาราชการครูและให
ความรูสมาชิกใหม 

12,000 ฝายสํานักงาน 

1.2 พัฒนา
สมาชิก โดยการ
จัดอบรมให
ความรูเสริมสราง
อุดมการณ และ
หลักการสหกรณ
แกสมาชิก 

- จํานวนของ
สมาชิกที่เขารับ
การพัฒนาวิชาชีพ  

537 300  - จัดอบรมความรู
พัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพ 

60,000 คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ 

รวมเปนเงิน 72,000  
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

1.3 พัฒนา
บุคลากร 

   โครงการพัฒนา
บุคลากร และ
ผูแทนสมาชิก 

  คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

 - จํานวนของ
ผูแทนสมาชิกเขา
รวมการประชุม  

292 319  - ประชุมผูแทน
สมาชิก 

ทุนสาธารณประโยชน เปน
เงิน 810,000 บาท 
งบดําเนินการ 382,800 บาท 

คณะกรรมการ 

รวมเปนเงิน 810,000  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,683,800  
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม 
 

มาตรการดําเนินงาน 
มาตรการ ตัวช้ีวัด 

ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการสหกรณ 

  คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

- จํานวนระเบียบ / 
ขอบังคับที่ไดรับ 
การปรับปรุง 

31 4  ปรับปรุงระเบียบ /
ขอบังคับ 

เบิกจายจากงานประจํา ฝายการเงิน 
ฝายสํานักงาน 

การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2555   คณะกรรมการ 
- งบบุคลากร 6,262,752  
- งบดําเนินงาน 4,028,040  

2.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสราง
องคกร (ฝาย
บริหารและฝาย
จัดการ 
 
2.2 พัฒนา
ระบบงานใหมี
คุณภาพและ
โปรงใส 

- รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจากงบฯ 
ที่ตั้งไวตอป 

86.89 100 โครงการ
บริหารงาน
ท่ัวไป(งาน
ประจํา) - งบลงทุน 4,100,290  
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ
สงเสริมการ
ควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สหกรณ 

  คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

- จํานวนคร้ังในการ
จัดทําระบบควบคุม
ภายใน 

14 12  - จัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน 

เบิกจายจากงานประจํา ฝายการเงิน 
ฝายสํานักงาน 

 

- จํานวนคร้ังจัดทํา
ระบบบริหารความ
เส่ียง 

14 12  - จัดทําระบบบริหาร
ความเส่ียง 

เบิกจายจากงานประจํา ฝายการเงิน 
ฝายสํานักงาน 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ
สงเสริมการใช
เคร่ืองมือการ
บริหารจัดการ
สหกรณ 

  คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

- จํานวนคร้ังใน
กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

2 2  - การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

เบิกจายจากงานประจํา  ฝายสํานักงาน 

2.3 บริหาร
จัดการโดยใช
แผนเปน
เคร่ืองมือ 

- รอยละ 80 ของผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

100 100  - การติดตาม 
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

เบิกจายจากงานประจํา  คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

 ทุนสาธารณประโยชน 
เปนเงิน 50,000 บาท 

คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

- จํานวนคร้ังที่สง
บุคลากรเขารับการ
อบรมสัมมนา 

6 6   ฝายสํานักงาน 

- จํานวนบุลากรที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ  

23 33  

- สงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม สัมมนา 
(กรรมการ,เจาหนาที่,
ผูตรวจสอบกิจการ)   

2.4 เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

- จํานวนของบุคลากร
ในองคกร (หรือเคยเปน
บุคลากร) ที่ไดรับการ
ยกยอง 

5 5     
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนของสมาชิก
ที่ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรต ิ

15 15     

    โครงการ
เกษียณอายุ
กอนกําหนด 

   

 - จํานวนของ
เจาหนาที่ที่เขารวม
โครงการ 

- 1  - สํารวจเจาหนาที่
แจงความประสงคเขา
โครงการ 

- ไมมีผูเขาโครงการ-  
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

   โครงการพัฒนา
ระบบฐาน 
ขอมูลสหกรณ 

 งบดําเนินการ  2.5 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่
ทันสมัยและรวม
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกับ
สหกรณอ่ืน ๆ 

- จํานวนของ
ฐานขอมูลที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 3  - พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของ
สหกรณ 
-  โปรแกรมบริการ
เงินกู ฉฉ. ATM 
ธนาคารกรุงไทย 

13,600 
 
 

107,000 

นส.พรรณธินี นครจันทร 
นายทินกร วุตติหาสะ 

 - จํานวนของ
ฐานขอมูลสวน
บุคคลที่ไดรับ 
การพัฒนา 

6,452 6,500  - พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสวนบุคคล 

77,424 นส.พรรณธินี นครจันทร 
นายทินกร วุตติหาสะ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 14,639,106  
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กลยุทธท่ี 3  เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความม่ันคงของสหกรณ 
 

มาตรการดําเนินงาน 
มาตรการ ตัวช้ีวัด 

ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

- จํานวนของ
เงินทุนเรือนหุนที่
เพิ่มข้ึน 

94,536,530 87,000,000 โครงการระดม
ทุน 

- ระดมเงินทุน
เรือนหุน 

เบิกจายจากงานประจํา นางอภิรดา กลาณรงค 
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ 

3.1 การระดม
เงินออมจาก
สมาชิก 

- จํานวนของเงิน
ฝากที่เพิ่มข้ึน 

129,372,648.43 91,000,000  - ระดมเงินฝาก     เบิกจายจากงานประจํา นายทวี เจริญสุข 
นางวิไลลักษณ ประไพพิศ 

 - จํานวนของ
เงินทุนเรือนหุนที่
เพิ่มข้ึนตาม
โครงการ 

3,000,000 3,000,000 โครงการซ้ือหุน
สะสมทรัพย 

- จัดสมนาคุณผูที่
ซื้อหุนเพิ่มตาม
เกณฑของโครงการ 

งบดําเนินการ 30,000 ฝายการเงิน 
ฝายบัญชี 

 - จํานวนของเงิน
ฝากที่เพิ่มข้ึนตาม
โครงการ 

- 1,000,000 โครงการ 
ออมทรัพย 

- จัดสมนาคณุผูที่
ฝากเงินเพิ่มตาม
เกณฑของโครงการ 

งบดําเนินการ 10,000 ฝายการเงิน – เงินฝาก 
ฝายบัญชี 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

3.2 ระดมทุนโดย
การรับสมัคร
สมาชิกสมทบ 

- จํานวนของ
สมาชิกสมทบที่
เพิ่มข้ึน 

16 30  - การรับสมัคร
สมาชิกสมทบ 

เบิกจายจากงานประจํา นางธมน ทวีสุข 
นส.พรรณธินี นครจันทร 

3.3 จัดการแหลง
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

      คณะกรรมการ
ดําเนินการ และ
ผูจัดการ 

   โครงการให
สินเช่ือแก
สมาชิก 

 งบดําเนินการ - คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
- ฝายสินเชื่อ 
- ฝายบัญช ี

3.4 บริการ
สินเชื่อให
เพียงพอกับความ
ตองการของ
สมาชิก - จํานวนเงินกู

พิเศษตอป 
36,843,300 30,000,000  - เงินกูพิเศษ 25,000,000 ฝายสินเชื่อ 

 
 



 

 22 

 
มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินกู
สามัญตอป 

1,557,716,900 2,000,000,000  - เงินกูสามัญ 700,000,000 ฝายสินเชื่อ 

 - จํานวนเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตอป 

394,280,680 240,000,000  - เงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

160,000,000 ฝายสินเชื่อ 

 - จํานวนเงินเงินกู 
เงินปนผลตอป 

5,724,700 6,000,000  - เงินกูปนผล 6,000,000 ฝายสินเชื่อ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 891,040,000  
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว  
 

มาตรการดําเนินงาน 
มาตรการ ตัวช้ีวัด 

ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

- รอยละของ
ความพึงพอใจ 
ของสมาชิกที่มีตอ 
การบริการ 

80.52 85 โครงการพัฒนา
กระบวนการ
บริการของ
สหกรณ 

- พัฒนากระบวนการ
ใหบริการแกสมาชิก 
ทุกประเภท 

งบดําเนินการ 6,000 นางธมน ทวีสุข 
นส.จิราพร ศรีชัย 

- จํานวนเงินที่
สนับสนุนใหแก
กิจกรรมพัฒนา
สังคม 

52,420 50,000 โครงการ
สงเสริมการ
พัฒนาสังคม 

- สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
สังคม 

ทุนสาธารณประโยชน
เปนเงิน 50,000 บาท 

นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 

4.1 การปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ 
การใหบริการ 
ทุกประเภท 
 
 
 
4.2 จัดกิจกรรม
สหกรณสัญจร
และการบริการ
นอกสถานที ่

- จํานวนของ
สมาชิกเขารวม
กิจกรรมสหกรณ
สัญจร  

223 200 โครงการ
สหกรณสัญจร 

- เขารวมการอบรม
สัมมนาครูกับ
หนวยงานตนสังกัด 

ทุนสาธารณประโยชน
เปนเงิน 12,000 บาท 

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนของ
สมาชิกที่รับ
บริการนอก
สถานที ่

223 200  - จัดการบริการ
นอกสถานที ่

ทุนสาธารณประโยชน 
เปนเงิน 6,000 บาท  

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ 

4.3 จัดระบบการให
สวัสดิการแกสมาชิก
และครอบครัวอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 

   โครงการ
สงเสริม
สวัสดิการใหแก
สมาชิกและ
ครอบครัว 

  คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ 

 - จํานวนเงินที่
จายเกี่ยวกับ 
การศพสมาชิก
และคูสมรส 

719,500 700,000  - เงินสงเคราะห
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูสมรส 

700,000 
(งบดําเนินการ 630,000 
บาท และทุนสาธารณ 
ประโยชน 70,000 บาท) 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินที่จาย
สมาชิกอายุครบ 60 
ป 

1,538,000 2,572,000  - เงินสงเคราะห
สมาชิกอายุครบ 60 
ป 

งบดําเนินการ 2,572,000 
 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นายทวี เจริญสุข 

 - จํานวนเงินที่จาย
ใหแกสมาชิก 
ถึงแกกรรม 

4,600,000 5,000,000  - สวัสดิการสมาชิก
ถึงแกกรรม 

5,000,000 
(งบดําเนินการ 4,600,000 
บาท และทุนสาธารณ 
ประโยชน 400,000 บาท) 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 

 - จํานวนของ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกที่สนับสนุน 

157 188  - สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจําป 

กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร
สมาชิก 400,000 บาท 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข 
นายทวี เจริญสุข 

 - จํานวนเงิน
ชวยเหลือสมาชิก
ประสบภัยรายแรง  

72,500 60,000  - สวัสดิการเงิน
ชวยเหลือสมาชิก
ประสบภัยรายแรง 

ทุนสาธารณประโยชน  
เปนเงิน 60,000 บาท 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 
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มาตรการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินที่จาย
ใหสมาชิกประสบเหตุ
จากความไมสงบใน
พื้นที ่

13,000 20,000  - สวัสดิการกองทุน
สมาชิกประสบเหตุจาก
ความไมสงบในพื้นที ่

เงินกองทุนชวยเหลือ
สมาชิกประสบเหตุ
จากความไมสงบใน
พื้นที่ จํานวน 20,000 
บาท 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 
 

 - จํานวนของสมาชิก
สมาชิกที่เขารวม
โครงการประกันชีวิต
กลุม 

5,257 5,800  - จัดทําประกันชีวิต
กลุม 

เบิกจายจากงาน
ประจํา 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางทุมมา แกนบุญ 
นางประนอม หอมลออ 
คณะกรรมการจัดซื้อ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 8,826,000  
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กลยุทธท่ี 5  การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรการดําเนินงาน มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 
ป 2554 

เปาหมาย 
ป 2555 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2555 ผูรับผิดชอบ 

5.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลย ี

- จํานวนคร้ัง
ของการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2  - จัดอบรมพัฒนา
ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเจาหนาที่ดาน
สารสนเทศ 

ทุนสาธารณประโยชน 
เปนเงิน 23,000 บาท
          

นส.พรรณธินี นครจันทร 
นายทินกร วุตติหาสะ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,000  
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แนวทางในการบริหารงบประมาณ ป แนวทางในการบริหารงบประมาณ ป 25255555 
 

1.   หลักการ 
 
  ในการบริหารงานและงบประมาณ ป 2555 ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพใหคณะกรรมการ   
เจาหนาที่ทุกระดับ ยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ  ดังนี.้- 
  1. ดําเนินการตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายของแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว 
  2. ดําเนินการใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข เกณฑที่กําหนด
ในการอนุมัติแผนงบประมาณในรายการตางๆ  
  3. ดําเนินการใหทันตามเวลาที่กําหนดไว ในปฏิทินปฏิบัติงานของแตละงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรม   เนนเปนพิเศษสําหรับงานหรือกิจกรรมที่มีผลตอสมาชิก 
  4.  ยึดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 
2.  วิธีการ   
 
  การดําเนินงานในสวนของงาน / โครงการ 
   - ศึกษาวัตถุประสงค เปาหมายของแตละงาน/โครงการใหชัดเจน และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
   - ในการดําเนินกิจกรรมงาน/โครงการ ใหดําเนินการอยางประหยัด มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน สูงสุดของงานและมีความสุจริต 
   -  ดําเนินการใหทันตามปฏิทินปฏิบัติการที่กําหนดไวในแตละงาน/ โครงการ โดยเนนงาน/ 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ตองจัดทําที่มีผลตอสมาชิก 
   -  ใชงบประมาณไดถูกตองตามระเบียบของสหกรณฯ และการใชงบประมาณโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ 
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
ตามตามแผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ  

 
  1. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ 
โดยใชแบบประเมินผล เปนเคร่ืองมือในการติดตามความกาวหนาของงาน / โครงการเปนระยะๆ 
ไมนอยกวา 2 ระยะ 
  2. ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม  
ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม    
  3. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม ระยะที่ 2  
เดือนธันวาคม   
 
การประเมินผล 
 
  การประเมินผลรายงานทุกระยะที่คณะกรรมการดําเนินการติดตาม และประเมินผลรายงาน
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อทราบและพิจารณาส่ังการจัดทําสรุปรายงานผลการบริหาร
งบประมาณเพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานและการจัดการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 25542554  -- 25 255555  
 

ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรมและข้ันตอน 
การดําเนินงาน ธค 

54 
มค 
55 

กพ 
55 

มีค 
55 

เมย 
55 

พค 
55 

มิย 
55 

กค 
55 

สค 
55 

กย 
55 

ตค 
55 

พย 
55 

ธค 
55 

ผูรับผิดชอบ 
 และปฏิบัติ 

 
1. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
2. ทบทวนแผน 
กลยุทธ 
3. รางแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2555 
4. เสนอรางแผน 
ปฏิบัติการ ป 2555 
5. เสนอแผนปฏิบัติ
การตอที่ประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 
2555 
6. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
7. ติดตามและ
ประเมินผล 
 
8. รายงานและสรุป 
ผลการปฏิบัติงาน 

              
คณะกรรมการ 

ฝายจัดการ 
 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

 
คณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ 

 
 
 

คณะกรรมการ
ฝายจัดการ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
ฝายจัดการ 
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ปฏิทินปฏิทินรับสมัรับสมัครกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการครกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ  
  

ที่ รายการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

รับสมัครกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
จํานวน  7 หนวย  ไดแก 
-  หนวยจังหวัด 
-  หนวยอําเภอเมือง 
-  หนวยอําเภอระแงะ 
-  หนวยอําเภอแวง 
-  หนวยอําเภอเจาะไอรอง 
-  หนวยอําเภอสุไหงโกลก 
-  หนวยอําเภอตากใบ 
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ 

ระหวางวันที่ 9 – 10 มกราคม 2556  
ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

3 แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 14 คน ประกอบดวย 
ผูแทนสมาชิกหนวยละ 1 คน 

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่52 
ประจําเดือนมกราคม 2556 มีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหปฏิบัติหนาที ่

4 เลือกตั้งกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป  2555 
ประมาณวาเดือนกุมภาพันธ 2556                                            
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สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ป 2555 
เปนเงิน 916,211,906 บาท 

 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ป 2555 
กลยุทธท่ี 1 การเสริมสรางศรัทธา ความเช่ือมั่น และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ 
1.1 โครงการส่ือสาร สัมพันธ (งบดําเนินการ) 419,000 
1.2 โครงการเสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก (งบดําเนินการ) 72,000 
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร และผูแทนสมาชิก (ทุนสาธารณประโยชน) 1,192,800 
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม 
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ (งานประจํา)  
2.2 โครงการบริหารงานทั่วไป (งานประจํา) 14,391,082 
2.3 

 
โครงการสงเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
สหกรณ (งานประจํา)  

2.4 โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดการสหกรณ   
 (งานประจํา)  

2.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทุนสาธารณประโยชน) 50,000 
2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ (งบดําเนินการ) 198,024 
กลยุทธท่ี 3 การเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความ
มั่นคงของสหกรณ 
3.1 โครงการระดมทุน (งานประจํา)  
3.2 โครงการซื้อหุนสะสมทรัพย (งบดําเนินการ) 30,000 
3.3 โครงการออมทรัพย (งบดําเนินการ) 10,000 
3.4 โครงการใหสินเชื่อแกสมาชิก (งบดําเนินการ) 891,000,000 
กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
ครอบครัว  
4.1 โครงการพัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ (งบดําเนินการ) 6,000 
4.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาสังคม (ทุนสาธารณประโยชน) 50,000 
4.3 โครงการสหกรณสัญจร (ทุนสาธารณประโยชน) 18,000 
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งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ป 2555 
4.4 โครงการสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว  8,752,000 

 * เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส เปนเงิน 700,000 บาท  
 (งบดําเนินการ 630,000 บาท และทุนสาธารณประโยชน 70,000 บาท)  
 * เงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป เปนเงิน 2,572,000 บาท   
 (งบดําเนินการ)  
 * เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม เปนเงิน 5,000,000 บาท  
 (งบดําเนินการ 4,600,000 บาท และทุนสาธารณประโยชน 400,000 บาท)  

 
* ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปนเงิน 400,000 บาท (กองทุนเพื่อการศึกษา
บุตรสมาชิก)  

 * เงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง เปนเงิน 60,000 บาท   
 (ทุนสาธารณประโยชน)  
 * สมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ เปนเงิน 20,000 บาท  
 (กองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่)  
 * ประกันชีวิตกลุม (เก็บเงินจากสมาชิก)  

4.5 โครงการประกันความเส่ียง (เก็บเงินจากสมาชิก)  
กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 23,000 

 (ทุนสาธารณประโยชน)  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 916,211,906 

 
หมายเหตุ :    งบดําเนินการ           เปนเงินทั้งส้ิน 899,919,824 บาท 
  งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)     เปนเงินทั้งส้ิน   14,391,082 บาท 
  ทุนสาธารณประโยชน      เปนเงินทั้งส้ิน     1,481,000 บาท 
  กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก     เปนเงินทั้งส้ิน        400,000 บาท 
  กองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบ  เปนเงินทั้งส้ิน          20,000 บาท 
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โครงการ  สื่อสาร  สัมพันธ 
งาน   ประชาสัมพันธ           
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ      
สนองกลยุทธท่ี 1 เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันตอหลักการ

สหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรที ่มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่       
ทุกอําเภอในจังหวัดนราธิวาส สหกรณฯ จึงใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ขาวสารความเคล่ือนไหวใหแกสมาชิกทุกคน
ทราบโดยทั่วกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกไดรับรูขาวสารอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณพรอมๆ กัน สหกรณจึงได
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีความหลากหลาย และทั่วถึง 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อใหสมาชิกทุกคน ไดรับความรู ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และทันเหตุการณอยางทั่วถึง 
 2.2   เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณฯ มากข้ึน 
 2.3   เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีระหวางสมาชิกกับสหกรณฯ 
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3. เปาหมาย 
 

 3.1   ดานปริมาณ 
   - จัดทําแผนปลิว จํานวน 6 คร้ัง ใหแกสมาชิกทุกคน 
   - เผยแพรขาวสารทางเว็บไซตใหแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปไมนอยกวา 3,500 คน 
   - สง SMS ขาวสารใหแกสมาชิกทุกคน 
   - จัดทําปฏิทินแจกจายใหแกสมาชิก/หนวยงานที่เกี่ยวของ  
   - จัดนิทรรศการที่สหกรณ หรือรวมกับหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 2 คร้ัง  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  สมาชิกไดรับทราบขาวสารสหกรณรวดเร็ว และทั่วถึง 
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

 4.1  จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ 
 4.2   ดําเนินการ  
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 
 
 
3 
4 

จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ 
ดําเนินการ  
- จัดทําสหกรณสาร 
- เผยแพรขาวสารทางเว็บไซต 
- สงขาวสาร sms 
- จัดนิทรรศการ 
- จัดทําของที่ระลึกเปดอาคาร 
ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 
รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม 2555 
ม.ค. – ธ.ค. 2555 

 
 
 
 
 

ธนัวาคม 2555 
ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการการศึกษาฯ 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
และฝายสํานักงาน 
 
 
 
 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
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5. งบประมาณ  (งบดําเนินการ) 
 

 เปนเงินท้ังสิ้น  419,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) 
 5.1   คาจัดทําแผนปลิว จํานวน 6 คร้ัง ๆ ละ 6,500 แผน เปนเงิน    39,000 บาท 
 5.2   คาเผยแพรขาวสารทางเว็บไซต (คาเชาพื้นที)่ และพัฒนาเว็บไซต   
  และส่ือสารมวลชน เปนเงิน      5,000 บาท 
 5.3 คาสง SMS ขาวสารใหสมาชิก เปนเงิน    20,000 บาท 
 5.4 จัดทําของที่ระลึกในโอกาสเปดอาคารสํานักงาน เปนเงิน  350,000 บาท 
  (ขอเปล่ียนจากการจัดทําปฏิทินตามแผนกลยุทธเปนจัดทําของที่ระลึก) 
 5.5 จัดนิทรรศการหนาอาคารสํานักงาน เปนเงิน      5,000 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 
2 
3 
4 
5 

- จํานวนผูใชเว็บไซต (คน) 
- จํานวนคร้ังของการจัดทําขาว (คร้ัง) 
- จํานวนคร้ังที่สงขาวสาร SMS (คร้ัง) 
- จํานวนผูเยี่ยมชมนิทรรศการ (คน) 
- จํานวนของที่ระลึกเปดอาคาร
สํานักงาน (ชิ้น) 

สํารวจขอมูล 
สํารวจขอมูล 
สํารวจขอมูล 
สํารวจขอมูล 

 
สํารวจขอมูล 

แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
 
แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สมาชิกไดรับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 7.2  สมาชิกมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนางานสหกรณเปนอยางด ี
 7.3  สมาชิกมีความพึงพอใจในดานขาวสาร การรับบริการในระดับดีมาก  
 7.4 สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการรับบริการตางๆ ของ
สหกรณ 
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โครงการ  เสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก 
งาน   ประชาสัมพันธ           
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ      
สนองกลยุทธท่ี 1 เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันตอหลักการ

สหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยเปนที่รวมกันของกลุมบุคคลจํานวนมาก และมีการดําเนินการ มีการ
ทํางานเปนทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความรวมมือของทุกฝายมาดําเนินกิจการรวมกัน 
โดยมุงเนนที่จะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ คือ การกินดี อยูดี มีสันติสุข 
กลาวคือ สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่มีผูใชบริการเปนเจาของ เปนผูควบคุมการดําเนินงาน 
ดังนั้น สหกรณจะบรรลุผลสําเร็จตามประสงคไดจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากมวลสมาชิก
ภายใตความรู ความเขาใจในหลักการสหกรณ และมีทัศนคติที่ดีตออุดมการณสหกรณอยาง
แทจริง จึงกิจกรรมมุงเนนการเสริมสรางอุดมการณ และพัฒนาความรูใหแกสมาชิก 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 วัตถุประสงคทั่วไป 
       2.1.1 เพื่อเสริมสรางหลักการ อุดมการณสหกรณ ทัศนคติที่ดีตอองคกร ตลอดจน
ความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก  
       2.1.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และนําไปสูการรวมกันพัฒนาองคกร      
 2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
       2.1.1 เพื่อเสริมสรางอุดมการณ หลักการสหกรณ ตลอดจนความรู ความเขาใจ
บทบาทหนาที่ของสมาชิกใหแกสมาชิกเขาใหม 
       2.1.2 เพื่อจัดอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ   



 

 38 

3. เปาหมาย 
 

 3.1   ดานปริมาณ 
  1. จัดอบรมใหความรูสมาชิกเขาใหม   จํานวน  150  คน  
  2. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพ   จํานวน  300  คน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. สมาชิกเขาใหมมีความรู ความเขาใจอุดมการณสหกรณ และบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยูในระดับดี 
  2. สมาชิกไดพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 
  
4.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

 4.1  จัดทําแผนงาน/กิจกรรม    
 4.2   ดําเนินการ  
  4.2.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเขาใหม 
  4.2.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

จัดอบรมสมาชิกเขาใหม 
- ประสานกับหนวยงานตนสังกัด 
เพื่อเขารวมการปฐมนิเทศ
ขาราชการบรรจุใหม 
- จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
- ดําเนินการ 
- ประเมินและติดตามผล 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
ก.พ. – ธ.ค. 2555 
 
 
ก.พ. – ธ.ค. 2555 
ก.พ. – ธ.ค. 2555 
ธันวาคม 2555 

 
- ฝายจัดการ 
 
  
- ฝายสํานักงานและ
ธุรการ 
- คณะกรรมการประเมิน
และติดตามผล 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2 จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ 

- กําหนดหลักสูตรการอบรม 
- สํารวจผูเขารวมการอบรม 
- ดําเนินการ 
- ประเมินและติดตามผล 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
กุมภาพันธ 2555 
กุมภาพันธ 2555 
ก.พ. – ธ.ค. 2555 
ธันวาคม 2555 

- ฝายสํานักงานและ
ธุรการ 
 

 
5. งบประมาณ (งบดําเนินการ เปนเงิน 72,000 บาท) 

 
 5.1   กิจกรรมอบรมสมาชิกเขาใหม เปนเงิน     12,000  บาท 
  - คาเอกสาร เปนเงิน   3,000  บาท 
  - เงินสนับสนุนการดําเนินงาน เปนเงิน   9,000  บาท 
    (จายใหหนวยงานละ 1,500 บาท/คร้ัง) 
 

 5.2   กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพ เปนเงิน    60,000  บาท 
  - คาดําเนินการและคาใชจายอ่ืน  ๆ เปนเงิน 50,000  บาท 
  - คาตอบแทนวิทยากร            เปนเงิน 10,000  บาท 
    (กรณีสหกรณเปนผูดําเนินการจัดหลักสูตรการอบรม) 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 
2 

จํานวนของสมาชิกใหมที่ไดรับความรู 
จํานวนของสมาชิกที่เขารับการอบรม 

สํารวจขอมูล 
สํารวจขอมูล 

แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สมาชิกมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีตอสหกรณ 
 7.2  สมาชิกมีศักยภาพพรอมรับการเปล่ียนแปลง และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากร และผูแทนสมาชิก 
งาน   ประชาสัมพันธ           
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน และงบดําเนินการ 
สนองกลยุทธท่ี 1 เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันตอหลักการ

สหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ซึ่งองคกรเปนที่รวมกันของกลุมบุคคลจํานวนมาก 
และมีการดําเนินการ มีการทํางานเปนทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความรวมมือของทุกฝาย
มาดําเนินกิจการรวมกัน โดยมุงเนนที่จะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ คือ 
การกินดี อยูดี มีสันติสุข กลาวคือ สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่มีผูใชบริการเปนเจาของ เปน
ผูควบคุมการดําเนินงาน ดังนั้น สหกรณจะบรรลุผลสําเร็จตามประสงคไดจะตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจจากมวลสมาชิกภายใตความรู ความเขาใจในหลักการสหกรณ และมีทัศนคติที่ดีตอ
อุดมการณสหกรณอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนําไปสูการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
       1. จัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 คร้ังๆ ละ 319 คน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
       1. ผูแทนสมาชิกไดรับทราบขาวสาร และมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ 
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       2. บุคลากรสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับปรับใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานสหกรณใหมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 4.1  จัดทําแผนงาน/กิจกรรม    
  4.1.1 จัดประชุมผูแทนสมาชิก 
 4.2   ดําเนินการ  
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 คร้ัง ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ    
2 ประเมินผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ 
3 รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ 
 
5. งบประมาณ  
 

5.1 กิจกรรมจัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 คร้ัง เปนเงิน 1,192,800 บาท  
(ทุนสาธารณประโยชน 810,000 บาท งบดําเนินการ 382,800 บาท) 
  - คาเบี้ยประชุม 600 บาท/คน/คร้ัง เปนเงิน   1,148,400 บาท 
  - คาจัดทําเอกสารการประชุม เปนเงิน        34,400 บาท 
  - คาแบบสํารวจขอเสนอแนะในการปรับปรุง เปนเงิน        10,000 บาท 
    การบริหารจัดการสหกรณ 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนของผูแทนสมาชิกเขารวมประชุม สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 ผูแทนสมาชิกมีความรู ความเขาใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบัติงานของ
สหกรณและนําไปเผยแพรใหสมาชิกไดรับทราบตอไป 
 7.2  มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการสหกรณใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให
สหกรณเปนสถาบันการเงินที่มีความม่ันคงอยางยั่งยืนสืบไป 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ 
งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบบรหิารงานท่ัวไป (งานประจํา) 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไว คือ การสรางหรือเพิ่มคาองคกร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การเพิ่มคาใหกับผูมีสวนไดเสียในองคกร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําการจัดการความ
เส่ียงมาใชเพื่อชวยกําหนดกลยุทธและสรางโอกาส ตลอดจนลดความสูญเสียและส่ิงที่ไมคาดหวังที่
อาจเกิดข้ึน การบริหารจัดการในปจจุบันจะเนนดานการวางแผนกลยุทธ ครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่
จะมีผลตอความเจริญกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนดานการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร
บุคคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ เนื่องจากการบริหารจัดการใน
ปจจุบันจะพิจารณาส่ิงแวดลอมภายนอกและภายในทั้งระบบแลวนํามาปรับเปล่ียนแกไข พัฒนา
เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติงาน และบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ  และลดตนทุนในการบริหารจัดการ 
 2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 
 

 3.1   ดานปริมาณ 
  1. มีการแกไขระเบียบ/ขอบังคับ จํานวน 4 ระเบียบ 
  2. มีการประชุมหารือเพื่อปรับเปล่ียนระบบบริหารจัดการ จํานวน 20 คร้ัง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. มีการแกไข หรือรางระเบียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
  2. มีการวางแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

 4.1  ประเมินสถานการณทั้งระบบ 
 4.2   วิเคราะห/ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และมต ิ
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ประเมินสถานการณทั้งระบบ ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ    
2 
 

วิเคราะห/ปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับ และมต ิ

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
 

- กรรมการดําเนินการ 

3 ติดตามและประเมินผล  ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ 
4 รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2555 - กรรมการดําเนินการ 

 
5. งบประมาณ   (งานประจํา) 
 

 การประชุมแกไขปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และมติ เพื่อการบริหารจัดการความเส่ียง โดย
งบประมาณเบิกจายจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 
 



 

 45 

6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนระเบียบ/ขอบังคับที่ไดรับ 

การปรับปรุง 
สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 สามารถขจัดความเส่ียง และลดความเสียหายขององคกรที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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โครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป (งานประจํา) 
งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงินซึ่งเกิดข้ึนจากการรวมกลุมของ
สมาชิก เพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน และ
เอ้ืออาทรสังคม ภายใตโครงสรางการบริหารงาน อันประกอบดวย สมาชิก ผูแทนสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ  ทั้งนี้ อยูภายใตการควบคุมดูแล ตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีภาคเอกชน ผูตรวจสอบกิจการ   
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร สหกรณจึงตองมีปจจัย
เกื้อหนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดสรร 
จัดหา และพัฒนา ซึ่งแบงออกเปน 3 หมวด ไดแก งบบุคลากร สําหรับเปนคาตอบแทนบุคลากร
ปฏิบัติงานในองคกร งบดําเนินการ สําหรับเปนคาใชจาย คาตอบแทนในการดําเนินงานตางๆ และ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และงบลงทุน สําหรับการจัดหาครุภัณฑที่จําเปนตอการดําเนินงาน ทั้งนี้
งบประมาณที่ขอตั้งนี้สหกรณจะใชเพื่อการดําเนินงาน และพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 เพื่อใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีบุคลากร ปจจัยสําคัญ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนบรรยากาศที่จะสนับสนุนองคกรการดําเนินงานตามพันธกิจและ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในป 2555 ใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 


 ดานคุณภาพ 
 3.1. สหกรณไดรับงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอตามสภาพปญหา และความ 
จําเปน  
 3.2 สหกรณสามารถปฏิบัติงานและพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานปริมาณ 
 งบบุคลากร  เปนเงิน       6,262,752.00 บาท 
 งบดําเนินงาน  เปนเงิน       4,028,040.00 บาท 
 งบลงทุน  เปนเงิน       4,100,290.00 บาท 
 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 4.1. จัดทําแผนการจัดซื้อ – จัดจาง       
 4.2 ดําเนินการ                    
 4.2. ประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ   
 4.3. เตรียมการประชุมใหญสามัญ ประจําป  
 4.4 ดําเนินการแผนงาน/โครงการตางๆ       
 4.5 ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

จัดทําแผนการจัดซื้อ – จัดจาง           
ดําเนินการจัดซื้อ – จัดจาง 
ดําเนินการโครงการตางๆ 
ประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ 

ก.พ. – มี.ค. 2555 
ก.พ. – ธ.ค. 2555 
ม.ค. -  ธ.ค. 2555 
ม.ค. 55 – ก.พ. 56 

ฝายสํานักงาน 
ฝายสํานักงาน 
ฝายสํานักงาน 
ฝายสํานักงาน 

5 
6 
7 

เตรียมการประชุมใหญสามัญ ประจําป  
ติดตาม และประเมินผล 
สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

พ.ย. , ธ.ค. 2555 
ก.ค., ธ.ค. 2555 
ธันวาคม 2555 

ฝายสํานักงาน 
คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการ 
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5. งบประมาณ  14,391,082.00 บาท (ใหถัวจายในหมวดเดียวกันได) 
 งบบุคลากร  เปนเงิน       6,262,752.00 บาท 
 งบดําเนินงาน  เปนเงิน       4,028,040.00 บาท 
 งบลงทุน  เปนเงิน       4,100,290.00 บาท 
  
6. การวัดผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 รอยละของงบประมาณที่

เบิกจายจากงบฯ ที่ตั้งไวตอป 
สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

7.1 สหกรณดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7.2 สหกรณจัดหาครุภัณฑที่จําเปนไดตามเปาหมาย 
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โครงการ  สงเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ 

งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานท่ัวไป (งานประจํา) 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรที่มุงเนนการสรางความม่ังคั่งสูงสุดให
เจาของกิจการ ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในกิจการ ซึ่งไมมีการกําหนด
ผลประโยชนตอบแทนที่แนนอน ซึ่งปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขัน ดังนั้น 
การที่กิจการจะนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวได
นั้น ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ และที่สําคัญตองมีการติดตามใหเกิดการนําไปสูการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได  
 การทําธุรกิจทุกประเภท โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงซึ่งสรางความเสียหายใหกับกิจการ
ภายใตข้ันตอนการดําเนินงาน การจัดทําระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม่ันใจวาระบบการควบคุม
นั้นจะชวยปองกัน หรือลดความเส่ียงใหอยูในระดับที่กิจการยอมรับได และสามารถนําพาองคกร
ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อใหการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
ความส้ินเปลืองหรือการทุจริตในองคกร   
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 2.2 เพื่อใหรายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 
 2.3 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ รวมทั้งการปฎิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1   ดานปริมาณ 
  1) มีการจัดทําระบบควบคุมภายใน จํานวน 12 คร้ัง 
  2) มีการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง จํานวน 12 คร้ัง 
 3.2 ดานคุณภาพ 

       สหกรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน มีความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได สรางความเชื่อม่ันใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายในกิจการ 
 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 4.1  ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
         4.1.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม 
                4.1.2 การประเมินความเส่ียง     
         4.1.3 กิจกรรมการควบคุม        
         4.1.4 สารสนเทศและการส่ือสาร   
         4.1.5 การติดตามประเมินผล      
 4.2  ประเมินผลการควบคุมภายใน 
         4.2.1 การจัดระบบประเมินผล     
                4.2.2 ทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         4.2.3 ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุม 
         4.2.4 รายงานผลการควบคุมภายใน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

ประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 
และฝายจัดการ 

2 ประเมินผล และรายงานผล
การควบคุมภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 คณะกรรมการดําเนินการ 
และฝายจัดการ 

 
5. งบประมาณ  (งานประจํา) 
  

 การประชุมดําเนินการจัดทําระบบภายในโดยเบิกจายจากเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนคร้ังในการจัดทําระบบ

ควบคุมภายใน 
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนคร้ังจัดทําระบบบริหาร
ความเส่ียง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สามารถเล็งเห็นความเส่ียง/จุดออน และนําไปวางแผน เพื่อใหความสนับสนุนการ
ปรับปรุงแกไข 
 7.2  ดําเนินงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 7.3  รายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา 
 7.4  ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
 7.5  เปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความเส่ียงเปนรูปธรรม 
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โครงการ  สงเสริมการใชเครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ 
งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานท่ัวไป (งานประจํา) 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรเปนหลัก มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
โดยการสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเปนรูปธรรม วัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งการปฏิบัติงานจะประสบผลสําเร็จมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการวางแผน ดังนั้น 
องคกรจะตองมีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และการประเมินผลองคกร เพื่อใหการ
บริหารและการติดตามการใชงบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช
จายงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกบัระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามกลยุทธที่สําคัญเพื่อใช
ประโยชนจากรายงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายป
ตอไปดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จตาม
ประเด็นกลยุทธ แผนงบประมาณ เปาประสงค ผลผลิต/โครงการ ตัวชีวัด และกิจกรรมตางๆ ตามที่
วางแผนไว 
 2.2 เพื่อใหองคกรมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ และ
มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
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 2.3 เพื่อใชเปนเคร่ืองมือใหองคกรใชในการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณ                            
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1  ดานปริมาณ 
        1) ทบทวนแผนกลยุทธ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในแผนปฏิบัต ิ
         2) จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2555 
 3.2   ดานคุณภาพ 
        มีการบริหารจัดการระบบสหกรณที่มุงเนนผลสัมฤทธิโ์ดยการทบทวนแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการ ประจําป   
 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 4.1  ทบทวนแผนกลยุทธ 
 4.2  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 4.3  เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ  
 4.4  ดําเนินการ ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุป/วิเคราะหผลการดําเนินการ 
 4.5  รายงานผลการดําเนนิการ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

ทบทวนแผนกลยุทธ 
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการ 

ม.ค. – ก.พ. 2555 
ม.ค. – ก.พ. 2555 
กุมภาพันธ 2555 
ม.ค. – ธ.ค. 2555 

คณะกรรมการดําเนินการ 
 
 

ฝายจัดการ 
5 
6 

ประเมินและติดตามผล 
รายงานผลการดําเนินการ 

พ.ย. , ธ.ค. 2555 
ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการดําเนินการ 
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5. งบประมาณ  (งานประจํา) 
  

 ทบทวนแผนกลยุทธ (ป 2555-2558) และแผนปฏิบัติการประจําปเบิกจายเบี้ยประชุม
จากการประชุมคณะทํางาน 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 รอยละของผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป 
สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สามารถบรรลุจุดหมาย มีทิศทางการบริหารงานสะดวก และเกิดผลด ี
 7.2 มีการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคาเปนการลดตนทุนการดําเนินงาน 
 7.3 มีแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่เกิดข้ึนในอนาคต 
 7.4 มีเกณฑในการควบคุมโครงการ/กิจกรรม/จุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 7.5 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมแลการสรางสรรคแนวคิดใหมเพื่อการบริหารจัดการที่ด ี
 7.6 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวมุงไปสูจุดหมาย  
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โครงการ  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาบุคลากรในองคกรถือวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะ
สหกรณเปนองคกรที่ประกอบดวยกลุมคนขนาดใหญดวยความรวมมือรวมใจกันภายใตอุดมการณ
สหกรณ ซึ่งการดําเนินการตางๆ ในองคกรจะประสบความสําเร็จตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ 
และมีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนาอยูเสมอ  
 การพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม การจัดระบบงาน การสงเสริมการ
พัฒนาตนเอง ฯลฯ มีความจําเปนที่ตองจัดใหมีอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การสงเสริม
ขวัญและกําลังใจ คือ การใหบริการสวัสดิการ การยกยองเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดังนั้น สหกรณจึง
ดําเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง 
 2.2 เพื่อใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในองคกร 
 2.3 เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคลากรขององคกรที่อุทิศตนปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ และสมาชิกที่มีความเล่ือมใสศรัทธาอุดมการณสหกรณ และสงเสริมการพัฒนาองคกร 
สรางคุณประโยชนแกสหกรณ 
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3. เปาหมาย 
 

 3.1 ดานปริมาณ (ขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2504 ถึงปจจุบัน) 
  1) คณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 2 คน ไดแก 
ประธานกรรมการดีเดน กรรมการดีเดน 
  2) ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน 
  3) เจาหนาที่ที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 2 คน ไดแก ผูจัดการดีเดน 
เจาหนาที่ดีเดน 
  4) ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน  
  5) สมาชิกไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 14 คน (หนวยละ 1 คน) 
 3.2 ดานคุณภาพ  
  1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู มีความสามารถในการทํางานได
เต็มกําลัง เสียสละเพื่อประโยชนขององคกรอยางเต็มที ่ 
  2) ยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรในองคกร และสมาชิกทีมี่ความเล่ือมใสศรัทธา ยึดม่ัน
อุดมการณสหกรณ และสรางคุณประโยชนใหแกสหกรณ 
 
4. กิจกรรม 
 

4.1 จัดอบรม ประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 
อยางนอย 6 คร้ัง   

4.2 ประกาศเกียรติคุณสมาชิกที่สรางคุณประโยชนใหแกสหกรณ และเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในองคกรที่ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

จัดอบรม ประชุมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลากรในองคกร 
      - ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ

ม.ค. -  ธ.ค. 2555 
ม.ค. -  ธ.ค. 2555 
ม.ค. -  ธ.ค. 2555 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ฝายจัดการ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
2 

      - จัดสงบุคลากรเขารวม
โครงการ 
      - สรุปผล 
ประกาศเกียรติคุณสมาชิก และ
เชิดชูเกียรติบุคลากรในองคกร 
       - พิจารณาคัดเลือกสมาชิก
ดีเดน กรรมการดีเดน  
ผูตรวจสอบกิจการดีเดน และ
เจาหนาที่ดีเดน 

 
 
 
ที่ประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2555 
ธันวาคม 2555 

 
 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ฝายจัดการ 

 
5. งบประมาณ  (ทุนสาธารณประโยชน) 
  

 เปนเงินทั้งส้ิน  50,000 บาท 
 - คาโล และประกาศเกียรติคุณ จํานวน 20 ชุดๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
 - คาอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ (จายตามจริง)   เปนเงิน 26,000 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนคร้ังที่สงบุคลากรเขารับการ

อบรมสัมมนา 
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของผูเขารับการอบรม
สัมมนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

3 จํานวนของบุคลากรในองคกรที่ไดรับ
การยกยอง เชิดชูเกียรต ิ

สํารวจ แบบสํารวจ 

4 จํานวนของสมาชิกที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ 

สํารวจ แบบสํารวจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 บุคลากรในองคกรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามศักยภาพของตนเอง 
 7.2 มีการทํางานอยางเขมแข็งสามารถทํางานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ เสียสละ 
 7.3 บุคลากรในองคกรและสมาชิกไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ 
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โครงการ  พัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ 
งาน   งานบริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ 
สนองกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ทันสมัย และ

มีคุณธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาฐานขอมูล และซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล เปนวิธกีารพื้นฐานสมัยใหมของ
การจัดระเบียบขอมูล การจัดการฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลใหสามารถเขาถึงไดโดย
โปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําคัญที่เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่
เปนสวนติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูลที่ชวยใหผูใชเขาถึงระเบียนในฐานขอมูลไดอยางงาย 
ดังนั้น การจัดการฐานขอมูลจึงเกี่ยวของกับการใชซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลเพื่อควบคุมวิธีการ
สรางฐานขอมูล การคนหา และการบํารุงรักษา เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการสําหรับผูใช และ
องคกร 
 ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวของกับกิจกรรมเบื้องตน คือ การปรับปรุงและ
บํารุงรักษาฐานขอมูลเปนผลมาจากรายการเปล่ียนแปลงที่เกิดใหมและเหตุการณอ่ืนๆ ที่จําเปน
สําหรับการเปล่ียนแปลงฐานขอมูล การเตรียมสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการใชงาน โดยการ
แบงปนขอมูลในฐานขอมูลเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากสวนตอประสานของโปรแกรมสําเร็จรูป
ระบบจัดการฐานขอมูล และการเตรียมความสามารถในการโตตอบ คนหา และจัดทํารายงาน โดย
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลสําเร็จรูป เพื่อใหผูใชสามารถคนหาฐานขอมูล สรางรายงาน และ
รับการตอบกลับจากคํารองขอสารสนเทศตามตองการเฉพาะไดอยางรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ 
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 2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกใหสามารถเชื่อมโยงเครือขาย 
การบริการ และบริหารจัดการระหวางสหกรณ 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1 ดานปริมาณ 
        1) พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบโปรแกรมสหกรณทั้ง 3 ระบบ 
        2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6,500 คน 
 3.2  ดานคุณภาพ 
        1) ระบบฐานขอมูลระบบโปรแกรมสหกรณไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
        2) ระบบฐานขอมูลสวนบุคคลไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม 
 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ และขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 

ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสหกรณ 
ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสวน
บุคคลของสมาชิกสหกรณ 

ม.ค. -  ธ.ค. 2555 
 
 

ม.ค. -  ธ.ค. 2555 
 

- คณะกรรมการดําเนินการ 
- ฝายจัดการ 

 
5. งบประมาณ (งบดําเนินการ) เปนเงิน 198,024 บาท 
  

 - คาพัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ (จายตามจริง) เปนเงิน 10,000 บาท 
 - คาโปรแกรมบริการเงินกู ฉฉ. ผาน ATM ธนาคารกรุงไทย เปนเงิน 107,000 บาท 
 - คาตอบแทนเจาหนาที่ สอ.มอ. จํานวน 3 คน (เหมาจาย) เปนเงิน 3,600 บาท     
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 - คาพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกคนละ 1 บาท/เดือน ณ วันส้ินปบัญชี 
2554 สมาชิกคงเหลือ 6,452 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเปนเงิน 77,424 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนของฐานขอมูลสหกรณที่

ไดรับการพัฒนา        
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของฐานขอมูลสวนบุคคลที่
ไดรับการพัฒนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สหกรณมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ    
 7.2 สหกรณมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62 

โครงการ  ระดมทุน         
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ การเงิน และบัญชี                  
ลักษณะงาน  โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานท่ัวไป (งานประจํา)       
สนองกลยุทธท่ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความม่ันคงของสหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงินที่กอตั้งข้ึนดวยการรวมกลุม
สมาชิกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการ อุดมการณสหกรณ เพื่อการเสริมสรางความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแก
มวลสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง  
 ดังนั้น สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จะเติบโตและมีความเจริญกาวหนาในการ
ดําเนินงานนอกเหนือจากการรวมมือกันระหวางสมาชิกแลว สหกรณจะตองอาศัยทุนในการ
ดําเนินงานเพื่อความม่ันคง และม่ังคั่งทางธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระดมทุนการดําเนินงาน
ดวยกลยุทธตางๆ ใหสามารถดํารงสภาพขององคกรใหมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1. เพื่อระดมทุนดําเนินงานของสหกรณ     
 2.2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ม่ังคงทางการเงินของสหกรณ  
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3. เปาหมาย 
 

3.1  ดานปริมาณ 
 สหกรณสามารถระดมทุนได ดวยวิธีการดังนี ้
  1. ระดมเงินทุนเรือนหุน โดยการปรับอัตราการสงเงินคาหุนตามระเบียบฯ เปนเงิน
จํานวน 87,000,000 บาท 
  2. ระดมเงินฝาก โดยการรณรงคใหสมาชิกออมทรัพย และตามระเบียบฯ ของ
สหกรณ เปนเงินจํานวน 91,000,000 บาท 
  3. ระดมเงินทุน โดยการรับสมัครสมาชิกสมทบ ในป 2555 คาดวา จะมีสมาชิก
สมทบจํานวน 30 คน 

3.2  ดานคุณภาพ 
 สหกรณสามารถระดมทุน และมีเสถียรภาพทางการเงินดียิ่งข้ึน 

 
4. กิจกรรม    
  

 4.1.  ระดมทุนเรือนหุน     
 4.2   ระดมเงินฝาก 
 4.3   รับสมัครสมาชิกสมทบ 
 
ปฏิทินปฏิบัติการ 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. ระดมทุนเรือนหุน 
 - ปรับอัตราเงินคาหุนให
เปนไปตามระเบียบฯ 
2. ระดมเงินฝาก 
 - รณรงคใหสมาชิกฝากเงิน  
 
3. รับสมัครสมาชิกสมทบ 
 - ประชาสัมพันธการรับสมัคร 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
เม.ย. , ต.ค. 2555 
 
ม.ค. – ธ.ค. 2555 
 
 
มกราคม 2555 เปนตนไป 
 

 
ฝายสินเชื่อ และฝายการเงิน 
 
 
ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝาย
สินเชื่อ 
ฝายสํานักงาน และบัญช ี
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5. งบประมาณ   (งานประจํา) 
  

 การระดมทุน ดวยวิธีการ ระดมเงินทุนเรือนหุน ระดมเงินฝาก และรับสมัครสมาชิกสมทบ
เปนงานบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)  
 
6. การวัดผล และประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนของทุนเรือนหุนที่เพิ่มข้ึน สํารวจ แบบสํารวจ 
2 จํานวนของเงินฝากที่เพิ่มข้ึน สํารวจ แบบสํารวจ 
3 จํานวนของสมาชิกสมทบ สํารวจ แบบสํารวจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1. สหกรณสามารถระดมทุนในการดําเนินงานไดเปาหมาย 
 7.2. สหกรณมีความเขมแข็ง และม่ังคั่งทางการเงิน 
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โครงการ  ซื้อหุนสะสมทรัพย   
งาน   ประชาสัมพันธ 
ฝายท่ีรับผิดชอบ การเงิน และบัญชี                  
ลักษณะงาน  โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ       
สนองกลยุทธท่ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความม่ันคงของสหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม– ธันวาคม  2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงินกอตั้งข้ึนดวยความรวมมือจาก
กลุมขาราชการครู โดยมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกวานั้น
ภายใตอุดมการณสหกรณ คือ การมุงเนนใหสมาชิกพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง  
อยูดี มีสุข ดังนั้น สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จึงเนนความสําคัญของการออมทรัพย เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต โดยดําเนินการโครงการสงเสริมการออมทรัพย ซึ่งจากการดําเนินงาน 6 ป
ที่ผานมา ปรากฏวา สหกรณประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางด ี
 ในป 2555 สหกรณยังคงมุงเนนรณรงคใหสมาชิกไดสะสมทรัพย และดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชจายอยางมีเหตุมีผล โดยเชิญชวนใหสมาชิกถือหุนเพิ่มข้ึน ซึ่งจะไดรับ
หุนเปนของสมนาคุณ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ  
 2.2. เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน 
 2.3. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีของสมาชิกตอสหกรณ 
 2.4. เพื่อระดมทุนโดยการสงเสริมการถือหุนเพิ่มของสมาชิก 
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3. เปาหมาย 
 

3.1 ดานปริมาณ 
สหกรณสามารถระดมทุนเรือนหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 3,000,000 บาท โดยการจัด

สมนาคุณหุนมูลคา 10 บาท ใหแกสมาชิกที่ซื้อหุนเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกรายหนึ่งๆ ให
ซื้อหุนเพิ่มไดไมเกินรายละ 100,000 บาท 

3.2 ดานคุณภาพ 
สหกรณสามารถระดมทุนเรือนหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 3,000,000 บาท จากการซื้อหุนเพิ่ม

ของสมาชิก 
   
4. กิจกรรม           
  

 4.1.  จัดทําแผนงานการสงเสริมการออมทรัพย 
 4.2   ดําเนินการ  
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินการ 
 
ปฏิทินปฏิบัติการ 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทําแผนงานสงเสริมการ
ออมทรัพย 
2. ดําเนินการ 
     - ประชาสัมพันธ 
     - ดําเนินงานตามโครงการ 
3. ติดตาม และประเมินผล   
4. รายงานผลการดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2555 
 

พ.ค. – ธ.ค. 2555 
 
 

ธันวาคม 2555 
ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการการศึกษาฯ 
 
คณะกรรมการการศึกษาฯ  
ฝายการเงิน และบัญช ี
 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
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5. งบประมาณ   (งบดําเนินการ) 
  

 งบประมาณสําหรับการสมนาคุณดวยหุนเม่ือสมาชิกซื้อหุนรวม ทั้งส้ินจํานวน 30,000 
บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนของทุนเรือนหุนที่สมาชิก

ถือเพิ่มข้ึน 
สํารวจ แบบสํารวจ 


7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่ม่ันคง  และเชื่อถอืได 
 7.3. สหกรณฯ สามารถระดมทุนไดมากข้ึน และพึ่งพาตนเองได 
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โครงการ  ออมทรัพย        
งาน   ประชาสัมพันธ 
ฝายท่ีรับผิดชอบ การเงิน และบัญชี                  
ลักษณะงาน  โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ       
สนองกลยุทธท่ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความม่ันคงของสหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม– ธันวาคม  2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรที่กอตั้งข้ึนของความรวมมือจากกลุม
ขาราชการครู ดวยอุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง และการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม” 
 ดวยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคมทุกปเปนวัน
ออมแหงชาติ เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของการประหยัดและการออม สหกรณฯ ได
ตระหนักวาการประหยัดและการออมเปนการสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิต รวมทั้งสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน จึงกําหนดจัดวันออมแหงชาติข้ึนในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 
2555 มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ รณรงคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเห็น
ความสําคัญของวันออมแหงชาติและคุณคาของการออมทรัพย สรางภาพลักษณที่ดีของขบวนการ
สหกรณ และสรางจิตสํานึกใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปมีวินัยในการประหยัด รวมทั้งเพื่อเปน
การระดมเงินออมในภาคสหกรณออมทรัพย 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ  
 2.2. เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน 
 2.3. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีของสมาชิกตอสหกรณ 
 2.4. เพื่อระดมทุนโดยการสงเสริมการออมของสมาชิก 
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3. เปาหมาย 
 

3.3 ดานปริมาณ 
สหกรณสามารถระดมเงินฝากเพิ่มข้ึนจํานวน 1,000,000 บาท โดยการจัดสมนาคุณ

มูลคา 10 บาท ใหแกสมาชิกทีฝ่ากเงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตองฝาก 1,000 บาท ข้ึนไป 
3.4 ดานคุณภาพ 

สหกรณสามารถระดมเงินฝากเพิ่มข้ึนจํานวน 1,000,000 บาท จากการฝากเงินตาม
โครงการ (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555) ของสมาชิก 
   
4. กิจกรรม           
  

 4.1.  จัดทําแผนงานการสงเสริมการออมทรัพย 
 4.2   ดําเนินการ  
 4.3   ติดตามและประเมินผล 
 4.4   รายงานผลการดําเนินการ 
 

ปฏิทินปฏิบัติการ 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทําแผนงานสงเสริมการ
ออมทรัพย 
2. ดําเนินการ 
     - ประชาสัมพันธ 
     - ดําเนินงานตามโครงการ 
3. ติดตาม และประเมินผล   
4. รายงานผลการดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2555 
 
 

พ.ค. – ต.ค. 2555 
ตุลาคม 2555 
ธันวาคม 2555 
ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการการศึกษาฯ 
 
คณะกรรมการการศึกษาฯ  
ฝายการเงิน และบัญช ี
 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 
คณะกรรมการการศึกษาฯ 

 
5. งบประมาณ   (งบดําเนินการ) 
  

 จัดหาของสมนาคุณ มูลคาชิ้นละไมเกิน 10 บาท จํานวน 1,000 ชิ้น เปนเงินทั้งส้ิน 10,000 
บาท 
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6. การวัดผล และประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนของเงินฝากที่เพิ่มข้ึนตาม

เกณฑของโครงการ 
สํารวจ แบบสํารวจ 


7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่ม่ันคง และเชื่อถือได 
 7.3. สหกรณฯ สามารถระดมทุนไดมากข้ึน และพึ่งพาตนเองได 
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โครงการ  ใหสินเชื่อแกสมาชิก 
งาน   สวัสดิการเงินกู  
ฝายท่ีรับผิดชอบ สินเชื่อ          
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธท่ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความม่ันคงของสหกรณ 
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม  2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรสถาบันการเงินที่มุงเนนสงเสริมเร่ือง
การออมทรัพยและใหความชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดรอนและจําเปน  
โดยอาศัยหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีทั้งเงินกูระยะส้ัน (เพื่อเหตุฉุกเฉิน) เงินกูระยะปานกลาง 
(สามัญ) และเงินกูระยะยาว (พิเศษ) ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ รวมไปถึงเงินกูปนผล 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 
 2.2 เพื่อเสริมสรางสภาพคลองทางการเงินใหกับสมาชิก 
 2.3 เพื่อสรางฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหมีความม่ันคงยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1 ใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก   เปนเงิน         240,000,000.00 บาท 
 3.2 ใหเงินกูสามัญแกสมาชิก    เปนเงิน      2,000,000,000.00 บาท 
 3.3 ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก     เปนเงิน           30,000,000.00 บาท 
 3.4 ใหเงินกูปนผลแกสมาชิก  เปนเงิน             6,000,000.00 บาท 
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4. กิจกรรม            
 

 4.1  จัดทําแผนงานการใหเงินกู 
 4.2  จัดบริการเงินกูทุกประเภท 
 4.3  ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ 
 4.4  รายงานผลการดําเนินการ 
 
5. งบประมาณ  (งบดําเนินการ) 
  

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เปนเงิน         160,000,000.00 บาท 
 เงินกูสามัญ   เปนเงิน         700,000,000.00 บาท 
 เงินกูพิเศษ   เปนเงิน           25,000,000.00 บาท 
 เงินกูปนผล   เปนเงิน             6,000,000.00 บาท 
       รวมเปนเงิน       891,000,000.00 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนเงินของเงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉินตอป 
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนเงินของเงินกูสามัญตอป สํารวจ แบบสํารวจ 
3 จํานวนเงินของเงินกูพิเศษตอป สํารวจ แบบสํารวจ 
4 จํานวนเงินของเงินกูปนผลตอป สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สามารถบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกได 
 7.2 สมาชิกมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มข้ึน 
 7.3 สมาชิกมีฐานะความเปนอยูและความม่ันคงในชีวิตดีข้ึน 
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โครงการ  พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  งบดําเนินการ 
สนองกลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
และครอบครัว          
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม  2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การใหบริการประทับใจแกสมาชิกเปนนโยบายที่สหกรณใหความสําคัญ และพยายาม
ผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริการใหดี ข้ึนมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิก และการบริการที่ดีเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่สหกรณพึง
กระทํา จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณตองรับทราบขอคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม
เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการบริการทุกประเภทของสหกรณ       
 2.2  เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ 
 2.3  เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีของสมาชิกที่มีตอสหกรณ 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1  ดานปริมาณ 
  1)  สามารถยกระดับความพึงพอใจของสมาชิกไมต่ํากวารอยละ 85 ตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
  2)  การสนองตอบความตองการของสมาชิกไดอยางทั่วถึง 
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 3.2  ดานคุณภาพ 
  1)  สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณอยูในระดับดี 
  2)  สมาชิกไดรับการตอบสนองความตองการอยางทั่วถึง  
   
4. กิจกรรม 
 

 4.1  สํารวจความพึงพอใจดานการบริการของสหกรณ ความตองการในการรับบริการ
ของสมาชิก 
 4.2  ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 
 4.3  วิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริการ 
 4.4  พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ 
 
5. งบประมาณ  (งบดําเนินการ) 
  

 - คาจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ และคาใชจายในการพัฒนากระบวนการการ
บริการ เชน ปายแสดงข้ันตอน และระยะเวลาในการรับบริการแตละประเภท การอบรมสัมมนา
พัฒนากระบวนการบริการ ฯลฯ  เปนเงิน 6,000 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 รอยละของความพึงพอใจของ

สมาชิกที่มีตอการบริการ 
สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 ไดรับขอมูลเพื่อประโยชนในการพัฒนากระบวนการการบริการ 
 7.2 มีทิศทางในการพัฒนากระบวนการการบริการเหมาะสม  
 7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการ มีทัศนคติที่ดีข้ึนตอองคกร 
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โครงการ  สงเสริมการพัฒนาสังคม 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินการ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน 
สนองกลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
และครอบครัว          
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม  2555 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ
เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ัน
ในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ือ
อาทรตอผูอ่ืน ตามหลักการสหกรณขอที่ 7 การเอ้ืออาทรตอชุมชน 
 (1) สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม และเปนสวนหนึ่งของชุมนุมที่สหกรณ
ตั้งอยู เพราะฉะนั้นการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซึ่ง
หมายความวาเปนการพัฒนาที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ หรือ
เปนการพัฒนาที่สนองความตองการและความใฝฝนของคนรุนปจจุบัน โดยไมทําลายโอกาส 
ความสามารถ และอนาคตของคนรุนหลัง 
 (2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณเปนสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณจึงควรมีสวน
ชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1  เพื่อสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม 
 2.2  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณองคกร 
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3. เปาหมาย 
 

 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม 5 ดาน คือ 
 1. ดานเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน การพึ่งพาตนเอง 
 2. ดานการเมือง - กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
 3. ดานสังคม  - กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู 
 4. ดานส่ิงแวดลอม - กิจกรรมรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
 5. ดานศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 
4. กิจกรรม 
 

 4.1  จายเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม      
 4.2  รายงานผลการดําเนินการ 
 
5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน) 
  

 จายเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม เปนเงินทั้งส้ิน 50,000 บาท 
 ทั้งนี้ ภายใตระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใชเงิน
สาธารณประโยชน 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนเงินที่สนับสนุนใหแก

กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม 
สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สหกรณมีภาพลักษณที่ดีตอชุมชน และสังคม 
 7.2 สหกรณไดมีสวนรวมในการเสริมสรางการพัฒนาชุมชน และสังคม 
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โครงการ  สหกรณสัญจร 
งาน   ประชาสัมพันธ 
ฝายท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน 
สนองกลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
และครอบครัว          
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม  2555 


1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดจัดโครงการสหกรณสัญจรพบปะสมาชิก เพื่อ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกสมาชิกสหกรณ แตเนื่องดวยสถานการณความไมสงบใน
พื้นที่ทําใหการออกสัญจรแตละอําเภอนั้นกระทําไดยาก จึงตองปรับเปล่ียนวิธีการเปนการเขารวม
สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่หนวยงานตนสังกัดจัดข้ึน โดยสหกรณจะเขารวมประชาสัมพันธ
นโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณใหดีข้ึน อีกทั้งการจัดบริการ
นอกสถานที่ตามความเหมาะสม รวมถึงการเปดรับความคิดเห็นจากมวลสมาชิกเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถชวยเหลือสมาชิกไดอยางเต็มที ่
 

2. วัตถุประสงค 
 

 2.1  เพื่อประชาสัมพันธองคกรใหสมาชิกรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ 
 2.2  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกมวลสมาชิก 
 2.3  เพื่อขยายพื้นที่การบริการสมาชิกอยางทั่วถึง โดยการจัดบริการนอกสถานที ่
 

3. เปาหมาย 
 

3.1 ดานปริมาณ 
  สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณไมนอยกวา 200 คน 
ดานคุณภาพ 
  สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณอยูในระดับดี      
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4. กิจกรรม 
 

 4.1 เขารวมการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหนวยงานตนสังกัด
ระดับจังหวัด 
  - ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อสํารวจ และเขารวมในการอบรมสัมมนา 
 4.2 จัดบริการนอกสถานที่ใหแกสมาชิก 
 
5. งบประมาณ   (ทุนสาธารณประโยชน) เปนเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 
  

 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคร้ังละ
ไมเกิน 2,000 บาท เปนเงินทั้งส้ิน 12,000 บาท 
 - จัดบริการนอกสถานที่ เปนเงิน 6,000 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 รอยละของสมาชิกเขารวม

กิจกรรมสหกรณสัญจร 
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 รอยละของสมาชิกที่ไดรับบริการ
นอกสถานที ่

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1  สมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ    
 7.2  สมาชิกมีความเขาใจ และมีเจตคตทิี่ดีตอการดําเนินงานสหกรณ 
 7.3  ไดรับทราบความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานสหกรณ 
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โครงการ  สงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว 
งาน  สวัสดิการสมาชิก 
ฝายท่ีรับผิดชอบ ฝายธุรการ/สํานักงาน และบัญชี 
ลักษณะงาน โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
ครอบครัว 
งบประมาณ งบดําเนินการ และทุนสาธารณประโยชน 
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2555  




1. หลักการและเหตุผล 
 

 การจัดสวัสดิการเปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหนึ่งที่สหกรณพึงตระหนักและจัดใหมีแกบรรดา
สมาชิกเกี่ยวกับชวยเหลือบรรเทาปญหา การพัฒนาและสงเสริมความม่ันคง เพื่อตอบสนองความ
จําเปนข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม และให
เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและ
นันทนาการ โดยการจัดสวัสดิการนัน้เปนผลประโยชนแกสมาชิก และครอบครัว กลาวคือ สมาชิก
ไดรับความชวยเหลือเบื้องตนเม่ือมีความเดือดรอน จําเปน หรือเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 วัตถุประสงคทั่วไป 
  1) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ รวมถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครัวใหดียิ่งข้ึน 
 2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
  1) การจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส เพื่อชวยเหลือเกี่ยวกับ
การศพของสมาชิกและคูสมรส 
  2) การจายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป เพื่อใหเปนสวัสดิการเม่ือสมาชิก
อายุครบ 60 ป  
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  3) การจายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหครอบครัว 
และประกันความเส่ียง แบงเบาภาระหนี้ของผูค้ําประกัน (กรณีสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ) 
  4) การมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป เพื่อสงเสริมการศึกษา
ใหแกบุตรสมาชิก 
  5) การจายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง เพื่อบรรเทาความเดือนรอนเม่ือ
สมาชิกประสบภัยรายแรง 
  6) กองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ เพื่อชวยเหลือสมาชิกประสบ
เหตุจากความไมสงบในพื้นที่ 
  7) จัดทําประกันชีวิตกลุม เพื่อประกันความเส่ียง และแบงเบาภาระหนี้ (กรณีสมาชิก
มีหนี้กับสหกรณ) 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1 จัดสวัสดิการเม่ือสมาชิกและคูสมรสถึงแกกรรม โดยการจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับ
การศพสมาชิกและคูสมรส ตามระเบียบสหกรณ 
 3.2 จัดสวัสดิการเม่ือสมาชิกอายุครบ 60 ป โดยการจายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 
60 ป ในป 2555 มีสมาชกิอายุครบ 60 ป จํานวน 173 ราย ตามระเบียบสหกรณฯ 
 3.3 จัดสวัสดิการเม่ือสมาชิกถึงแกกรรม โดยการจายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม  
 3.4 จัดกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป จํานวน 188 ทุน ซึ่งแบงออกเปน 
4 ระดับ ดังนี้ 
  3.4.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน 60 ทุนๆ ละ 1,500 บาท 
  3.4.2 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 
  3.4.3 ระดับอุดมศึกษา จํานวน 60 ทุนๆ ละ 2,500 บาท 
  3.4.4 ระดับปริญญาโท จํานวน   8 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 
 3.5 จัดสวัสดิการเม่ือสมาชิกประสบภัยรายแรง ไดแก ภัยจากธรรมชาติ อุบัติภัย และภัย
จากการกอการราย โดยการจายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง ตามระเบียบสหกรณฯ 
 3.6 จัดกองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ เม่ือสมาชิกไดประสบเหตุจาก
ความไมสงบในพื้นที่ ตามระเบียบสหกรณฯ 
 3.7 จัดทําประกันชีวิตกลุม ใหแกสมาชิกที่สมัครใจเขารวมโครงการ และสมาชิกที่มีหนี้กับ
สหกรณ 
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4. กิจกรรม 
 

 4.1 จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส 
 4.2 จายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป 
 4.3 จายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 
 4.4 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 
 4.5 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง 
 4.6 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที ่
 4.7 จัดทําประกันชีวิตกลุม 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 4.1 จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ

สมาชิกและคูสมรส 
  

ม.ค. – ธ.ค. 2555 นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข   
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 

2 4.2 จายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุ
ครบ 60 ป 
 - สํารวจขอมูลเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่ออนุมัติจาย 
 - จายเงินสงเคราะหสมาชิกที่มี
สิทธิ์รับเงิน 

 
 

ส.ค. – ต.ค. 2555 
 

ตุลาคม 2555 เปนตนไป 
 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข    
นายทวี เจริญสุข 

3 4.3 จายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก
กรรม 
 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข   
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4 4.4 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจําป 2555 
 - พิจารณากําหนดเกณฑพจิารณา 
 - ประชาสัมพันธ 
 - รับสมัคร ,ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 - พิจารณาตัดสินตามเกณฑ 
 - ประกาศผลการตัดสิน 
 - มอบทุนการศึกษาบุตร 

ก.ค. 2555 – ม.ค. 2556 
 

กรกฎาคม 2555 
กรกฎาคม 2555 
ส.ค. – พ.ย. 2555 

ธันวาคม 2555 
ธันวาคม 2555 
มกราคม 2556 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข    
 

5 4.5 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบ
ภัยรายแรง 
 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข    
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 

6 4.6 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบ
เหตุจากความไมสงบในพื้นที ่
 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 นส.จิราพร ศรีชัย 
นางธมน ทวีสุข    
นางประนอม หอมลออ 
นายทวี เจริญสุข 

7 4.7 จัดทําประกันชีวิตกลุม 
 - ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม 
 - พิจารณาผลสอบราคา 
 - ประกาศผลการสอบราคาซื้อ 
และเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต 
 – คุมครองตั้งแต 30 เม.ย. 2555 – 
29 เม.ย. 2556 

 
ก.พ. – มี.ค. 2555 

มีนาคม 2555 
มี.ค. – ส.ค. 2555 

 
 

คณะกรรมการจัดซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต 


5. งบประมาณ (งบดําเนินการ และทุนสาธารณประโยชน) เปนเงินท้ังสิ้น 8,752,000 บาท 
 

 - เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส เปนเงิน 700,000 บาท โดยใช
งบดําเนินการ จํานวน 630,000 บาท และใชทุนสาธารณประโยชน จํานวน 70,000 บาท 
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 - เงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป เปนเงิน 2,572,000 บาท โดยใชงบดําเนินการ 
จํานวน 2,572,000 บาท  
 - เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม เปนเงิน 5,000,000 บาท โดยใชงบดําเนินการ จํานวน 
4,600,000 บาท และทุนสาธารณประโยชนจํานวน 400,000 บาท  
 - มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2555 จํานวน 188 ทุน ใชกองทุนเพื่อการศึกษา
บุตรสมาชิก เปนเงินจํานวน 400,000 บาท 
 - เงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง ใชทุนสาธารณประโยชนจํานวน 60,000 บาท 
 - สวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ ใชเงินจากกองทุนฯ จํานวน 
20,000 บาท  
 - จัดทําประกันชีวิตกลุม  
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

1 จํานวนเงินที่จายเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
2 จํานวนเงินที่จายสมาชิกอายุครบ 60 ป สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
3 จํานวนเงินที่จายใหแกสมาชิกถึงแกกรรม สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
4 จํานวนของทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกไดรับ สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
5 จํานวนเงินที่ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
6 จํานวนเงินที่จายใหสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบ

ในพื้นที ่
สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 

7 จํานวนของสมาชิกที่เขารวมโครงการประกันชีวิตกลุม สํารวจขอมูล แบบสํารวจ 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1.  สมาชิกไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม 
 7.2.  สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดียิ่งข้ึน           
 7.3.  สมาชิกมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความจงรักภักดี เล่ือมใสตอสหกรณ 
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โครงการ  ประกันความเสี่ยง      
งาน  สวัสดิการ       
ฝายท่ีรับผิดชอบ ฝายสํานักงาน และธุรการ    
ลักษณะงาน โครงการใหม    
สนองกลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
ครอบครัว 
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2555  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สืบเนื่องจากการขยายการบริการเงินกูใหแกสมาชิกของสหกรณ ทําใหสหกรณตระหนักถึง 
ความม่ันคง และการประกันความเส่ียงทั้งแกผูค้ําประกัน ตลอดจนครอบครัวของสมาชิก จึงมี
นโยบายเสริมสรางความม่ันคงในการใหบริการเงินกูแกสมาชิก และใหบรรดาสมาชิกมีความม่ันใจ
ในการบริหารจัดการ การประกันความเส่ียง อันจะสงผลตอความม่ันคงในการดําเนินงานสหกรณ 
ไดเจริญเติบโตอยางเขมแข็ง อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกควบคูกันไป โดยการทําประกันสินเช่ือ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความม่ันคงของครอบครัวสมาชิก 
 2.2 เพื่อประกันความเส่ียงในการใหบริการเงินกู และการค้ําประกันเงินกู  
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1 สมาชิกที่สมัครเขารวมโครงการโดยสมัครใจ 
 3.2 สมาชิกที่มีหนี้เงินกูกับสหกรณเกินกวาเงินคาหุนรวมกับเงินสวัสดกิารที่ไดรับ 
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 4. กิจกรรม  
 

 จัดทําประกันสินเชื่อใหแกสมาชิกตามวงเงินกู ทั้งนี้ เก็บเบี้ยประกันรายป โดยเปนการทํา
ประกันสินเชื่อ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 

สํารวจกลุมสมาชิกที่มีหนี ้
 

ก.พ. – มี.ค. 2555 
มี.ค. – เม.ย. 2555 

นางธมน ทวีสุข 
นส.จิราพร ศรีชัย 

 
5. งบประมาณ  (เก็บจากสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ)  
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 
ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ

ประกันสินเชื่อ 
สํารวจ แบบสํารวจ 


7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 สมาชิกและครอบครัวมีความม่ันคงในคุณภาพชีวิต          
 7.2 สหกรณและผูค้ําประกันลดความเส่ียงในการบริการเงินกู         
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        
งาน  บริหารงานท่ัวไป 
ฝายท่ีรับผิดชอบ ฝายบัญชี และคอมพิวเตอร    
ลักษณะงาน โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธท่ี 5 การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ ทุนสาธารณประโยชน 
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2555  




1. หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีความสําคัญตอการ
พัฒนาองคกร และมีบทบาทสําคัญตอการแขงขันธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชกันในปจจุบันจึงถือเปน
ตัวขับเคล่ือนที่สําคัญที่จะชวยใหผูใชสามารถเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปล่ียนแปลง การเรียกดู
ขอมูล การประมวลผล การใชงานรวมกันแบบหลายๆ คนและการวิเคราะหขอมูลทําไดงายข้ึน มี
คาใชจายต่ําลง เพิ่มคุณคาและประโยชนในการใชงานขอมูลสารสนเทศที่ไดมาจะมีคุณภาพในการ
นําไปวิเคราะหและใชงานมากข้ึน ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสารมารถชวยใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทํางานใหมีตนทุนที่ต่ําลงใชเวลาในการทํางานที่
ลดลง และไดผลลัพธที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็ม
ศักยภาพจะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความรูทันการใชงานไดอยางประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประยุกตใชงานจากเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 

 3.1 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 2 คร้ัง  
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 4. กิจกรรม  
 

 4.1 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       - จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ 
       -  จัดสงบุคลากรเขารวมการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

จัดอบรมพัฒนาความรูเจาหนาที่
ผูดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค. – ธ.ค. 2555 
 

นส.จิราพร ศรีชัย 
นส.พรรณธินี นครจันทร 
นายทินกร วุตติหาสะ 

 
5. งบประมาณ   (ทุนสาธารประโยชน) 
 

 เปนเงินจํานวน 23,000 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 5.1 คาเบี้ยเล้ียงเจาหนาที่สหกรณ 15 คน เปนเงิน11,000 บาท 
 5.2 คาพาหนะ (จายตามจริง)  เปนเงิน 12,000 บาท 
 
6. การวัดผล และประเมินผล 
 
ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 จํานวนคร้ังของการพัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของเจาหนาที่ดาน
เทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 


7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 7.1 บุคลากรไดรับการพฒันาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.2 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดเต็มศักยภาพ 


