ส่วนที่ 1
บทนํา

1. สภาพปั จจุบันของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นราธิวาส จํากัด
1.1 ประวัติ
ปี พุทธศักราช 2504 นายพิ นธุ พฤกษศรี ศึกษาธิ การจังหวัดนราธิ วาส ได้ รวบรวมข้ าราชการ
สังกัดแผนกศึกษาธิ การและสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรี ยนราษฎร์ ในจังหวัดนราธิ วาส จัดตัง้
เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สําหรับคนที่มีเงินเดือน ขึ ้น 1 สมาคม ชื่อ “สหกรณ์ ครูนราธิวาส จํากัด
สินใช้ ” มีความมุง่ หมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริ มการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้ สมาชิก
พ้ นจากหนี ้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดให้ มีเงินกู้เพื่อชําระหนี ้เก่าและเพื่อการอันจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์
ตลอดจนส่งเสริ มการออมทรัพย์ ในหมู่สมาชิกด้ วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือน โดยเกณฑ์กําหนดตาม
ส่ วนแห่ งรายได้ ในขณะก่ อตัง้ มี ส มาชิ กจํ านวน 364 คน ส่ งเงิ นสะสมรายเดื อน (ทุน เรื อนหุ้ น) รวม
11,360.00 บาท จดทะเบี ยนเมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ต่อมาในการประชุมใหญ่ สามัญ ประจํ าปี
2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2512 ที่ ประชุมมี มติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู
นราธิวาส จํากั ด” โดยนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนและอนุญาตให้ เปลี่ ยนชื่อสหกรณ์ ได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 9 เมษายน 2512 เป็ นต้ นไป
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ค รู น ราธิ วาส จํ ากั ด มี ส มาชิ ก 7,337 คน มี
สินทรัพย์ 5,730,978,428.59 บาท หนี ้สิน 2,759,003,096.61 บาท ทุน 2,971,975,331.98 บาท
1.2 ที่ตงั ้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด ตังอยู
้ ่เลขที่ 50 ถนนศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตําบล
บางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
1.3 ด้ านบุคลากร
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด มีบคุ ลากรฝ่ ายต่าง ๆ ประกอบด้ วย
1

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

คณะกรรมการดําเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
สมาชิก

จํานวน
15
จํานวน
10
จํานวน
4
จํานวน
16
จํานวน 7,337

คน
คน
คน
คน
คน

2. ผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา
2.1 ด้ านปริมาณ
2.1.1. ปริ มาณ
- สมาชิกสหกรณ์
จํานวน 7,337 คน
- สมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 5,477 คน
- สมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 1,860 คน
- สรรหาที่ปรึกษาสหกรณ์
จํานวน 10 คน
- ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
จํานวน
6 รายการ
- จัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก
จํานวน 11 รายการ
- แก้ ไขระเบียบสหกรณ์
จํานวน
4 ระเบียบ
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้ าหน้ าที่
เข้ าฝึ กอบรมสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จํานวน 11 ครัง้
2.1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี 2561
ปี 2561
หมาย
ที่ โครงการ / กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
ผลการ
เหตุ
เป้ าหมาย
ดําเนินงาน
1 สื่อสาร สัมพันธ์
- จํานวนครัง้ ของ
6
6
การจัดทําข่าว (ครัง้ )
- จํานวนผู้เข้ าเยี่ยม
390,000
441,633
ชมเว็บไซต์ (ครัง้ )
- จํานวนครัง้ ที่สง่ ข่าว
10
9
ทาง SMS,line (ครัง้ )
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ปี 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

2 เสริ มสร้ างอุดมการณ์ - จํานวนของสมาชิก
พัฒนาความรู้แก่
เข้ าใหม่ที่ได้ รับความรู้
สมาชิก
- จํานวนของสมาชิก
ที่ได้ รับเงินสนับสนุน
การอบรมพัฒนา
วิชาชีพ
- จํานวนของ
ข้ าราชการบํานาญ
เข้ าร่วมกิจกรรม
3 พัฒนาบุคลากร และ - จํานวนของผู้แทน
ผู้แทนสมาชิก
สมาชิกเข้ าร่วม
ประชุม
- จํานวนของ
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับ
การพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนของ
ผู้เข้ าร่วมการศึกษา
ดูงาน
4 พัฒนาระบบบริ หาร - จํานวนระเบียบ/
จัดการสหกรณ์
ข้ อบังคับที่ได้ รับ
การปรับปรุง
5 งานบริ หารงานทัว่ ไป - ร้ อยละของเงิน
(งานประจํา)
งบประมาณคงเหลือ
จากที่ตงไว้
ั้

250

ผลการ
ดําเนินงาน
258

300

186

600

904

348

339

16

12

65

70

4

4

20

15.46

เป้ าหมาย

หมาย
เหตุ
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ปี 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

6 ส่งเสริ มการควบคุม - จํานวนครัง้ ในการ
ภายในและการ
จัดทําระบบควบคุม
บริ หารความเสี่ยงของ ภายใน
สหกรณ์
- จํานวนครัง้ ที่จดั ทํา
ระบบบริ หารความ
เสี่ยง
7 ส่งเสริ มการใช้
- ร้ อยละของผล
เครื่ องมือการบริ หาร การดําเนินงานตาม
จัดการสหกรณ์
แผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี
8 เสริ มสร้ างและพัฒนา - จํานวนครัง้ ที่สง่
ศักยภาพของ
บุคลากรเข้ ารับการ
บุคลากร
อบรมสัมมนา
- จํานวนของบุคลากร
ผู้เข้ ารับการอบรม
สัมมนา
- จํานวนของบุคลากร
ในองค์กรที่ได้ รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
9 พัฒนาระบบ
- จํานวนของ
ฐานข้ อมูลของ
ฐานข้ อมูลสหกรณ์ที่
สหกรณ์
ได้ รับการพัฒนา
- จํานวนของ
ฐานข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้ รับการพัฒนา

เป้ าหมาย
14

หมายเหตุ
ผลการ
ดําเนินงาน
13

14

13

100

100

12

11

35

21

26

26

3

3

7,400

7,337
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ปี 2561
ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 จตุสมั พันธ์จงั หวัด
ชายแดนใต้

11 ระดมทุน

12 ซื ้อหุ้นสะสมทรัพย์

13 ออมทรัพย์

14 ให้ สินเชื่อแก่สมาชิก

ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
120

- จํานวนบุคลากรทัง้ 4
120
สหกรณ์ที่เข้ าร่ วม
กิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
4
4
ของบุคลากรทัง้ 4
สหกรณ์ที่เข้ าร่ วม
กิจกรรม
- จํานวนเงินทุนเรื อน
175,000,000
224,577,650
หุ้นที่เพิ่มขึ ้น
- จํานวนของเงินฝากที่ 125,000,000 135,133,386.63
เพิ่มขึ ้น
- จํานวนของสมาชิก
210
214
สมทบ
- จํานวนเงินทุนเรื อน
3,000,000
3,000,000
หุ้นที่สมาชิกถือเพิ่มขึ ้น
ตามโครงการ
- จํานวนของเงินฝากที่
1,000,000
6,094,000
สมาชิกฝากเพิ่มขึ ้น
ตามโครงการ
- จํานวนเงินของเงินกู้
670,000,000
698,452,118
เพื่อเหตุฉกุ เฉินต่อปี
- จํานวนเงินของเงินกู้ 2,500,000,000 3,072,000,600
สามัญต่อปี
- จํานวนเงินของเงินกู้
35,000,000
29,235,000
พิเศษต่อปี

หมาย
เหตุ

4 ดีมาก
3 มาก
2 พอใช้
1 ปรับปรัง
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ปี 2561
ที่

โครงการ / กิจกรรม

15 พัฒนากระบวนการ
บริ การของสหกรณ์

16 ส่งเสริ มการพัฒนา
สังคม

17

ส่งเสริ มสวัสดิการ
ให้ แก่สมาชิกและ
ครอบครัว

ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

- จํานวนเงินของเงินกู้
ปั นผลต่อปี
- ร้ อยละของความพึง
พอใจของสมาชิกที่มี
ต่อการบริ การ

12,000,000

- จํานวนเงินที่
สนับสนุนให้ แก่
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
และสังคม
- จํานวนเงินที่จา่ ย
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูส่ มรส
- จํานวนเงินที่จา่ ย
สมาชิกอายุครบ 60 ปี
- จํานวนเงินที่จา่ ย
สวัสดิการเกื ้อกูล
สมาชิกอาวุโส
- จํานวนเงินที่จา่ ยให้
สมาชิกถึงแก่กรรม
- จํานวนของ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก

120,000

4

ผลการ
ดําเนินงาน
14,921,000

หมาย
เหตุ

4 5 ดีมาก
4 มาก
3 ปาน
กลาง
2 น้ อย
1 น้ อย
มาก
153,300

900,000

1,138,000

4,000,000

3,028,000

169,000

56,500

6,000,000

6,344,000

208

195
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ปี 2561
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

- จํานวนเงินช่วยเหลือ
สมาชิกประสบภัย
ร้ ายแรง
- จํานวนเงินที่จ่ายให้
สมาชิกประสบเหตุ
จากความไม่สงบใน
พื ้นที่
- จํานวนของสมาชิก
ทําประกันชีวิตกลุม่
- จํานวนของสมาชิก
ทําประกันสินเชื่อ
- จํานวนเงินที่จา่ ย
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกสมทบ

60,000

- จํานวนเงินที่จา่ ย
สมาชิกเพื่อการมงคล
สมรส
18 พัฒนาบุคลากรด้ าน - จํานวนครัง้ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จํานวนของเจ้ าหน้ าที่
ได้ รับการอบรมพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยี/ระบบ
โปรแกรม

30,000

20,000

ผลการ
ดําเนินงาน
34,000

หมาย
เหตุ

6,000

- ไม่มี
สมาชิก
ประสบ
เหตุฯ
6,180

3,500

3,599

20,000

2

2

- ไม่มี
สมาชิก
สมทบ
เสียชีวิต
3,000

1 อบรม
จนท.
เปลี่ยน
สายงาน
1

7

2.2 ด้ านคุณภาพ

2.2.1. สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ครู นราธิ วาส จํ ากัด สนองความต้ องการของสมาชิ กได้
อย่างทัว่ ถึง และมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับดี
2.2.2. สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ มี
ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลักการวิธีการสหกรณ์ เป็ นอย่างดี อยู่ใน
ระดับดี
2.2.3. สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู นราธิ วาส จํ ากัด สามารถดํ าเนิ นงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจที่กําหนดไว้ อยูใ่ นระดับดีมาก
2.2.4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่ นระดับดี
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ส่วนที่ 2

สาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
1. วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด ได้ วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน จึง
ประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ในอนาคตระยะเวลา 5 ปี (ปี ทางบัญชี 2559 – 2563)

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
เสริ มสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริ การประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”
2. พันธกิจ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

การเสริ มสร้ างศรัทธา รักษาอุดมการณ์สหกรณ์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การเสริ มสร้ างความมัน่ คงของสหกรณ์
การพัฒนาระบบการให้ บริ การและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
การเสริ มสร้ างและพัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เป้ าประสงค์
3.1. สมาชิกมีความเข้ าใจ ศรัทธา และยึดมัน่ ต่อหลักการสหกรณ์
3.2 บุคลากรมี ศักยภาพและจิ ตสํ านึกในการปฏิ บัติงาน มี ระบบการบริ หารจัดการที่ ดี
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
9

3.3 สหกรณ์มีอตั ราเจริ ญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ ้นบนพื ้นฐานความมัน่ คงของสหกรณ์
3.4 สหกรณ์ มีการให้ บริ การและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้ อย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม

3.5 สหกรณ์ มีเทคโนโลยี และระบบเครื อข่ายสารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารจัดการ และ
การพัฒนาในทุกด้ าน

4. กลยุทธ์

สหกรณ์

4.1 กลยุทธ์เสริ มสร้ างศรัทธา ความเชื่อมัน่ และยึดมัน่ ต่อหลักการสหกรณ์
4.2 กลยุทธ์พฒ
ั นาระบบการบริ หารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคณ
ุ ธรรม
4.3 กลยุทธ์เพิ่มและขยายการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจบนพื ้นฐานการสร้ างความมัน่ คงของ
4.4 กลยุทธ์พฒ
ั นาระบบการให้ บริ การและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
4.5 กลยุทธ์พฒ
ั นาระบบปฏิบตั กิ าร และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

เป้ าหมายและผลผลิตหลัก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การเสริ มสร้ างศรัทธา ความเชื่อมัน่ และยึดมัน่ ต่อหลักการสหกรณ์
มาตรการ
1.1 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ แก่
มวลสมาชิกอย่าง
ทัว่ ถึง

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนครัง้ ของการ
จั ด ทํ า สหกรณ์ สาร
(ครัง้ )
- จํานวนครัง้ ที่มี
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
(ครัง้ )
- จํานวนครัง้ ที่สง่
ข่าวสาร SMS (ครัง้ )

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561
6

441,633

9

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
โครงการสื่อสาร
งบดําเนินงาน คณะกรรมการการศึกษา
6 สัมพันธ์
- การจั ด ทํ า สหกรณ์
และประชาสัมพันธ์
สาร
30,000 นส.โชติกา วรรณวงศ์
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
500,000
- จัดทําเว็บไซต์
16,500

เป้ าหมาย
ปี 2562

9

- การส่งข่าวสารทาง
SMS
รวมเป็ นเงิน

80,000
126,500

11

มาตรการ
1.2 พัฒนา
สมาชิก โดยการ
จัดอบรมให้
ความรู้เสริ มสร้ าง
อุดมการณ์ และ
หลักการสหกรณ์
แก่สมาชิก

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนของ
สมาชิกเข้ าใหม่ที่
ได้ รับความรู้
- จํานวนของสมาชิก
ได้ รับทุนสนับสนุน
พัฒนาวิชาชีพ
- จํานวนของ
ข้ าราชการบํานาญที่
เข้ าร่วมกิจกรรม

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

258

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
โครงการเสริมสร้ าง
งบดําเนินงาน คณะกรรมการศึกษา
อุดมการณ์ พัฒนา
และประชาสัมพันธ์
250 ความรู้ แก่ สมาชิก - จัดอบรมให้ ความรู้
28,700 ฝ่ ายสํานักงานและ
สมาชิกเข้ าใหม่

เป้ าหมาย
ปี 2562

186

300

904

-

- มอบทุนสนับสนุน
การอบรมพัฒนา
วิชาชีพ

300,000 ธุรการ

328,700

12

มาตรการ

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี 2562

- จํานวนของผู้แทน
สมาชิกเข้ าร่วม
การประชุม
- จํานวนของ
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับ
การพัฒนาศักยภาพ

339

339

12

16

- จํานวนของ
ผู้เข้ าร่วมการศึกษา
ดูงานพัฒนาองค์กร

70

60

ตัวชีว้ ัด

1.3 พัฒนา
บุคลากร

โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร และ
ผู้แทนสมาชิก

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
งบดําเนินงาน กรรมการดําเนินการ

- ประชุมผู้แทน
สมาชิก
-เข้ าร่วมการอบรม
สัมมนาชมรม
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ภาคใต้
-จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานพัฒนาองค์กร
รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

1,458,800

122,600 ฝ่ ายจัดการ

363,000 คณ ะกรรมการศึ ก ษ า
และประชาสัมพันธ์
1,944,400
2,399,600

13

กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคณ
ุ ธรรม
มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

2.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้ าง
องค์กร (ฝ่ าย
- จํานวนระเบียบ /
บริ หารและฝ่ าย ข้ อบังคับที่ได้ รับ
จัดการ
การปรับปรุง
2.2 พัฒนา
ระบบงานให้ มี
คุณภาพและ
โปร่งใส
- ร้ อยละของเงิน
งบประมาณคงเหลือ
จากที่ตงไว้
ั้

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

4

15.46

เป้ าหมาย
ปี 2562

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
4 จัดการสหกรณ์

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายจากงานประจํา คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ปรับปรุงระเบียบ /
ข้ อบังคับ

โครงการ
คณะกรรมการ
บริหารงานทั่วไป
ดําเนินการ
15 (งานประจํา)
การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2562
- งบบุคลากร
6,432,360
- งบดําเนินงาน
6,103,120
- งบลงทุน
2,344,270

14

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนครัง้ ในการ
จัดทําระบบควบคุม
ภายใน
- จํานวนครัง้ จัดทํา
ระบบบริ หารความ
เสี่ยง

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี 2562

13

14

13

14

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
ส่ งเสริมการ
ควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สหกรณ์

กิจกรรม

งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายจากงานประจํา คณะกรรมการ
ดําเนินการ
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายสํานักงาน

- จัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน
- จัดทําระบบบริ หาร
ความเสี่ยง

ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายสํานักงาน

15

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี 2562

2.3 บริ หาร
จัดการโดยใช้
แผนเป็ น
เครื่ องมือ
- ร้ อยละของผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี

100

100

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
ส่ งเสริมการใช้
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ
สหกรณ์

กิจกรรม

งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายจากงานประจํา คณะกรรมการ
ดําเนินการ

- การติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

16

มาตรการ
2.4 เสริ มสร้ าง
และพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนของครัง้ ที่
จัดส่งบุคลากรที่เข้ ารับ
การอบรมสัมมนา
- จํานวนของบุคลากร
ที่เข้ ารับการอบรม
สัมมนา

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

11

21

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ทุนสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการ
เสริมสร้ างและ
ดําเนินการ และ
พัฒนาศักยภาพ
ฝ่ ายสํานักงาน
12 ของบุคลากร
- ส่ ง บุ ค ลากรเข้ ารั บ
150,000
การฝึ กอบรม สัมมนา
(กรรมการ,เจ้ าหน้ าที่,
34
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เป้ าหมาย
ปี 2562

17

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนของผู้ที่เข้ า
รับการอบรม

- จํานวนของบุคลากร
ในองค์กร (หรื อเคย
เป็ นบุคลากร) ที่ได้ รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติ

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561
4

เป้ าหมาย
ปี 2562
100

26

27

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
- จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
145,000
พั ฒ น า ส ม า ชิ ก
กรรม ก าร แล ะ
เจ้ าห น้ าที่ ส ห ก รณ์
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความ
เข้ าใจ เกี่ ยวกั บ กฎ
ระเบี ยบ ข้ อ บั ง คั บ
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้ อง
- คัดเลือกบุคลากรใน
13,500
องค์กร และสมาชิกที่
สร้ างคุ ณ ประโยชน์
ให้ แก่สหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

18

มาตรการ
2.5 พัฒนา
ระบบฐาน
ข้ อมูลที่ทนั สมัย
และร่วมพัฒนา
ระบบฐาน
ข้ อมูลกับ
สหกรณ์อื่น ๆ

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนของ
ฐานข้ อมูลที่ได้ รับการ
พัฒนา
- จํานวนของ
ฐานข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้ รับ
การพัฒนา

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

3

7,337

เป้ าหมาย
ปี 2562

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
งบดําเนินงาน นางอารี ย์ เพ็ชรพรหม

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบฐาน
3 ข้ อมูลสหกรณ์ - พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง
สหกรณ์
7,400
- พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลส่วนบุคคล

50,000

88,800

19

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนของบุคลากร
ทัง้ 4 สหกรณ์ที่เข้ า
ร่วมกิจกรรม
- ระดับของ
ความสําเร็ จในการจัด
กิจกรรมโครงการจตุ
สัมพันธ์

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

120

4

เป้ าหมาย
ปี 2562

โครงการ
โครงการ
จตุสัมพันธ์
120 ชายแดนใต้

4

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
งบดําเนินงาน คณะกรรมการศึกษาและ
229,000 ประชาสัมพันธ์
- จัดประชุมสัมมนา
ด้ านวิชาการ
- จัดกิจกรรม
นันทนาการ

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

15,556,050

20

กลยุทธ์ ท่ ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื ้นฐานการสร้ างความมัน่ คงของสหกรณ์
มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

3.1 การระดม
เงินออมจาก - จํานวนของเงิน
224,577,650
สมาชิก
ทุนเรื อนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น
- จํานวนของเงิน 135,133,386.63
ฝากที่เพิ่มขึ ้น
3.2 ระดมทุน - จํานวนของ
214
โดยการรับ
สมาชิกสมทบ
สมัครสมาชิก
สมทบ

เป้ าหมาย
ปี 2562

โครงการ
โครงการระดม
250,000,000 ทุน
150,000,000
220

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ ปี 2562
เบิกจ่ายจากงานประจํา

- ระดมเงินทุน
เรื อนหุ้น
- ระดมเงินฝาก
- การรับสมัคร
สมาชิกสมทบ

ผู้รับผิดชอบ
นส.ฐมิตฐ์ ญดา ชินพงษ์

นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
นางฑิฆมั พร คงสวัสดิ์
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางทุมมา แก่นบุญ

21

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนของเงิน
ทุนเรื อนหุ้นที่
เพิ่มขึ ้นตาม
โครงการ
- จํานวนของเงิน
ฝากที่เพิ่มขึ ้น
ตามโครงการ

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

3,000,000

6,094,000

เป้ าหมาย
ปี 2562

มาตรการดําเนินงาน

โครงการ
กิจกรรม
โค รงก ารซื ้ อ
หุ้ น ส ะ ส ม
3,000,000 ทรั พย์
- จัดสมนาคุณ
ผู้ที่ซื ้อหุ้นเพิ่มตาม
เกณฑ์ของโครงการ
โครงการ
1,000,000 ออมทรัพย์

- จัดสมนาคุณผู้ที่
ฝากเงินเพิ่มตาม
เกณฑ์ของโครงการ

งบประมาณ ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายการเงิน ,ฝ่ ายบัญชี

30,000

ฝ่ ายการเงิน – เงินฝาก
20,000 ฝ่ ายบัญชี

22

มาตรการ
3.3 จัดการ
แหล่งเงินทุน
หมุนเวียนอัตรา
ดอกเบี ้ยตํ่า
3.4 บริ การ
สินเชื่อให้
เพียงพอกับ
ความต้ องการ
ของสมาชิก

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนเงินกู้
พิเศษต่อปี
- จํานวนเงินกู้
สามัญต่อปี
- จํานวนเงินกู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
ต่อปี
- จํานวนเงินกู้
เงินปั นผลต่อปี

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี 2562

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการให้
สินเชื่อแก่
สมาชิก

กิจกรรม

29,235,000

30,000,000

- เงินกู้พิเศษ

3,072,000,600

3,100,000,000

- เงินกู้สามัญ

698,452,118

690,000,000

14,921,000

15,000,000

- เงิ น กู้ เพื่ อ เห ตุ
ฉุกเฉิน
- เงินกู้ปันผล
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

งบประมาณ ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ

20,000,000 - คณะกรรมการ
ดําเนินการ
755,000,000 - ฝ่ ายสินเชื่อ
- ฝ่ ายบัญชี
350,000,000

15,000,000
1,140,050,000

23

กลยุทธ์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบการให้ บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
มาตรการ
4.1 การปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ
การให้ บริการ
ทุกประเภท
4.2 จัดกิจกรรม
สหกรณ์สญ
ั จร
และการบริ การ
นอกสถานที่

ตัวชีว้ ัด

- ระดับของความ
พึงพอใจของ
สมาชิกที่มีตอ่
การบริ การ
- จํานวนของ
เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับ
การพัฒนาการ
ให้ บริ การ

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนา
งบดําเนินงาน คณ ะกรรมการศึ ก ษ า
กระบวนการ
117,000 บาท และประชาสัมพันธ์
บริการของ
นางธมน แกล้ วสงคราม
4 สหกรณ์
- จัดอบรมสัมมนา
นส.โชติกา วรรณวงศ์
พัฒนาการให้ บริ การ
ทุกตําแหน่ง หรื อเข้ า
รับการอบรมจาก
16
หน่วยงานอื่น

เป้ าหมาย
ปี 2562

4

-
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มาตรการ

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนเงินที่
สนับสนุนให้ แก่
กิจกรรมพัฒนา
สังคม

4.3 จัดระบบ
การให้
สวัสดิการแก่
สมาชิกและ
ครอบครัวอย่าง - จํานวนเงินที่
ทัว่ ถึงและเป็ น จ่ายเกี่ยวกับ
ธรรม
การศพสมาชิกและ
คูส่ มรส

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

153,300

1,138,000

เป้ าหมาย
ปี 2562

โครงการ
โครงการ
ส่ งเสริมการ
120,000 พัฒนาสังคม

900,000

โครงการ
ส่ งเสริม
สวัสดิการให้ แก่
สมาชิกและ
ครอบครั ว

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
ทุนสาธารณประโยชน์ นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
- สนับสนุนการจัด
120,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
สังคม

- เงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูส่ มรส

งบดําเนินงาน นางณิชาดา ทิพย์เทพ
ทุนสวัสดิการ นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
งบดําเนินงาน
720,000 บาท
ทุนสงเคราะห์ศพ
สมาชิกและคูส่ มรส
180,000 บาท

25

มาตรการ

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนเงินที่
จ่ายสมาชิกอายุ
ครบ 60 ปี
- จํานวนเงินที่
จ่ายสวัสดิการ
เกื ้อกูลสมาชิก
อาวุโส
- จํานวนเงินที่
จ่ายให้ แก่สมาชิก
ถึงแก่กรรม

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561
3,028,000

เป้ าหมาย
ปี 2562
3,820,000

56,500

166,500

6,344,000

6,000,000

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
- เงินสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
สมาชิกอายุครบ 60
2,620,000 บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิกอายุ
ปี
60 ปี 1,200,000 บาท
- สวัสดิการเกื ้อกูล
งบดําเนินงาน
สมาชิกอาวุโส ซึง่
116,500 บาท
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทุนสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิก
มาแล้ วไม่น้อยกว่า
อาวุโส 50,000 บาท
20 ปี
- สวัสดิการสมาชิก
งบดําเนินงาน
ถึงแก่กรรม
3,900,000 บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ถึงแก่กรรม 2,100,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางทุมมา แก่นบุญ
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ

นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
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มาตรการ

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนทุนของ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกที่สนับสนุน
- จํานวนเงิน
ช่วยเหลือสมาชิก
ประสบภัยร้ ายแรง
- จํานวนเงินที่
จ่ายให้ สมาชิก
ประสบเหตุจาก
ความไม่สงบใน
พื ้นที่

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561
195

เป้ าหมาย
ปี 2562
208

34,000

60,000

-

20,000

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
- สวัสดิการ
กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก 455,000 บาท
สมาชิก ประจําปี
2562
- สวัสดิการเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
ช่วยเหลือสมาชิก
60,000 บาท
ประสบภัยร้ ายแรง
- สวัสดิการกองทุน กองทุนช่วยเหลือสมาชิก
สมาชิกประสบเหตุ
ประสบเหตุจากความไม่
จากความไม่สงบใน สงบในพื ้นที่ 20,000 บาท
พื ้นที่

ผู้รับผิดชอบ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แก้ วสงคราม
นส.โชติกา วรรณวงศ์
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
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มาตรการ

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนของ
สมาชิกสมาชิกที่
เข้ าร่วมโครงการ
ประกันชีวิตกลุม่
- จํานวนของ
สมาชิกที่ทํา
ประกันสินเชื่อ
- จํานวนเงินที่จา่ ย
เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกสมทบ
- จํานวนเงินที่จา่ ย
สมาชิกเพื่อการ
มงคลสมรส

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
- จัดทําประกันชีวิต เบิกจ่ายจากงานประจํา
กลุม่

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561
6,180

เป้ าหมาย
ปี 2562
6,300

3,599

3,700

- จัดทําประกัน
สินเชื่อ

-

5,000

3,000

10,000

- เงินสงเคราะห์
ทุนสวัสดิการสมาชิก นางณิชาดา ทิพย์เทพ
เกี่ยวกับการศพ
สมทบ 5,000 บาท นางทุมมา แก่นบุญ
สมาชิกสมทบ
นางประนอม หอมลออ
- เงินสวัสดิการ
ทุนสวัสดิการเพื่อการ
สมาชิกเพื่อการ
มงคลสมรส 10,000 บาท
มงคลสมรส
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
11,673,500

โครงการ

เบิกจ่ายจากงานประจํา

ผู้รับผิดชอบ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นส.โชติกา วรรณวงศ์
นางทุมมา แก่นบุญ
นางประนอม หอมลออ
ฝ่ ายสินเชื่อ
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กลยุทธ์ ท่ ี 5 การเสริมสร้ างและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการ
5.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้ าน
เทคโนโลยี
5.2 พัฒนาองค์
ความรู้และระบบ
ปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร
5.3 พัฒนาเครื อข่าย
สหกรณ์เสริ มสร้ าง
ความมัน่ คงของ
องค์กร

ตัวชีว้ ัด

- จํานวนครัง้
ของการพัฒนา
บุคลากรด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จํานวนของ
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับ
การอบรมด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้ อมูลฐาน
ปี 2561

1

1

เป้ าหมาย
ปี 2562

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
ทุนสาธารณประโยชน์ นางอารี ย์ เพ็ชรพรหม
51,900 บาท

โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากรด้ าน
เทคโนโลยี
1 สารสนเทศ
- จัดอบรมพัฒนา
ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ด้าน
สารสนเทศ
13

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

51,900
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แนวทางในการบริ หารงบประมาณ ปี 2562
1. หลักการ
ในการบริ หารงานและงบประมาณ ปี 2562 ให้ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพให้ คณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ทกุ ระดับ ยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี ้.1. ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้
2. ดําเนินการให้ ถกู ต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข เกณฑ์ที่กําหนด
ในการอนุมตั แิ ผนงบประมาณในรายการต่างๆ
3. ดําเนินการให้ ทนั ตามเวลาที่กําหนดไว้ ในปฏิทินปฏิบตั งิ านของแต่ละงาน/โครงการ หรื อ
กิจกรรม เน้ นเป็ นพิเศษสําหรับงานหรื อกิจกรรมที่มีผลต่อสมาชิก
4. ยึดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทุกขันตอนในการดํ
้
าเนินงาน

2. วิธีการ
การดําเนินงานในส่วนของงาน / โครงการ
- ศึ กษาวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของแต่ ล ะงาน/โครงการให้ ชัดเจน และเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ในการดํ าเนิ นกิ จกรรมงาน/โครงการ ให้ ดําเนิ นการอย่างประหยัด มี ประสิทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สูงสุดของงานและมีความสุจริ ต
- ดําเนินการให้ ทนั ตามปฏิ ทินปฏิบตั ิการที่กําหนดไว้ ในแต่ละงาน/ โครงการ โดยเน้ นงาน/
โครงการ หรื อกิจกรรมที่ต้องจัดทําที่มีผลต่อสมาชิก
- ใช้ งบประมาณได้ ถูกต้ องตามระเบี ยบของสหกรณ์ ฯ และการใช้ งบประมาณโดยคํ านึงถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. ดําเนินการจัดตังคณะกรรมการติ
้
ดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์
โดยใช้ แบบประเมินผล เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้ าวหน้ าของงาน / โครงการเป็ นระยะๆ
ไม่น้อยกว่า 2 ระยะ
2. ให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม
ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม
3. รายงานและสรุปผลการปฏิบตั งิ าน เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม ระยะที่ 2
เดือนธันวาคม

การประเมินผล
การประเมินผลรายงานทุกระยะที่คณะกรรมการดําเนินการติดตาม และประเมินผลรายงาน
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อทราบและพิจารณาสัง่ การจัดทําสรุ ปรายงานผลการบริ หาร
งบประมาณเพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริ หารงานและการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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ปฏิทินปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ 2561 - 2562
กิจกรรมและขันตอน
้
การดําเนินงาน
1. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. วิเคราะห์แผน
กลยุทธ์ (ปี 2559 –
2563)
3. ร่ างแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี 2562
4. เสนอร่ างแผน
ปฏิบตั ิการ ปี 2562
5. เสนอแผนปฏิบตั ิ
การต่อที่ ป ระชุม ใหญ่
สามัญ ประจําปี
2561
6. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการ
7. ติดตามและ
ประเมินผล
8. รายงานและสรุ ป
ผลการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ธค
61

มค
62

กพ
62

มีค เมย พค
62 62 62

มิย
62

กค
62

สค
62

กย
62

ตค
62

พย
62

ธค
62

ผู้รับผิดชอบ
และปฏิบตั ิ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายจัดการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
คณะกรรมการ
ฝ่ ายจัดการ
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ปฏิทินรับสมัครผูแ้ ทนสมาชิก ประธานกรรมการ
กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่
รายการ
1 - รับสมัครผู้แทนสมาชิก
- ส่งรายชื่อผู้สมัครต่อสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตังผู
้ ้ แทน
สมาชิก
- เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก
- ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจําปี 2562

ระยะเวลาดําเนินการ
- ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562
ณ หน่วยที่สงั กัด
- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด
- วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด และเว็บไซต์
- วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หน่วยที่สงั กัด
- วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด และเว็บไซต์

2 แต่งตังคณะกรรมการการเลื
้
อกตังกรรมการ
้
และผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 14 คน
ประกอบด้ วย ผู้แทนสมาชิกหน่วยละ 1 คน

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59
ประจําเดือนธันวาคม 2562

3 รับสมัครประธานกรรมการ
รับสมัครกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 7 หน่วย ได้ แก่
- หน่วยอําเภอยี่งอ
- หน่วยอําเภอสุไหงปาดี
- หน่วยอําเภอศรี สาคร
- หน่วยอําเภอจะแนะ
- หน่วยอําเภอรื อเสาะ
- หน่วยอําเภอสุคริ ิ น
- หน่วยอําเภอบาเจาะ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

- วันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด

33

ที่
รายการ
ระยะเวลาดําเนินการ
4 เลือกตังประธานกรรมการ
้
กรรมการ และผู้ตรวจ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามั ญ ป ระจํ าปี 2562
สอบกิจการ
ประมาณว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
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สรุ ปงาน/โครงการ และงบประมาณ ปี 2562
เป็ นเงิน 1,169,731,050.00 บาท
งบประมาณ
ปี 2562
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การเสริมสร้ างศรั ทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่ อหลักการสหกรณ์
1.1 โครงการสื่อสาร สัมพันธ์ (งบดําเนินงาน)
126,500
1.2 โครงการเสริ มสร้ างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่สมาชิก (งบดําเนินงาน)
328,700
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก (งบดําเนินงาน)
1,944,400
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่ งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ (งานประจํา)
2.2 โครงการบริ หารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
14,879,750
2.3 โครงการส่งเสริ มการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของ
สหกรณ์ (งานประจํา)
2.4 โครงการส่งเสริ มการใช้ เครื่ องมือการบริ หารจัดการสหกรณ์ (งานประจํา)
2.5 โครงการเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทุนสาธารณประโยชน์)
308,500
2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของสหกรณ์ (งบดําเนินงาน)
138,800
2.7 โครงการจตุสมั พันธ์ชายแดนใต้ (งบดําเนินงาน)
229,000
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การเพิ่มและขยายการเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจบนพืน้ ฐานการสร้ างความมั่ นคง
ของสหกรณ์
3.1 โครงการระดมทุน (งานประจํา)
3.2 โครงการซื ้อหุ้นสะสมทรัพย์ (งบดําเนินงาน)
30,000
3.3 โครงการออมทรัพย์ (งบดําเนินงาน)
20,000
3.4 โครงการให้ สินเชื่อแก่สมาชิก (งบดําเนินงาน)
1,140,000,000
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การพัฒนาระบบการให้ บริการและการจัดสวัสดิการแก่ สมาชิกและครอบครั ว
4.1 โครงการพัฒนากระบวนการบริ การของสหกรณ์ (งบดําเนินงาน)
117,000
4.2 โครงการส่งเสริ มการพัฒนาสังคม (ทุนสาธารณประโยชน์)
120,000
งาน/โครงการ
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งาน/โครงการ

งบประมาณ
ปี 2562
11,436,500

4.4 โครงการส่งเสริ มสวัสดิการให้ แก่สมาชิกและครอบครัว
* เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูส่ มรส เป็ นเงิน 900,000
บาท (งบดําเนินงาน 720,000 บาท และทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและ
คูส่ มรส 180,000 บาท)
* เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็ นเงิน 3,820,000 บาท
(งบดํ า เนิ น งาน 2,620,000 บาท และทุ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก อายุ 60 ปี
1,200,000 บาท)
* สวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส เป็ นเงิน 166,500 บาท (งบดําเนินงาน
116,500 บาท และทุนสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส เป็ นเงิน 50,000
บาท)
* ทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม เป็ นเงิน 6,000,000 บาท
(งบดําเนินงาน 3,900,000 บาท และทุนสวัสดิการถึงแก่กรรม 2,100,000
บาท)
* ทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก เป็ นเงิน 455,000 บาท
* สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท
(ทุนสาธารณประโยชน์)
* ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื ้นที่
เป็ นเงิน 20,000 บาท
* ประกันชีวิตกลุม่ (เก็บเงินจากสมาชิก)
* การประกันสินเชื่อ (เก็บจากสมาชิก)
* ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ เป็ นเงิน 5,000 บาท
* ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส เป็ นเงิน 10,000 บาท
กลยุทธ์ ท่ ี 5 การพัฒนาระบบปฏิบัตกิ าร และเครื อข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
51,900
(ทุนสาธารณประโยชน์)
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
1,169,731,050
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินการ

สือ่ สาร สัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการต่อเนื่อง
งบดําเนินงาน
เสริ ม สร้า งศรัท ธา ความเชื่ อ มั่น และยึ ด มั่น ต่ อ หลัก การ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ กิจกรรมด้ านต่างๆ และผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ทงทางสิ
ั้
่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่
ความสําเร็ จ ความก้ าวหน้ าในการพัฒนาการบริ หารจัดการ ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ข่าวสารความเคลื่อนไหวให้ แก่
สมาชิกทุกคนทราบโดยทัว่ กัน
ดังนัน้ เพื่อให้ สมาชิกได้ รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์พร้ อมๆ กัน สหกรณ์จงึ ได้
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ มีความหลากหลาย และทัว่ ถึง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ สมาชิกทุกคน ได้ รับความรู้ ข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์อย่าง
ถูกต้ อง รวดเร็ ว และทันเหตุการณ์อย่างทัว่ ถึง
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ์ฯ มากขึ ้น
2.3 เพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
- จัดทําแผ่นปลิว จํานวน 6 ครัง้ ให้ แก่สมาชิกทุกคน
- เผยแพร่ขา่ วสารทางเว็บไซต์ให้ แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
- ส่ง SMS ข่าวสารให้ แก่สมาชิกทุกคน
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3.2 ด้ านคุณภาพ
สมาชิกได้ รับทราบข่าวสารสหกรณ์รวดเร็ ว ทัว่ ถึง และมีเจตคติที่ดีตอ่ องค์กร

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์
4.2 ดําเนินการ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์
2 ดําเนินการ
- จัดทําสหกรณ์สาร
- เผยแพร่ขา่ วสารทางเว็บไซต์
- ส่งข่าวสาร SMS
3 ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
และฝ่ ายสํานักงาน

ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562

คณะกรรมการศึกษาฯ
คณะกรรมการศึกษาฯ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน) เป็ นเงินทัง้ สิ้น 126,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
5.1 ค่าจัดทําแผ่นปลิว จํานวน 6 ครัง้ ๆ ละ 3,000 แผ่น เป็ นเงิน 30,000 บาท
สําหรับข้ าราชการบํานาญ และหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งแผ่นปลิวผ่าน my office ได้
5.2 ค่าเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ (ค่าเช่าพื ้นที่ปีละ 16,500 บาท) และพัฒนาเว็บไซต์
เผยแพร่ขา่ วสารผ่านไลน์ , เฟสบุ๊ค
เป็ นเงิน 16,500 บาท
5.3 ค่าส่ง SMS ข่าวสารให้ สมาชิก
เป็ นเงิน 80,000 บาท
(ข้ อความละ 75 สตางค์/หมายเลข (70 ตัวอักษรต่อข้ อความ) )
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนครัง้ ของการจัดทําข่าว (ครัง้ )
- จํานวนครัง้ ที่มีผ้ เู ยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครัง้ )
- จํานวนครัง้ ที่สง่ ข่าวสาร SMS (ครัง้ )

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สมาชิกได้ รับความรู้ ข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว
และทันเหตุการณ์อย่างทัว่ ถึง
7.2 สมาชิกมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ใิ น
การรับบริ การต่างๆ ของสหกรณ์
7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในด้ านข่าวสาร การรับบริ การในระดับดีมาก
7.4 สมาชิกมีความเข้ าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสหกรณ์เป็ นอย่างดี
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรูแ้ ก่สมาชิก
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการต่อเนื่อง
งบดําเนินงาน
เสริ ม สร้า งศรัท ธา ความเชื่ อ มั่น และยึ ด มั่น ต่ อ หลัก การ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นที่รวมกันของกลุม่ บุคคลจํานวนมาก และมีการดําเนินการ ทํางาน
เป็ นทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทุกฝ่ ายมาดําเนินกิจการร่วมกัน โดยมุง่ เน้ น
ที่จะดําเนินการให้ บรรลุผลสําเร็ จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ การกินดี อยูด่ ี มีสนั ติสขุ กล่าวคือ
สหกรณ์เป็ นองค์กรประชาธิปไตยที่มีผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้ควบคุมการดําเนินงาน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง สร้ างความเชื่อมัน่ ศรัทธาและเกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์จะบรรลุผลสําเร็ จตามประสงค์ได้ จะต้ องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกด้ วยความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และมีทศั นคติที่ดี
ต่ออุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้ จริ ง สหกรณ์จงึ มุง่ เน้ นการเสริ มสร้ างอุดมการณ์ และพัฒนาความรู้
ให้ แก่สมาชิก

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้ างหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ ทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กร ตลอดจนความรู้
ความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของสมาชิก
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และนําไปสู่การร่วมกันพัฒนาองค์กร

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1. จัดอบรมให้ ความรู้สมาชิกเข้ าใหม่

จํานวน 250 คน
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2. ให้ การสนับสนุนทุนการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 300 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
1. สมาชิกเข้ าใหม่มีความรู้ ความเข้ าใจอุดมการณ์สหกรณ์ และบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเองอยูใ่ นระดับดี
2. สมาชิกได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการปฏิบตั งิ าน และมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้น

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนงาน/กิจกรรม
4.2 ดําเนินการ
4.2.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้ าใหม่
4.2.2 มอบทุนสนับสนุนการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 - สํารวจและจัดอบรมให้ ความรู้แก่สมาชิก
- ทําหนังสือเชิญสมาชิกเข้ ารับการอบรม
- จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
- ดําเนินการ
2 มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
- ประชาสัมพันธ์และมอบเงินสนับสนุน

ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
- ฝ่ ายจัดการ
ม.ค. – ธ.ค. 2562

ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562

- ฝ่ ายสํานักงาน

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 328,700 บาท)
5.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้ าใหม่
เป็ นเงิน 28,700 บาท
- ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์
เป็ นเงิน 5,000 บาท
- ค่ารับรองผู้เข้ าร่วมการอบรม/ฝ่ ายจัดการ
เป็ นเงิน 14,100 บาท
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(ประมาณว่า ทังปี
้ มีผ้ สู มัครเป็ นสมาชิก 250 คน ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ 8 คน
จํานวน 4 ครัง้ )
- ค่าตอบแทนฝ่ ายจัดการ (เหมาจ่ายคนละ 300 บาท/ครัง้ ) เป็ นเงิน 9,600 บาท
5.2 มอบทุนสนับสนุนการอบรมพัฒนาวิชาชีพ เป็ นเงิน 300,000 บาท
- จัดสรรเป็ นทุนสนับสนุนผู้เข้ ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพรายละไม่เกิน 1,000 บาท
(สําหรับ ผู้ที่เข้ ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาข้ าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตังให้
้ มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ปี 2562)

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชีว้ ัด
จํานวนของสมาชิกที่ได้ รับความรู้
จํานวนของสมาชิกที่ได้ รับทุนสนับสนุน
การเข้ ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สมาชิกมีความรู้ ความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง และมีทศั นคติที่ดีตอ่ สหกรณ์
7.2 สมาชิกมีศกั ยภาพพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร และผูแ้ ทนสมาชิก
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการต่อเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน์ และงบดําเนินงาน
เสริ ม สร้า งศรัท ธา ความเชื่ อ มั่น และยึ ด มั่น ต่ อ หลัก การ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การบริ หารจัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ซึ่งองค์กรเป็ นที่รวมกันของกลุ่มบุคคลจํานวนมาก
และมีการดําเนินการ มีการทํางานเป็ นทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่ วมมือของทุกฝ่ าย
มาดําเนินกิจการร่ วมกัน โดยมุ่งเน้ นที่จะดําเนินการให้ บรรลุผลสําเร็ จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ
การกินดี อยูด่ ี มีสนั ติสขุ กล่าวคือ สหกรณ์เป็ นองค์กรประชาธิปไตยที่มีผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นเจ้ าของ เป็ น
ผู้ควบคุม การดํ าเนิ นงาน ดังนัน้ สหกรณ์ จะบรรลุผ ลสํ าเร็ จตามประสงค์ ได้ จ ะต้ องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกภายใต้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และมีทศั นคติที่ดีตอ่
อุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้ จริ ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนําไปสูก่ ารบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1) จัดประชุมผู้แทนสมาชิก จํานวน 6 ครัง้ ๆ ละ 339 คน
2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
3) จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ผู้แทนสมาชิกได้ รับทราบข่าวสาร และมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการสหกรณ์
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2) บุคลากรสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ รับปรับใช้ ในการพัฒนาการบริ หาร
จัดการ การปฏิบตั งิ านสหกรณ์ให้ มีประสิทธิภาพ

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนงาน/กิจกรรม
4.1.1 จัดประชุมผู้แทนสมาชิก
4.1.2 จัดอบรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
4.1.3 จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
4.2 ดําเนินการ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
จัดประชุมผู้แทนสมาชิก จํานวน 6 ครัง้
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่
จัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
ประเมินผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน 1,944,400 บาท)
5.1 กิจกรรมจัดประชุมผู้แทนสมาชิก จํานวน 6 ครั ง้ เป็ นเงิน 1,458,800 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุม 700 บาท/คน/ครัง้
เป็ นเงิน 1,423,800 บาท
- ค่าจัดทําเอกสารการประชุม
เป็ นเงิน 35,000 บาท
5.2 กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาชมรมเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเงิน 122,600 บาท
- ค่าลงทะเบียน (ประมาณไว้ หวั ละ 5,000 บาท)
เป็ นเงิน 80,000 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย 2 คัน (4 วันๆ ละ 7,000 บาท) เป็ นเงิน 28,000 บาท
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- ค่าเบี ้ยเลี ้ยง (2 วันๆ ละ 300 บาท 16 คน)
- เงินสมทบชมรมเจ้ าหน้ าที่

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

9,600 บาท
5,000 บาท

5.3 กิจกรรมจัดศึกษาดูงานพัฒนาองค์ กร
เป็ นเงิน 363,000 บาท
(กลุม่ เป้าหมาย 60 คน ได้ แก่ กรรมการ จํานวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3
คน เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ 16 คน ที่ปรึ กษา 10 คน กรรมการที่พ้นวาระปี 2561 จํานวน 3 คน และ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน 13 คน (เขต 1 – 3, สพม.15, เทศบาลเมือง, เทศบาลสุไหงโกลก, มนร., สารพัด
ช่าง, กศน., วิทยาลัยเทคนิค, การอาชีพสุไหงโกลก, รร.ศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาเอกชน)
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
เป็ นเงิน 60,000 บาท
- ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เป็ นเงิน 60,000 บาท
- ค่าที่พกั จํานวน 30 ห้ องๆ ละ 1,500 บาท (3 คืน) เป็ นเงิน 135,000 บาท
- ค่าอาหารและค่ารับรอง (4 วัน)
เป็ นเงิน 108,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
1 จํานวนของผู้แทนสมาชิกเข้ าร่วมประชุม สํารวจข้ อมูล
2 จํานวนของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับการพัฒนา
สํารวจข้ อมูล
ศักยภาพ
3 จํานวนของผู้เข้ าร่วมการศึกษาดูงาน
สํารวจข้ อมูล

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบตั งิ านของ
สหกรณ์และนําไปเผยแพร่ให้ สมาชิกได้ รับทราบต่อไป
7.2 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ได้ รับการพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพการปฏิบตั งิ านให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
7.3 มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการสหกรณ์ให้ มีประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ เพื่อให้
สหกรณ์เป็ นสถาบันการเงินที่มีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนสืบไป
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
คุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
งบบริหารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และมี
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ต้ องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทังจากภายในและภายนอกองค์
้
กร เพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หลักที่ตงไว้
ั ้ คือ การสร้ างหรื อเพิ่มค่าองค์กร หรื ออีกนัยหนึง่ ก็คือ
การเพิ่มค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียในองค์กร จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนําการจัดการความ
เสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยกําหนดกลยุทธ์และสร้ างโอกาส ตลอดจนลดความสูญเสียและสิ่งที่ไม่คาดหวังที่
อาจเกิดขึ ้น การบริ หารจัดการในปั จจุบนั จะเน้ นด้ านการวางแผนกลยุทธ์ ครอบคลุมปั จจัยต่างๆ ที่
จะมีผลต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร
บุคคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ เนื่องจากการบริ หารจัดการใน
ปั จจุบนั จะพิจารณาสิ่งแวดล้ อมภายนอกและภายในทังระบบแล้
้
วนํามาปรับเปลี่ยนแก้ ไข พัฒนา
เพื่อให้ สามารถนําไปปฏิบตั งิ าน และบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขจัดปั ญหาอุปสรรคในการบริ หารจัดการ และลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ
2.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1. มีการแก้ ไขระเบียบ/ข้ อบังคับ จํานวน 4 ระเบียบ
2. มีการประชุมหารื อเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ จํานวน 20 ครัง้
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3.2 ด้ านคุณภาพ
1. มีการแก้ ไข หรื อร่ างระเบียบใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2. มีการวางแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
4.1 ประเมินสถานการณ์ทงระบบ
ั้
4.2 วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับ และมติ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 ประเมินสถานการณ์ทงระบบ
ั้
2 วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ
ข้ อบังคับ และมติ
3 ติดตามและประเมินผล
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
กรรมการดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
กรรมการดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562

กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งานประจํา)
การประชุมแก้ ไขปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับ และมติ เพื่อการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดย
งบประมาณเบิกจ่ายจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
จํานวนระเบียบ/ข้ อบังคับที่ได้ รับ
การปรับปรุง

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจข้ อมูล
แบบสํารวจ
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
สามารถขจัดความเสี่ ยง และลดความเสียหายขององค์กรที่อาจเกิ ดขึ ้นจากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
มีคณ
ุ ธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

งานบริหารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิ วาส จํากัด เป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิก เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทางการเงินซึง่ กันและกัน ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เอื ้ออาทรต่อสังคม
ภายใต้ โครงสร้ างการบริ หารงาน อันประกอบด้ วย สมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ ายจัดการ มีการดําเนินงานส่งเสริ มการออมทรัพย์ การบริ การสินเชื่อ และการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ แก่สมาชิกและครอบครัว ดังนัน้ ในการบริ หารจัดการสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิ ภาพให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร สหกรณ์ ต้องมีปัจจัยเกื ้อหนุนการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย แผนงานโครงการ
โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการจัดหา จัดซื อ้ และพัฒ นาการดํ าเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3
หมวด ได้ แก่ งบบุคลากร สํ าหรั บเป็ นค่าตอบแทนบุคลากรปฏิ บัติงานในองค์กร งบดําเนิน งาน
สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่าย ค่าตอบแทนในการดําเนินงานต่างๆ และบํ ารุ งรั กษาวัสดุอุปกรณ์ และงบ
ลงทุน สําหรับการจัดหาครุ ภัณฑ์ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงาน ทังนี
้ ้งบประมาณที่ขอตังนี
้ ้สหกรณ์ จะ
ใช้ เพื่อการดําเนินงาน และพัฒนาองค์การให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู น ราธิ ว าส จํ า กัด มี บุค ลากร ปั จ จัย สํ า คัญ วัส ดุอุป กรณ์
ครุ ภัณฑ์ที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนบรรยากาศที่จะสนับสนุนองค์กรการดําเนินงานตาม
พันธกิจและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปี 2562 ให้ บรรลุผลสําเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านคุณภาพ
3.1.1 สหกรณ์ได้ รับงบประมาณในการดําเนินงานอย่างเพียงพอตามสภาพปั ญหา
และความ จําเป็ น
3.1.2 สหกรณ์สามารถปฏิบตั งิ านและพัฒนางานตามแผนปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 ด้ านปริ มาณ
งบบุคลากร
เป็ นเงิน 6,432,360 บาท
งบดําเนินงาน
เป็ นเงิน 6,103,120 บาท
งบลงทุน
เป็ นเงิน 2,344,270 บาท

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําแผนการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง
4.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
4.3 เตรี ยมการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
4.4 ดําเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ
4.5 ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
จัดทําแผนการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง
ดําเนินการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง
ดําเนินการโครงการต่างๆ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
เตรี ยมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี
6 ติดตาม และประเมินผล
7 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ก.พ. – มี.ค. 2562
ก.พ. – ธ.ค. 2562
ม.ค. - ธ.ค. 2562
ม.ค. 61 – ม.ค. 62
พ.ย. , ธ.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายสํานักงาน
ฝ่ ายสํานักงาน
ฝ่ ายสํานักงาน
ฝ่ ายสํานักงาน
ฝ่ ายสํานักงาน

ก.ค., ธ.ค. 2562
ธันวาคม 2562

คณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการ
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5. งบประมาณ 14,879,750 บาท (ให้ถวั จ่ายในหมวดเดียวกันได้)
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

6,432,360
6,103,120
2,344,270

บาท
บาท
บาท

6. การวัดผลและประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณน้ อยกว่า

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สหกรณ์ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 สหกรณ์จดั หาครุภณ
ั ฑ์ที่จําเป็ นได้ ตามเป้าหมาย

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
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โครงการ
สหกรณ์
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
มีคณ
ุ ธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ส่งเสริ ม การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
งบบริหารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด เป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้ นการสร้ างความมัง่ คัง่ สูงสุดให้
เจ้ าของกิจการ ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ในกิจการ ซึง่ ไม่มีการกําหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน ซึง่ ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขัน ดังนัน้
การที่กิจการจะนําพาองค์กรให้ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้
นัน้ ต้ องให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ และที่สําคัญต้ องมีการติดตามให้ เกิดการนําไปสูก่ าร
บริ หารจัดการอย่างโปร่งใส ยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้
การทําธุรกิจทุกประเภท โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงซึง่ สร้ างความเสียหายให้ กบั กิจการ
ภายใต้ ขนตอนการดํ
ั้
าเนินงาน การจัดทําระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุม
นันจะช่
้ วยป้องกัน หรื อลดความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่กิจการยอมรับได้ และสามารถนําพาองค์กร
ให้ ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กําหนดไว้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ การบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย
ความสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ตในองค์กร
2.2 เพื่อให้ รายงานทางการเงินที่จดั ทําขึ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.3 เพื่อให้ การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามนโยบาย และวิธีการปฏิบตั งิ านที่องค์กรกําหนดขึ ้น
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1) มีการจัดทําระบบควบคุมภายใน จํานวน 15 ครัง้
2) มีการจัดทําระบบบริ หารความเสี่ยง จํานวน 15 ครัง้
3.2 ด้ านคุณภาพ
สหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายในกิจการ

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
4.1.1 สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
4.1.2 การประเมินความเสี่ยง
4.1.3 กิจกรรมการควบคุม
4.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1.5 การติดตามประเมินผล
4.2 ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.2.1 การจัดระบบประเมินผล
4.2.2 ทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
4.2.3 ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุม
4.2.4 รายงานผลการควบคุมภายใน

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
2 ประเมินผล และรายงานผล
การควบคุมภายใน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ ายจัดการ
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5. งบประมาณ (งานประจํา)
การประชุมดําเนินการจัดทําระบบภายในโดยเบิกจ่ายจากเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชีว้ ัด
จํานวนครัง้ ในการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน
จํานวนครัง้ จัดทําระบบบริ หาร
ความเสี่ยง

วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
สํารวจ
แบบสํารวจ
สํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สามารถเล็งเห็นความเสี่ยง/จุดอ่อน และนําไปวางแผน เพื่อให้ ความสนับสนุนการ
ปรับปรุงแก้ ไข
7.2 ดําเนินงานและใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
7.3 รายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
7.4 ดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
7.5 เป็ นเครื่ องมือสําหรับการบริ หารความเสี่ยงเป็ นรู ปธรรม
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
มีคณ
ุ ธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ์
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
งบบริหารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานสหกรณ์เป็ นวิธีการดําเนินงานที่มงุ่ เน้ นที่ผลสัมฤทธิ์หรื อผลการปฏิบตั งิ าน
องค์กรเป็ นหลัก มีการวัดผลการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยการสร้ าง
ตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานเป็ นรูปธรรม วัดผลการปฏิบตั งิ านเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด ซึง่ การ
ปฏิบตั งิ านจะประสบผลสําเร็ จมากหรื อน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กบั การวางแผน ดังนัน้ องค์กรจะต้ องมี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร และการประเมินผลองค์กร เพื่อให้ การบริ หารและการ
ติดตามการใช้ งบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน การใช้ จา่ ยงบประมาณ
ซึง่ สอดคล้ องกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามกลยุทธ์ที่สําคัญเพื่อใช้ ประโยชน์จาก
รายงานที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน รวมทังใช้
้ ประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี ตอ่ ไปด้ วย

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการงบประมาณขององค์กรให้ บรรลุผลสําเร็ จตาม
ประเด็นกลยุทธ์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ ตัวชีวดั และกิจกรรมต่างๆ ตามที่
วางแผนไว้
2.2 เพื่อให้ องค์กรมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จในการบริหารจัดการงบประมาณ และมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.3 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือให้ องค์กรใช้ ในการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการใช้ จา่ ย
งบประมาณ
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1) ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในแผนปฏิบตั ิ
2) จัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี 2562
3.2 ด้ านคุณภาพ
มีการบริ หารจัดการระบบสหกรณ์ที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี 2562

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทบทวนแผนกลยุทธ์
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
เสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่
ดําเนินการ ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุ ป/วิเคราะห์ผลการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ทบทวนแผนกลยุทธ์
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
เสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
ประเมินและติดตามผล
รายงานผลการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ธันวาคม 2561
คณะกรรมการดําเนินการ
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ฝ่ ายจัดการ
พ.ย. , ธ.ค. 2562
คณะกรรมการดําเนินการ
ธันวาคม 2562

5. งบประมาณ (งานประจํา)
ทบทวนแผนกลยุทธ์ (ปี 2559-2563) และแผนปฏิบตั ิการประจําปี เบิกจ่ายเบี ้ยประชุมจาก
การประชุมคณะทํางาน
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
1 ร้ อยละของผลการดําเนินงานตาม สํารวจ
แบบสํารวจ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สามารถบรรลุจดุ หมาย มีทิศทางการบริ หารงานสะดวก และเกิดผลดี
7.2 มีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าเป็ นการลดต้ นทุนการดําเนินงาน
7.3 มีแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอนาคต
7.4 มีเกณฑ์ในการควบคุมโครงการ/กิจกรรม/จุดมุง่ หมายและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
7.5 ส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมแลการสร้ างสรรค์แนวคิดใหม่เพื่อการบริ หารจัดการที่ดี
7.6 ทําให้ เกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมต่างๆ ที่จดั วางไว้ มงุ่ ไปสูจ่ ดุ หมาย
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
มีคณ
ุ ธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะ
สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ประกอบด้ วยกลุม่ คนขนาดใหญ่ด้วยความร่ วมมือร่วมใจกันภายใต้ อดุ มการณ์
สหกรณ์ ซึง่ การดําเนินการต่างๆ ในองค์กรจะประสบความสําเร็ จต้ องอาศัยบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีความพร้ อมที่จะได้ รับการพัฒนาอยูเ่ สมอ
การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึ กอบรม การประชุม การจัดระบบงาน การส่งเสริ มการ
พัฒนาตนเอง ฯลฯ มีความจําเป็ นที่ต้องจัดให้ มีอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้ การส่งเสริ ม
ขวัญและกําลังใจ คือ การให้ บริ การสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดังนัน้ สหกรณ์จงึ
ดําเนินโครงการนี ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ บคุ ลากรได้ รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรในองค์กร
2.3 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุ ลากรขององค์กรที่อทุ ิศตนปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม
ศักยภาพ และสมาชิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอุดมการณ์สหกรณ์ และส่งเสริ มการพัฒนาองค์กร
สร้ างคุณประโยชน์แก่สหกรณ์
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1) จัดส่งบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรมสัมมนา
2) จัดอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์
3) จัดกิจกรรมส่งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บคุ ลากรขององค์กรที่อทุ ิศตนปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์กร
1) คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้ าหน้ าที่ และสมาชิกได้ รับการฝึ กอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2) เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ไิ ด้ รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ปปง.
3) บุคลากรได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จํานวน 27 คน ประกอบด้ วย
3.1 คณะกรรมการดําเนินการที่ได้ รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 2 คน ได้ แก่
ประธานกรรมการดีเด่น กรรมการดีเด่น
3.2 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน
3.3 เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน
3.4 ผู้แทนสมาชิกที่ได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน
3.5 สมาชิกได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 14 คน (หน่วยละ 1 คน)
3.6 กรรมการที่ได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 8 คน ได้ แก่ ประธาน
กรรมการ กรรมการที่มีคโุ ณปการในรอบปี 2562
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) มี การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความรู้ มีความสามารถในการทํางานได้
เต็มกําลัง เสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่
2) ยกย่อง เชิดชูเกี ยรติบุคลากรในองค์กร และสมาชิกที่ มีความเลื่ อมใสศรัทธา ยึดมั่น
อุดมการณ์สหกรณ์ และสร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่สหกรณ์

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
4.1.1 จัดทําแผนพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ าน
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4.1.2 จัดทํ าแผนพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.2 ประกาศเกี ยรติ คุ ณ สมาชิ กที่ ส ร้ างคุณ ประโยชน์ ให้ แก่ ส หกรณ์ และเชิ ดชูเกี ยรติ
บุคลากรในองค์กรที่ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 จั ด ส่ ง บุ คลากรเข้ ารั บ การอบรม
สั ม ม น า พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
2 จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร
- ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
- จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา
- สรุปผล
3 ประกาศเกี ยรติคุณสมาชิก และเชิดชู
เกียรติบคุ ลากรในองค์กร
- พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. - ธ.ค. 2562
คณะกรรมการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดการ
ม.ค. - ธ.ค. 2562

คณะกรรมการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามั ญ คณะกรรมการดําเนินการ
ประจําปี 2562
ฝ่ ายจัดการ

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน์ 308,500 บาท)
5.1 จัดส่งบุคลากรเข้ ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั งิ านในองค์กร เป็ นเงิน 150,000 บาท
5.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง (กลุม่ เป้าหมาย 100 คน ได้ แก่ กรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน เจ้ าหน้ าที่ 16
คน ที่ปรึกษา 10 คน สมาชิก/ผู้แทนสมาชิก 56 คน) เป็ นเงิน 145,000 บาท
- ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
เป็ นเงิน 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็ นเงิน 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 2 มื ้อ ๆ ละ 50 บาท
เป็ นเงิน 10,000 บาท
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- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื ้อๆ ละ 180 บาท
เป็ นเงิน 20,000 บาท
(รวมผู้เข้ าร่ วมอบรมและคณะวิทยากร)
- ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางตังไว้
้ ระยะทางไกลสุด เป็ นเงิน 70,000 บาท
5.3 จัดกิจกรรมยกย่องเสริ มเสริ มบุคลากรที่อทุ ิศตนปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ เป็ นเงิน
13,500 บาท
- ค่าโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จํานวน 27 อันๆ ละ 500 บาท เป็ นเงิน 13,500 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
1 จํ านวนครัง้ ที่ ส่งบุคลากรเข้ ารับ การ
อบรมสัมมนา
2 จํ าน วน ข อ งผู้ เข้ ารั บ ก ารอ บ รม
สัมมนา
3 จํ านวนของบุค ลากรที่ ได้ รับ ความรู้
ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ น เรื่ อ ง ร ะ เบี ย บ
ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4 จํานวนของบุคลากรในองค์กรที่ได้ รับ
การยกย่อง เชิดชูเกียรติ

วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
สํารวจ
แบบสํารวจ
สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 บุคลากรในองค์กรทุกคนได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเอง
7.2 มีการทํางานอย่างเข้ มแข็งสามารถทํางานได้ อย่างเต็มกําลังความสามารถ เสียสละ
7.3 บุคลากรในองค์กรและสมาชิกได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติคณ
ุ
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 2
คุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์
งานบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
โครงการต่อเนื่อง
งบดําเนินงาน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย และมี
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาฐานข้ อมูล และซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูล เป็ นวิธีการพื ้นฐานสมัยใหม่ของการ
จัดระเบียบข้ อมูล การจัดการฐานข้ อมูลเป็ นการรวบรวมข้ อมูลให้ สามารถเข้ าถึ งได้ โดยโปรแกรม
ประยุกต์ นอกจากนี ซ้ อฟต์แวร์ สําเร็ จรู ปสํ าคัญที่ เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้ อมูลทํ าหน้ าที่ เป็ นส่วน
ติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับฐานข้ อมูลที่ ช่วยให้ ผ้ ูใช้ เข้ าถึงระเบียนในฐานข้ อมูลได้ อย่างง่าย ดังนัน้ การ
จัด การฐานข้ อมู ล จึ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ การใช้ ซอฟต์ แวร์ จั ดการฐานข้ อมู ล เพื่ อควบคุ ม วิ ธี ก ารสร้ าง
ฐานข้ อมูล การค้ นหา และการบํารุงรักษา เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ต้องการสําหรับผู้ใช้ และองค์กร
ดังนัน้ การพัฒ นาระบบฐานข้ อมู ลเกี่ ยวข้ องกั บกิ จกรรมเบื อ้ งต้ น คื อ การปรั บปรุ งและ
บํ ารุ งรั กษาฐานข้ อมูลเป็ นผลมาจากรายการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดใหม่และเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ จํ าเป็ น
สําหรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้ อมูล การเตรี ยมสารสนเทศที่จําเป็ นสําหรับการใช้ งาน โดยการแบ่งปั น
ข้ อมูลในฐานข้ อมูลเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากส่วนต่อประสานของโปรแกรมสํ าเร็ จรู ประบบ
จัดการฐานข้ อมูล และการเตรี ยมความสามารถในการโต้ ตอบ ค้ นหา และจัดทํารายงาน โดยโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้ อมูลสําเร็ จรู ป เพื่อให้ ผ้ ูใช้ สามารถค้ นหาฐานข้ อมูล สร้ างรายงาน และรับการตอบ
กลับจากคําร้ องขอสารสนเทศตามต้ องการเฉพาะได้ อย่างรวดเร็ ว

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของสหกรณ์
2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย
การบริ การ และบริ หารจัดการระหว่างสหกรณ์
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
1) พัฒนาระบบฐานข้ อมูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ทงั ้ 3 ระบบ
2) พัฒนาระบบฐานข้ อมูลส่วนบุคคล จํานวน 7,400 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ระบบฐานข้ อมูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพ
2) ระบบฐานข้ อมูลส่วนบุคคลได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพ

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของสหกรณ์ และข้ อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ป ระสาน งาน กั บ สอ.ม อ. เพื่ อ ม.ค. - ธ.ค. 2561
- คณะกรรมการดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล
- ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์
2 ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อพัฒนา ม.ค. - ธ.ค. 2561
ระบบฐานข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
สมาชิกสหกรณ์

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน) เป็ นเงิน 138,800 บาท
- ค่าพัฒ นาระบบฐานข้ อมู ลของสหกรณ์ หากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ม หาวิ ทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ จํากัด มีการพัฒนาโปรแกรม เป็ นเงิน 50,000 บาท
- ค่าพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคนละ 1 บาท/เดื อน ณ วันสิ น้ ปี บัญ ชี
2562 ประมาณว่า สมาชิกคงเหลือ 7,400 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็ นเงิน 88,800 บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
1 จํ า นวนของฐานข้ อมู ล สหกรณ์ ที่ สํารวจ
แบบสํารวจ
ได้ รับการพัฒนา
2 จํานวนของฐานข้ อมูลส่วนบุคคลที่ สํารวจ
แบบสํารวจ
ได้ รับการพัฒนา

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สหกรณ์มีการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์
7.2 สหกรณ์มีการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2
และมีคณ
ุ ธรรม
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

จตุสมั พันธ์จงั หวัดชายแดนใต้
บริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการใหม่
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส ทันสมัย
งบดําเนินงาน
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
“โครงการจตุสมั พันธ์ ชายแดนใต้ ” เกิดขึ ้นจากความร่ วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู ในจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้ วย สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิ วาส จํากัด สหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู ยะลา จํากัด สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด ซึ่งเริ่ ม
จัด ตัง้ ขึ น้ ครั ง้ แรกเมื่ อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2557 โดยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ย ะลา จํ า กั ด ซึ่ ง มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การอบรมแลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ง กัน และกัน ตลอดจนแนวคิด ในการพัฒ นา
ระบบงานสหกรณ์ ให้ มีความก้ าวหน้ าและมัน่ คง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่
และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทงสี
ั ้ ่จงั หวัดได้ พบปะและร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ทัง้
ในด้ านวิช าการ การสร้ างสัมพันธภาพ ความเข้ าใจที่ ดีต่อกัน ซึ่งการสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
สหกรณ์ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ สหกรณ์ มีความเข้ มแข็งมัน่ คง การบริ หารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดในการบริ หารงานสหกรณ์ซงึ่ กันและกัน
2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่บคุ ลากรในสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเสริ มสร้ างสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ และส่งเสริ มขบวนการให้ เข้ มแข็งมัน่ คง

3. เป้ าหมาย
3.1 พัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง
3.2 เสริ มสร้ างสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ชายแดนใต้
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4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านสหกรณ์
4.2 จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมหารื อแนวทางการจัดกิจกรรม
2 จัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม 2562
พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการศึกษาฯ
คณะกรรมการศึกษาฯ

เป็ นเงินจํานวน 229,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

5.1 ค่าลงทะเบียนและค่าเข้ าร่วมกิจกรรม (40 คน)
5.2 เงินสมทบกิจกรรมตามโครงการ
5.3 ค่าเสื ้อทีมสหกรณ์ราคาตัวละ 300 บาท (จ่ายตามจริ ง)
5.4 ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
5.5 ค่าที่พกั จํานวน 20 ห้ อง ๆ ละ 1,200 บาท จํานวน 2 คืน

เป็ นเงิน 120,000 บาท
เป็ นเงิน 10,000 บาท
เป็ นเงิน 12,000 บาท
เป็ นเงิน 39,000 บาท
เป็ นเงิน 48,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
1 จํานวนของบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรมโครงการ
2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
โครงการ

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจ
แบบสํารวจ
สํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 บุคลากรได้ รับการพัฒนาความรู้ และศักยภาพในการปฏิบตั งิ านสหกรณ์
7.2 สหกรณ์ชายแดนใต้ มีสมั พันธภาพอันดี และสหกรณ์มีเข้ มแข็ง ความก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น
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โครงการ
ระดมทุน
งาน
บริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
งบบริหารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง
ความมัน่ คงของสหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู นราธิ วาส จํ ากัด เป็ น สถาบันการเงินที่ ก่อตังขึ
้ น้ ด้ วยการรวมกลุ่ม
สมาชิกข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อการเสริ มสร้ างความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ แก่
มวลสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง
ดังนัน้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิ วาส จํากัด จะเติบโตและมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในการ
ดํ าเนิ น งานนอกเหนื อ จากการร่ วมมื อกัน ระหว่างสมาชิ กแล้ ว สหกรณ์ จ ะต้ องอาศัย ทุนในการ
ดําเนินงานเพื่อความมัน่ คง และมัง่ คัง่ ทางธุรกิจ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องระดมทุนการดําเนินงาน
ด้ วยกลยุทธ์ตา่ งๆ ให้ สามารถดํารงสภาพขององค์กรให้ มีความเข้ มแข็ง สามารถดําเนินงานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อระดมทุนดําเนินงานของสหกรณ์
2.2. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง มัง่ คงทางการเงินของสหกรณ์

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
สหกรณ์สามารถระดมทุนได้ ด้ วยวิธีการดังนี ้
1. ระดมเงิ นทุนเรื อนหุ้น โดยการปรับอัตราการส่งเงินค่าหุ้นตามระเบียบฯ เป็ นเงิ น
จํานวน 250,000,000 บาท
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2. ระดมเงิ น ฝาก โดยการรณรงค์ ใ ห้ สมาชิ ก ออมทรั พ ย์ และตามระเบี ย บฯ ของ
สหกรณ์ เป็ นเงินจํานวน 150,000,000 บาท
3. ระดมเงินทุน โดยการรับสมัครสมาชิกสมทบ ในปี 2562 คาดว่าสิ ้นปี จะมีสมาชิก
สมทบ จํานวน 220 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
สหกรณ์สามารถระดมทุน และมีเสถียรภาพทางการเงินดียิ่งขึ ้น

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 ระดมทุนเรื อนหุ้น
4.2 ระดมเงินฝาก
4.3 รับสมัครสมาชิกสมทบ

ปฏิทนิ ปฏิบตั กิ าร
ที่
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1 ระดมทุนเรื อนหุ้น
- ปรับอัตราเงินค่าหุ้นให้
เป็ นไปตามระเบียบฯ
2 ระดมเงินฝาก
- รณรงค์ให้ สมาชิกฝากเงิน
3 รับสมัครสมาชิกสมทบ
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
เม.ย. , ต.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายสินเชื่อ และฝ่ ายการเงิน

ม.ค. – ธ.ค. 2562

ฝ่ ายการเงิ น ฝ่ ายบัญ ชี และ
ฝ่ ายสินเชื่อ
มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ฝ่ ายสํานักงาน และบัญชี

5. งบประมาณ (งานประจํา)
การระดมทุน ด้ วยวิธีการ ระดมเงินทุนเรื อนหุ้น ระดมเงินฝาก และรับสมัครสมาชิกสมทบ
เป็ นงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานประจํา)
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3

ตัวชีว้ ัด
จํานวนของทุนเรื อนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น
จํานวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ ้น
จํานวนของสมาชิกสมทบ

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ
สํารวจ
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1. สหกรณ์สามารถระดมทุนในการดําเนินงานได้ เป้าหมาย
7.2. สหกรณ์มีความเข้ มแข็ง และมัง่ คัง่ ทางการเงิน
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โครงการ
ซื้อหุน้ สะสมทรัพย์
งาน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
งบดําเนินงาน
สนองกลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง
ความมัน่ คงของสหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด เป็ นสถาบันการเงินก่อตังขึ
้ ้นด้ วยความร่วมมือจาก
กลุ่มข้ าราชการครู โดยมี วัตถุประสงค์ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิ นซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านัน้
ภายใต้ อดุ มการณ์ สหกรณ์ คือ การมุ่งเน้ นให้ สมาชิกพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
อยูด่ ี มีสขุ ดังนัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด จึงเน้ นความสําคัญของการออมทรัพย์ เพื่อ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต โดยดําเนินการโครงการส่งเสริ มการออมทรัพย์ ซึง่ จากการดําเนินงาน 9 ปี
ที่ผา่ นมา ปรากฏว่า สหกรณ์ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินงานอย่างดี
ในปี 2562 สหกรณ์ยงั คงมุง่ เน้ นรณรงค์ให้ สมาชิกได้ สะสมทรัพย์ และดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ จา่ ยอย่างมีเหตุมีผล โดยเชิญชวนให้ สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะได้ รับ
หุ้นเป็ นของสมนาคุณ

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ
2.2. เพื่อสร้ างเสริ มให้ สมาชิกมีความมัน่ คงทางการเงิน
2.3. เพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีของสมาชิกต่อสหกรณ์
2.4. เพื่อระดมทุนโดยการส่งเสริ มการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก

3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
สหกรณ์ สามารถระดมทุ น เรื อ นหุ้ นเพิ่ ม ขึ น้ จํ า นวน 3,000,000 บาท โดยการจั ด
สมนาคุณหุ้นมูลค่า 10 บาท ให้ แก่สมาชิกที่ซื ้อหุ้นเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท
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3.2 ด้ านคุณภาพ
สหกรณ์สามารถระดมทุนเรื อนหุ้นเพิ่มขึ ้นจํานวน 3,000,000 บาท จากการซื ้อหุ้นเพิ่ม
ของสมาชิก

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จัดทําแผนงานการส่งเสริมการออมทรัพย์
4.2 ดําเนินการ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทนิ ปฏิบตั กิ าร
ที่
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1 จัดทําแผนงานส่งเสริ มการออมทรัพย์
2 ดําเนินการ
- ประชาสัมพันธ์
- ดําเนินงานตามโครงการ
3 ติดตาม และประเมินผล
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
พ.ค. – ธ.ค. 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
ฝ่ ายการเงิน และบัญชี
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562

คณะกรรมการศึกษาฯ
คณะกรรมการศึกษาฯ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
งบประมาณสํ าหรั บการสมนาคุณ ด้ วยหุ้นเมื่ อสมาชิกซื อ้ หุ้นรวม ทัง้ สิ น้ จํ านวน 30,000
บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
จํ า นวนของทุ น เรื อนหุ้ นที่ ส มาชิ ก ถื อ สํารวจ
แบบสํารวจ
เพิ่มขึ ้น
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1. สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มนั่ คง และเชื่อถือได้
7.3. สหกรณ์ฯ สามารถระดมทุนได้ มากขึ ้น และพึง่ พาตนเองได้
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โครงการ
ออมทรัพย์
งาน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
งบดําเนินงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง
ความมัน่ คงของสหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นราธิ วาส จํ ากัด เป็ นองค์กรที่ ก่อตังขึ
้ น้ ของความร่ วมมื อจากกลุ่ม
ข้ าราชการครู ด้ วยอุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสูก่ ารกินดี อยูด่ ี มีความเป็ นธรรม และสันติสขุ ในสังคม”
ด้ วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดให้ วนั ที่ 31 ตุลาคมทุกปี เป็ นวัน
ออมแห่งชาติ เพื่อให้ ประชาชนได้ เห็นถึงความสําคัญของการประหยัดและการออม สหกรณ์ฯ ได้
ตระหนักว่าการประหยัดและการออมเป็ นการสร้ างความมัน่ คงในการดํารงชีวิต รวมทังสนั
้ บสนุน
การเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างยั่งยื น จึงกํ าหนดจัดวันออมแห่งชาติขึน้ ในวันที่ 31 ตุล าคม
2563 มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ รณรงค์ให้ ส มาชิกและประชาชนทั่วไปได้ เห็ น
ความสําคัญของวันออมแห่งชาติและคุณค่าของการออมทรัพย์ สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการ
สหกรณ์ และสร้ างจิตสํ านึกให้ สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปมีวินยั ในการประหยัด รวมทังเพื
้ ่ อเป็ น
การระดมเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ
2.2. เพื่อสร้ างเสริ มให้ สมาชิกมีความมัน่ คงทางการเงิน
2.3. เพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีของสมาชิกต่อสหกรณ์
2.4. เพื่อระดมทุนโดยการส่งเสริ มการออมของสมาชิก
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
สหกรณ์ สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,000,000 บาท โดยการจัดสมนาคุณ
มูลค่า 100 บาท ให้ แก่สมาชิกที่ฝากเงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทังนี
้ ้ ต้ องฝาก 5,000 บาท ขึ ้นไป
3.2 ด้ านคุณภาพ
สหกรณ์ สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,000,000 บาท จากการฝากเงินตาม
โครงการ (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562) ของสมาชิก

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จัดทําแผนงานการส่งเสริมการออมทรัพย์
4.2 ดําเนินการ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทนิ ปฏิบตั กิ าร
ที่
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1 จัดทําแผนงานส่งเสริ มการออมทรัพย์
2 ดําเนินการ
- ประชาสัมพันธ์
- ดําเนินงานตามโครงการ
3 ติดตาม และประเมินผล
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
พ.ค. – ต.ค. 2562
คณะกรรมการศึกษาฯ
ตุลาคม 2562
ฝ่ ายการเงิน และบัญชี
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562

คณะกรรมการศึกษาฯ
คณะกรรมการศึกษาฯ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
จัดหาของสมนาคุณ มูลค่าชิ ้นละไม่เกิน 100 บาท จํานวน 200 ชิ ้น เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 20,000
บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
จํานวนของเงินฝากที่ เพิ่มขึน้ ตาม สํารวจ
เกณฑ์ของโครงการ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
7.2 สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มนั่ คง และเชื่อถือได้
7.3 สหกรณ์ฯ สามารถระดมทุนได้ มากขึ ้น และพึง่ พาตนเองได้
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โครงการ
ให้สนิ เชือ่ แก่สมาชิก
งาน
สวัสดิการเงินกู ้
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ สินเชือ่
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง
ความมัน่ คงของสหกรณ์
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด เป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้ นส่งเสริ มเรื่ องการออมทรัพย์และ
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ทางด้ านการเงิ น ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มี ค วามเดื อ ดร้ อนและจํ าเป็ น โดยอาศัย
หลักการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีทงเงิ
ั ้ นกู้ระยะสัน้ (เพื่อเหตุฉกุ เฉิน) เงินกู้ระยะปานกลาง (สามัญ)
และเงินกู้ระยะยาว (พิเศษ) ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ รวมไปถึงเงินกู้ปันผล

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของสมาชิก กรณีมีเหตุจําเป็ นเร่งด่วน
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างสภาพคล่องทางการเงินให้ กบั สมาชิก
2.3 เพื่อสร้ างฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ มีความมัน่ คงยิ่งขึ ้น

3. เป้ าหมาย
3.1 ให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินแก่สมาชิก
3.2 ให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
3.3 ให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
3.4 ให้ เงินกู้ปันผลแก่สมาชิก

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

690,000,000.00
3,100,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําแผนงานการให้ เงินกู้
4.2 จัดบริ การเงินกู้ทกุ ประเภท
76

4.3 ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ
4.4 รายงานผลการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน)
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้ปันผล

เป็ นเงิน 350,000,000.00
เป็ นเงิน 755,000,000.00
เป็ นเงิน 20,000,000.00
เป็ นเงิน 15,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็ นเงิน 1,140,000,000.00 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชีว้ ัด
1 จํานวนเงินของเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินต่อปี
2 จํานวนเงินของเงินกู้สามัญต่อปี
3 จํานวนเงินของเงินกู้พิเศษต่อปี
4 จํานวนเงินของเงินกู้ปันผลต่อปี

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

สํารวจ
สํารวจ
สํารวจ

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สามารถบรรเทาความเดือดร้ อนของสมาชิกได้
7.2 สมาชิกมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ ้น
7.3 สมาชิกมีฐานะความเป็ นอยูแ่ ละความมัน่ คงในชีวิตดีขึ ้น
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 4
ครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์
บริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการต่อเนื่อง
งบดําเนินงาน
พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การให้ บริ การประทับใจแก่สมาชิกเป็ นนโยบายที่ สหกรณ์ ให้ ความสํ าคัญ และพยายาม
ผลัก ดัน ให้ มี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพกระบวนการบริ ก ารให้ ดี ขึ น้ มาโดยตลอด ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากการ
ตอบสนองความต้ องการของสมาชิก และการบริ การที่ดีเป็ นพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่สหกรณ์พึง
กระทํ า ทัง้ นี เ้ พราะความสํ าเร็ จ ขององค์กรขึน้ อยู่กับศักยภาพของบุคลากรซึ่งถื อเป็ นกลไกที่ จ ะ
ขับเคลื่ อนระบบงานต่างๆ ที่ มีอยู่ให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพและต่อเนื่ อง หากบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กัน มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มี
ข้ อ ขั ด แย้ ง ก็ ส ามารถที่ จ ะคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลงานและพั ฒ นาผลงานให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทังให้
้ บริ การผู้รับบริ การทังภายในและภายนอกได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ บุคลากรผู้ให้ บริ การ มีจิตสํานึกที่ดีต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบตามบทบาท
ของตนเองเพื่อพร้ อมให้ บริ การอย่างเต็มใจและมีความสุข
2.2 เพื่ อบุ คลากรผู้ให้ บ ริ ก ารมี ทัศ นคติที่ ดี ต่อ การให้ บ ริ การเข้ าใจธรรมชาติและความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ ทําให้ เกิดความพึงพอใจอย่างยัง่ ยืน
2.3 เพื่ อให้ บุคลากรมี พ ฤติกรรมบริ การที่ ดี เกิ ดทักษะการสื่ อสาร มี การประสานงานที่ ดี
และมีการทํางานเป็ นทีม
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริ มาณ
บุคลากรของสหกรณ์เกิดพฤติกรรมบริ การที่ดี มีทกั ษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่
ดี และมีการทํางานเป็ นทีมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานมากกว่า ร้ อยละ
70
2) สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริ การของสหกรณ์อยูใ่ นระดับดี

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้ อง
4.3 ดําเนินการตามแผนโดยมีกิจกรรมดังนี ้
4.3.1 อบรมเกี่ ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการให้ บริ การแก่สมาชิก ทักษะการสื่อสาร
และการทํางานเป็ นทีม
4.3.2 กิจกรรมสรุปหลักสูตรการอบรม
4.4 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน 117,000 บาท)
5.1 จัดอบรมพัฒ นาทักษะกระบวนการให้ บริ การ (กลุ่มเป้าหมาย 34 คน ประกอบด้ วย
คณะกรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน และเจ้ าหน้ าที่ 16 คน) เป็ นเงิน 112,000 บาท
5.1.1 ค่าอาหาร จํานวน 3 มื ้อๆ ละ 200 บาท
เป็ นเงิน 24,000 บาท
5.1.2 ค่าอาหารว่าง จํานวน 4 มื ้อๆ ละ 50 บาท
เป็ นเงิน 8,000 บาท
5.1.3 ค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกรรม
เป็ นเงิน 50,000 บาท
5.1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะ
เป็ นเงิน 30,000 บาท
5.2 ค่าจัด ทํ าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ และแบบสํ า รวจความต้ อ งการของสมาชิ ก
จํานวนเงิน 5,000 บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
ระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่ สํารวจ
แบบสํารวจ
มีตอ่ การบริ การ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 ได้ รับข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการการบริ การ
7.2 มีทิศทางในการพัฒนากระบวนการการบริ การเหมาะสม
7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริ การ มีทศั นคติที่ดีขึ ้นต่อองค์กร
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 4
ครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

ส่งเสริมการพัฒนาสังคม
บริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการต่อเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน์
พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์อยูบ่ นพื ้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็ น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็ นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมัน่ ใน
คุณค่าทางจริ ยธรรมแห่งความสุจริ ต ความเปิ ดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื ้ออาทร
ต่อผู้อื่น ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 การเอื ้ออาทรต่อชุมชน
(1) สหกรณ์ เป็ นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็ นส่วนหนึ่งของชุมนุมที่สหกรณ์
ตังอยู
้ ่ เพราะฉะนันการดํ
้
าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็ นไปเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุมชนนันๆ
้ ซึ่ง
หมายความว่าเป็ นการพัฒ นาที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และระบบนิเวศ หรื อ
เป็ นการพัฒ นาที่ ส นองความต้ องการและความใฝ่ ฝั นของคนรุ่ นปั จ จุบัน โดยไม่ ทําลายโอกาส
ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง
(2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เป็ นสมาชิกของชุมชนนันเอง
้ สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือ
ในการพัฒนาชุมชนนันแบบยั
้
ง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์องค์กร

3. เป้ าหมาย
ส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม 5 ด้ าน คือ
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1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านการเมือง
ด้ านสังคม
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม

- กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน การพึง่ พาตนเอง
- กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
- กิจกรรมชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
- กิจกรรมรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
4.2 รายงานผลการดําเนินการ

5. งบประมาณ

เป็ นเงิน 120,000 บาท (ทุนสาธารณประโยชน์)

จ่ายเงิ น สนับ สนุนกิ จ กรรมพัฒ นาชุม ชน และสังคม เป็ นเงิ นทัง้ สิ น้ 120,000 บาท ทัง้ นี ้
ภายใต้ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด ว่าด้ วยการใช้ เงินสาธารณประโยชน์

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชีว้ ัด
จํานวนเงินที่สนับสนุนให้ แก่
กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ ชุมชน และสังคม
7.2 สหกรณ์ได้ มีสว่ นร่วมในการเสริ มสร้ างการพัฒนาชุมชน และสังคม
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 4
ครอบครัว
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว
สวัสดิการสมาชิก
ฝ่ ายธุรการ/สํานักงาน และบัญชี
โครงการต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ
งบดําเนินงาน และทุนสาธารณประโยชน์
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การจัดสวัส ดิการเป็ นเรื่ องสํ าคัญ เรื่ องหนึ่งที่ ส หกรณ์ พึงตระหนักและจัดให้ มี แก่ บรรดา
สมาชิกเกี่ยวกับช่วยเหลือบรรเทาปั ญหา การพัฒนาและส่งเสริ มความมัน่ คง เพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นขัน้ พื น้ ฐานให้ มีคุณ ภาพชี วิตที่ ดีและพึ่งตนเองได้ อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็ นธรรม และให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั ง้ ทางด้ า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู่ อ าศั ย การทํ า งานและ
นันทนาการ โดยการจัดสวัสดิการนันเป็
้ นผลประโยชน์แก่สมาชิก และครอบครัว กล่าวคือ สมาชิก
ได้ รับความช่วยเหลือเบื ้องต้ นเมื่อมีความเดือดร้ อน จําเป็ น หรื อเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้ างขวัญ และกํ า ลัง ใจ รวมถึ ง การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก และ
ครอบครัวให้ ดียิ่งขึ ้น
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กรให้ แก่สมาชิก

3. เป้ าหมาย
3.1 จัดสวัสดิการเมื่ อสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพสมาชิกและคูส่ มรส ตามระเบียบสหกรณ์
3.2 จัดสวัสดิการเมื่ อสมาชิกอายุครบ 60 ปี โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ
60 ปี ในปี 2562 มีสมาชิกอายุครบ 60 ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
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3.3 จัดสวัสดิการเกื อ้ กูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80
ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 20 ปี
3.4 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
3.5 จัดกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี จํานวน 208 ทุน ซึ่งแบ่งออกเป็ น
4 ระดับ ดังนี ้
3.5.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน 65 ทุนๆ ละ 1,500 บาท
3.5.2 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 65 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
3.5.3 ระดับอุดมศึกษา
จํานวน 65 ทุนๆ ละ 2,500 บาท
3.5.4 ระดับปริญญาโท
จํานวน 13 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ทังนี
้ ้ กรณีที่มีทนุ แต่ละระดับเหลือให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
3.6 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง ได้ แก่ ภัยจากธรรมชาติ อุบตั ิภัย และภัย
จากการก่อการร้ าย โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
3.7 จัดกองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื ้นที่ เมื่อสมาชิกได้ ประสบเหตุจาก
ความไม่สงบในพื ้นที่ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
3.8 จัดทําประกันชีวิตกลุ่ม ให้ แก่สมาชิกที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการ และสมาชิกที่มีหนี ้กับ
สหกรณ์
3.9 จัดทําประกันสินเชื่อให้ แก่สมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
3.10จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
3.11จัดสวัสดิการสมาชิกสมรส

4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูส่ มรส
4.2 จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี
4.3 จัดสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
4.4 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
4.5 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี
4.6 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง
4.7 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื ้นที่
4.8 จัดทําประกันชีวิตกลุม่
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4.9 จัดทําประกันสินเชื่อ
4.10 จัดสวัสดิการสมาชิกสมทบ
4.11 จัดสวัสดิการสมาชิกสมรส

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูส่ มรส

2

3

4

5

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ
นางทุมมา แก่นบุญ
60 ปี
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
- จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่มี
ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป นางธมน แกล้ วสงคราม
สิทธิ์รับเงิน
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
จัดสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
นางทุมมา แก่นบุญ
- จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่มี
เม.ย. – ธ.ค. 2562
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
สิทธิ์รับเงิน (สมาชิกอาวุโสและเป็ น
นางธมน แกล้ วสงคราม
สมาชิกสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า
นางประนอม หอมลออ
20 ปี นับถึงสิ ้นปี 2562
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่
ม.ค. – ธ.ค. 2562
นางทุมมา แก่นบุญ
กรรม
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ก.ค. 2562 – ม.ค. 2563 นางทุมมา แก่นบุญ
ประจําปี 2562
นางสาวโชติกา วรรณวงศ์
- พิจารณากําหนดเกณฑ์
พิจารณา
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ที่

กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ , รับสมัคร
- พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์
- ประกาศผลการตัดสิน
- มอบทุนการศึกษาบุตร

6 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
ร้ ายแรง

7 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุ
จากความไม่สงบในพื ้นที่

8 จัดทําประกันชีวิตกลุม่
- ประกาศสอบราคาซื ้อกรมธรรม์
- พิจารณาผลสอบราคา
- ประกาศผลการสอบราคาซื ้อ
และเรี ยกเก็บเบี ้ยประกันชีวิต
– คุ้มครองตังแต่
้ 30 เม.ย. 2562 –
29 เม.ย. 2563
9 จัดทําประกันสินเชื่อ
- ประกาศสอบราคาซื ้อกรมธรรม์
- พิจารณาผลสอบราคา
- ประกาศผลการสอบราคาซื ้อ
- คุ้มครองตังแต่
้ 1 ก.พ. 62 – 31
มี.ค. 2563

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค. – พ.ย. 2562
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
ม.ค. – ธ.ค. 2562

ม.ค. – ธ.ค. 2562

ก.พ. – มี.ค. 2562
มีนาคม 2562
เม.ย. – ก.ค. 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางสาวโชติกา วรรณวงศ์

นางทุมมา แก่นบุญ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
คณะกรรมการจัดซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิต

ฝ่ ายสินเชื่อ

ตุลาคม 2562

คณะกรรมการจัดซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิต

ฝ่ ายสินเชื่อ
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ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
10 จัดเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบ
กุมภาพันธ์ 2562
- ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
- จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ มี.ค. 2562 เป็ นต้ นไป
สมาชิกสมทบ
11 จัดสวัสดิการสมาชิกสมรส
- ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
- จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
การสมรสรายละไม่เกิน 1,000 บาท

กุมภาพันธ์ 2562
มี.ค. 2562 เป็ นต้ นไป

ผู้รับผิดชอบ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
นางทุมมา แก่นบุญ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นางธมน แกล้ วสงคราม
นางประนอม หอมลออ
นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ

5. งบประมาณ (งบดําเนินงาน 7,356,500 บาท ทุนสวัสดิการสมาชิก 4,020,000 บาท ทุน
สาธารณประโยชน์ 60,000 บาท) เป็ นเงินทัง้ สิ้น 11,436,500.00 บาท
- สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส เป็ นเงิน 900,000 บาท โดยใช้
งบดํ าเนิ นงาน จํ านวน 720,000 บาท และทุนสงเคราะห์ ศพสมาชิ กและคู่สมรส จํ านวน 180,000
บาท
- สวั ส ดิ ก ารสงเคราะห์ ส มาชิ ก อายุ ค รบ 60 ปี เป็ นเงิ น 3,820,000 บาท โดยใช้ งบ
ดําเนินงานจํานวน 2,620,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี จํานวน 1,200,000 บาท
- สวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส โดยกําหนดจ่ายเงินสวัสดิการให้ แก่สมาชิกที่มี่อายุตงแต่
ั้
65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า
20 ปี นับถึงวันสิ ้นปี 2562 ทังนี
้ ้ ให้ จ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้ วยสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิชกอาวุโส โดย
เริ่ ม จ่ายเงิ นสวัส ดิก ารตัง้ แต่วันที่ 1 ตุล าคม 2562 เป็ น เงิน 166,500 บาท โดยใช้ ง บดํ าเนิ นงาน
จํานวน 116,500 บาท และทุนสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส จํานวน 50,000 บาท
- สวัส ดิการสมาชิ กถึ งแก่ กรรม เป็ นเงิ น 6,000,000 บาท โดยใช้ งบดําเนิ นงาน จํ านวน
3,900,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 2,100,000 บาท
- สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2562 จํานวน 208 ทุน เป็ นเงิน 455,000
บาท โดยใช้ ทนุ เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 455,000 บาท
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- สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง ใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์จํานวน 60,000
บาท
- สวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพืน้ ที่ ใช้ ทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบ
เหตุจากความไม่สงบในพื ้นที่ จํานวน 20,000 บาท
- จัดทําประกันชีวิตกลุม่
- จัดทําประกันสินเชื่อ
- สวัสดิการสมาชิกสมทบ โดยใช้ ทนุ สวัสดิการสมาชิกสมทบ เป็ นเงิน 5,000 บาท
- สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส โดยใช้ ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส เป็ นเงิน
10,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวชีว้ ัด

จํานวนเงินที่จา่ ยเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูส่ มรส
จํานวนเงินที่จา่ ยสมาชิกอายุครบ 60 ปี
จํานวนเงินที่จา่ ยสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
จํานวนเงินที่จา่ ยให้ แก่สมาชิกถึงแก่กรรม
จํานวนของทุนการศึกษาที่บตุ รสมาชิกได้ รับ
จํานวนเงินที่ชว่ ยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ ายแรง
จํานวนเงินที่จา่ ยให้ สมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบ
ในพื ้นที่
8 จํานวนของสมาชิกที่ทําประกันชีวิตกลุม่
9 จํานวนของสมาชิกที่ทําประกันสินเชื่อ
10 จํานวนเงินที่จา่ ยเกี่ยวกับการศพสมาชิกสมทบ
11 จํานวนเงินที่จา่ ยให้ สมาชิกเพื่อการมงคลสมรส

วิธีการวัดผล
ประเมินผล
สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล
สํารวจข้ อมูล

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 สมาชิกได้ รับสวัสดิการอย่างทัว่ ถึง เหมาะสมเป็ นธรรม
7.2 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ ดียิ่งขึ ้น
7.3 สมาชิกมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความจงรักภักดี เลื่อมใสต่อสหกรณ์
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โครงการ
งาน
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 5
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายบัญชี และคอมพิวเตอร์
โครงการต่อเนื่อง
การเสริ ม สร้า งและพัฒ นาระบบปฏิ บ ัติ ก าร และเครื อ ข่ าย
ทุนสาธารณประโยชน์
มกราคม – ธันวาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุบันเทคโนโลยี ส มัยใหม่ ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และมี ความสํ าคัญ ต่อการ
พัฒนาองค์กร และมีบทบาทสําคัญต่อการแข่งขันธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีใช้ กนั ในปั จจุบนั จึงถือเป็ น
ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูล การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การเรี ยกดู
ข้ อมูล การประมวลผล การใช้ งานร่ วมกันแบบหลายๆ คนและการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้ ง่ายขึ ้น มี
ค่าใช้ จา่ ยตํ่าลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้ งานข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ มาจะมีคณ
ุ ภาพในการ
นําไปวิเคราะห์และใช้ งานมากขึ ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี ยงั สารมารถช่วยให้ เกิดการพัฒ นา
และปรับปรุ งกระบวนการในการผลิตและการทํ างานให้ มีต้นทุนที่ตํ่าลงใช้ เวลาในการทํางานที่
ลดลง และได้ ผลลัพธ์ที่มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพจะต้ องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ มีความรู้ทนั การใช้ งานได้ อย่างประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มากยิ่งขึ ้น

3. เป้ าหมาย
3.1 พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 ครัง้
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4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม
4.1 พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์
- จัดส่งบุคลากรเข้ าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ที่
กิจกรรม
1 จัดอบรมพัฒนาความรู้เจ้ าหน้ าที่
ผู้ดแู ลระบบโปรแกรมสหกรณ์ และ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
นางอารี ย์ เพ็ชรพรหม
นายทินกร วุตติหาสะ

5. งบประมาณ เป็ นเงิน 51,900 บาท (ทุนสาธารประโยชน์)
5.1 การอบรมระบบโปรแกรมสหกรณ์ กรณี ที่ สอ.มอ. มี ก ารพัฒ นาระบบโปรแกรม
สหกรณ์ใหม่ เป็ นเงิน 39,200 บาท
5.1.1 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ 16 คน
เป็ นเงิน 21,200 บาท
5.1.2 ค่าเช่าที่พกั (ถ้ ามี)
เป็ นเงิน 10,000 บาท
5.1.3 ค่าพาหนะ (จ่ายตามจริง)
เป็ นเงิน 8,000 บาท
5.2 การอบรมการใช้ ระบบโปรแกรมสหกรณ์ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์ (เก่ า) ได้ มี การ
พัฒ นาศักยภาพการใช้ ระบบโปรแกรม และเจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ (ใหม่) ได้ เรี ยนรู้ การใช้ งานระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ เป็ นเงิน 12,700 บาท
5.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็ นเงิน 3,000 บาท
5.2.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื ้อๆ ละ 50 บาท
เป็ นเงิน 1,600 บาท
5.2.3 ค่าอาหาร 1 มื ้อๆ ละ 100 บาท
เป็ นงิน 1,600 บาท
5.2.4 ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)
เป็ นเงิน 6,500 บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
จํานวนครัง้ ของการพัฒนาบุคลากร สํารวจ
แบบสํารวจ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนของเจ้ าหน้ าที่ด้าน
สํารวจ
แบบสํารวจ
เทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1 บุคลากรได้ รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เต็มศักยภาพ
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