สวนที่ 1
บทนํา
1. สภาพปจจุบันของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
1.1 ประวัติ
ปพุท ธศั กราช 2504 นายพินธุ พฤษศรี ศึก ษาธิ การจั งหวั ดนราธิ วาส ไดรวบรวม
ขาราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิ กคุรุ สภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนราษฎรในจั งหวั ด
นราธิวาส จัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยและเครดิต สําหรับคนที่มีเงินเดือน ขึ้น 1 สมาคม ชื่อ “สหกรณครู
นราธิวาส จํากัดสินใช” มีความมุงหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการสงเสริมการออมทรัพยในหมูสมาชิก
และชวยใหสมาชิกพนจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดใหมีเงินกูเพื่อชําระหนี้เกาและเพื่อการอันจําเปน
หรือเปนประโยชน ตลอดจนสงเสริมการออมทรัพย ในหมูสมาชิกดวยวิธีการสงเงินสะสมรายเดือน โดย
เกณฑกําหนดตามสวนแหงรายได ในขณะกอตั้งมีสมาชิกจํานวน 364 คน สงเงินสะสมรายเดือน
(ทุนเรือนหุน) รวม 11,360.00 บาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ตอมาในการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2512 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนชื่อเปน “สหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด” โดยนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
สหกรณไดตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2512 เปนตนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีสมาชิก 6,604 คน
มีสินทรัพย 3,188,589,712.82 บาท หนี้สิน 1,524,369,594.68 บาท ทุน 1,664,220,118.14 บาท
1.2 ที่ตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนตรีรัตน ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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1.3 ดานบุคลากร
ในป 2555 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 6,604 คน

2. ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
2.1 ดานปริมาณ
2.1.1. ปริมาณ
- สมาชิกสหกรณ
จํานวน 6,604 คน
- สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ
จํานวน 4,457 คน
- สมาชิกที่ไมมีหนี้กับสหกรณ
จํานวน 2,147 คน
- สรรหาที่ปรึกษา
จํานวน
9 คน
- ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
จํานวน
5 รายการ
- จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
จํานวน
7 โครงการ
- แกไขระเบียบสหกรณ
จํานวน
9 ระเบียบ
- สงเสริมและสนับสนุนใหคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ
และเจาหนาที่เขาฝกอบรมสัมมนาในรูปแบบตางๆ จํานวน 9 ครั้ง
2.1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2555
ที่ โครงการ / กิจกรรม
1 สื่อสาร สัมพันธ

ตัวชี้วัด
- จํานวนผูใชเว็บไซต
(คน)
- จํานวนครั้งของ
การจัดทําขาว (ครั้ง)

ป 2555
ผลการ หมายเหตุ
เปาหมาย
ดําเนินงาน
3,500
5,967
6

8

2

ที่

2

3
4

5

6

7

ป 2555
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลการ หมายเหตุ
เปาหมาย
ดําเนินงาน
- จํานวนครั้งที่สงขาวทาง
6
7
SMS (ครั้ง)
- จํานวนของที่ระลึกงาน
6,700
(1)
เปดอาคารสํานักงาน
- จํานวนผูเยี่ยมชม
200
272
นิทรรศการ (คน)
เสริมสรางอุดมการณ - จํานวนของสมาชิกใหม
150
(2)
พัฒนาความรูแก
ที่ไดรับความรู
สมาชิก
- จํานวนของสมาชิกที่
300
90
(3)
เขารับการอบรม
พัฒนาบุคลากร และ - จํานวนของผูแทน
318
318
ผูแทนสมาชิก
สมาชิกเขารวมประชุม
พัฒนาระบบบริหาร - จํานวนระเบียบ/
4
9
จัดการสหกรณ
ขอบังคับที่ไดรับ
การปรับปรุง
งานบริหารงานทั่วไป - รอยละของงบประมาณ
100
63.02
(งานประจํา)
ที่เบิกจายจากงบฯ ที่ตั้ง
ไวตอป
สงเสริมการควบคุม - จํานวนครั้งในการจัดทํา
12
13
ภายในและการ
ระบบควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยงของ - จํานวนครั้งที่จัดทํา
12
13
สหกรณ
ระบบบริหารความเสี่ยง
สงเสริมการใช
- รอยละ 80 ของผล
80
100
เครื่องมือการบริหาร การดําเนินงานตาม
จัดการสหกรณ
แผนปฏิบัติการ ประจําป
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ป 2555
ที่ โครงการ/กิจกรรม
8 เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

9 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของ
สหกรณ

10 ระดมทุน

ตัวชี้วัด
- จํานวนครั้งที่สงบุคลากร
เขารับการอบรมสัมมนา

เปาหมาย
6

หมาย
เหตุ

ผลการ
ดําเนินงาน
9

- จํานวนของบุคลากรที่
33
22
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนของบุคลากรใน
6
6
องคกร (หรือเคยเปน
บุคลากร) ที่ไดรับ
การยกยอง เชิดชูเกียรติ
- จํานวนของสมาชิกที่
14
14
ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ
- จํานวนของฐานขอมูล
3
3
สหกรณที่ไดรับ
การพัฒนา
- จํานวนของฐานขอมูล
6,700
6,604
สวนบุคคลที่ไดรับ
การพัฒนา
- จํานวนของทุนเรือนหุนที่ 87,000,000 150,295,920.00
เพิ่มขึ้น
- จํานวนของเงินฝากที่
91,000,000 104,661,263.66
เพิ่มขึ้น
- จํานวนของสมาชิก
70
46
สมทบ
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ป 2555
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

11 ซื้อหุนสะสมทรัพย

- จํานวนของทุนเรือน
3,000,000
หุนที่สมาชิกซื้อ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ
ของโครงการ
12 ออมทรัพย
- จํานวนของเงินฝาก
1,000,000
ที่สมาชิกมาฝากเพิ่ม
ตามโครงการ
13 ใหสินเชื่อแกสมาชิก - จํานวนเงินของเงินกู 240,000,000
เพื่อเหตุฉุกเฉินตอป
- จํานวนเงินของเงินกู 2,000,000,000
สามัญตอป
- จํานวนเงินของเงินกู
พิเศษตอป
- จํานวนเงินของเงินกู
ปนผลตอป
14 พัฒนากระบวนการ - รอยละของความพึง
บริการของสหกรณ พอใจของสมาชิกที่มี
ตอการบริการ
15 สงเสริมการพัฒนา - จํานวนเงินที่
สังคม
สนับสนุนใหแก
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
และสังคม
16 สหกรณสัญจร
- จํานวนของสมาชิก
เขารวมกิจกรรม
สหกรณสัญจร

หมายเหตุ
ผลการ
ดําเนินงาน
3,000,000

1,057,000

24,677,020
392,761,800
6,875,000
210,000
2,040,568,000
30,000,000
27,126,900
6,000,000

7,046,500

85

92.75

45,000

51,300

130

986

ATM
ฉฉ.
สศ.
สก.
สท.
พห.
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ป 2555
ที่ โครงการ/กิจกรรม

17 สงเสริมสวัสดิการ
ใหแกสมาชิกและ
ครอบครัว

18 พัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
- จํานวนของสมาชิกที่
ไดรับการบริการนอก
สถานที่
- จํานวนเงินที่จาย
เกี่ยวกับการศพสมาชิก
และคูสมรส
- จํานวนเงินที่จาย
สมาชิกอายุครบ 60 ป
- จํานวนเงินที่จายใหแก
สมาชิกถึงแกกรรม
- จํานวนของ
ทุนการศึกษาที่บุตร
สมาชิกไดรับ
- จํานวนเงินที่ชวยเหลือ
สมาชิกประสบภัย
รายแรง
- จํานวนเงินที่จายให
สมาชิกประสบเหตุจาก
ความไมสงบในพื้นที่
- จํานวนของสมาชิกที่
เขารวมโครงการประกัน
ชีวิตกลุม
- จํานวนครั้งของ
การพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เปาหมาย
130

หมายเหตุ
ผลการ
ดําเนินงาน
826

700,000

765,000

1,800,000

2,204,000

5,000,000

5,854,000

400,000

362,500

60,000

131,000

40,000

42,000

5,850

5,374

2

1

(4)
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หมายเหตุ
(1) ไมมีการจัดทําของที่ระลึกงานเปดอาคารสํานักงาน เนื่องจากอาคารสํานักงานยังกอสรางไมแลว
เสร็จ
(2) ไมไดมีการจัดอบรมสมาชิกเขาใหม เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดยังไมมีการปฐมนิเทศขาราชการ
บรรจุใหม
(3) มีหนวยงานจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเพียง 1 หนวยงาน (1 ครั้ง)
(4) มีสมาชิกยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา จํานวน 227 ราย มีผไู ดรับทุนจํานวน 173 ราย ดังตอไปนี้
1. ระดับประถมศึกษา ยื่นใบสมัครจํานวน 76 ราย ไดรับทุนจํานวน 60 ราย (เปนเงิน 90,000
บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จํานวน 11 ราย , คูสมรสไดรับในปเดียวกันนี้ จํานวน 1 ราย)
2. ระดับมัธยมศึกษา ยื่น ใบสมัครจํานวน 82 ราย ไดรับ ทุนจํานวน 60 ราย (เปนเงิน 120,000
บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จํานวน 10 ราย)
3. ระดับ อุดมศึกษา ยื่นใบสมัครจํานวน 53 ราย ไดรับ ทุน จํานวน 45 ราย (เปนเงิน 112,500
บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จํานวน 8 ราย)
4. ระดับปริญญาโท ยื่นใบสมัครจํานวน 16 ราย ไดรับทุนจํานวน 8 ราย (เปนเงิน 40,000 บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จํานวน 1 ราย)

2.2 ดานคุณภาพ
2.2.1. สหกรณออมทรัพยครูน ราธิวาส จํากัด สนองความตองการของสมาชิก ได
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี
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 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
1. วิสัยทัศน
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน จึง
ประเมินสถานภาพของสหกรณ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศนของสหกรณเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของสหกรณในอนาคตระยะเวลา 5 ป (ปทางบัญชี 2555 – 2558)

“สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
เสริมสรางศรัทธา รักษาอุดมการณ ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยี”

2. พันธกิจ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

การเสริมสรางศรัทธา รักษาอุดมการณสหกรณ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การเสริมสรางความมั่นคงของสหกรณ
การพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เปาประสงค
3.1. สมาชิกมีความเขาใจ ศรัทธา และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ
3.2. บุคลากรมีศักยภาพและจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
โปรงใส และมีประสิทธิภาพ
8

3.3. สหกรณมีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ
3.4. สหกรณมีการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวไดอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
3.5. สหกรณมีเทคโนโลยี และระบบเครือขายสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาในทุกดาน

4. กลยุทธ
4.1. กลยุทธเสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมัน่ และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ
4.2. กลยุทธพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
4.3. กลยุทธเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความมั่นคงของ
สหกรณ
4.4. กลยุทธพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
4.5. กลยุทธพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

เปาหมายและผลผลิตหลัก
กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ
มาตรการ

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ
รูปแบบตาง ๆ แก - จํานวนผูใชเว็บไซต
มวลสมาชิกอยาง (คน)
ทั่วถึง
- จํานวนครั้งของการ
จัดทําสหกรณสาร
(ครั้ง)
- จํานวนครั้งที่สง
ขาวสาร SMS (ครั้ง)

มาตรการดําเนินงาน

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

5,967

4,500

- การพัฒนาเว็บไซต

8

6

- การจัดทําสหกรณ
สาร

39,000 นส.โชติกา วรรณวงศ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข

7

6

- การสงขาวสารทาง
SMS

30,000 นส.โชติกา วรรณวงศ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข

โครงการ
โครงการสื่อสาร
สัมพันธ

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
งบดําเนินการ
คณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ
35,000 นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนของที่ระลึก
เปดอาคารสํานักงาน
- จํานวนผูเยี่ยมชม
นิทรรศการ

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

-

6,700

272

200

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ

กิจกรรม
- จัดทําของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสเปด
สํานักงานใหม
- จัดนิทรรศการ/
บอรดประชาสัมพันธ
หนา/ในอาคาร
สํานักงาน
รวมเปนเงิน

งบประมาณ ป 2556

ผูรับผิดชอบ

402,000 นส.โชติกา วรรณวงศ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
5,000 นางทุมมา แกนบุญ
นางธมน ทวีสุข
นส.โชติกา วรรณวงศ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นายจรัญ เสารประดิษฐ
511,000
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มาตรการ
1.2 พัฒนา
สมาชิก โดยการ
จัดอบรมให
ความรูเสริมสราง
อุดมการณ และ
หลักการสหกรณ
แกสมาชิก

ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการเสริมสราง
อุดมการณ พัฒนา
ความรูแกสมาชิก

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
งบดําเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ

- รอยละของ
ขาราชการบํานาญ
ที่เขารวมกิจกรรม
- จํานวนของ
สมาชิกที่ไดรับ
ความรู

-

600

- จัดกิจกรรมสหกรณ
พบขาราชการบํานาญ

417,800

-

150

12,000

- จํานวนของ
สมาชิกที่เขารับ
การพัฒนาวิชาชีพ

90

300

- จัดอบรมใหความรู
สมาชิก หรือเขารวม
การจัดอบรมกับตน
สังกัดของสมาชิก
- จัดอบรมความรู
พัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพ
รวมเปนเงิน

100,000

529,800
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

1.3 พัฒนา
บุคลากร
- จํานวนของ
ผูเขารวมศึกษา
ดูงาน
- จํานวนของ
ผูแทนสมาชิกเขา
รวมการประชุม

-

50

318

318

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร และ
ผูแทนสมาชิก

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556
งบดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- จัดศึกษาดูงาน เปนเงิน 287,300 บาท คณะกรรมการศึ ก ษา
สหกรณออมทรัพย
และประชาสัมพันธ
อื่น
- ประชุมผูแทน
เปนเงิน 1,370,600 บาท กรรมการประจําหนวย
สมาชิก
รวมเปนเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

1,657,900
2,698,700
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสราง
องคกร (ฝาย
บริหารและฝาย - จํานวนระเบียบ /
ขอบังคับที่ไดรับ
จัดการ
การปรับปรุง
- รอยละของ
2.2 พัฒนา
งบประมาณที่
ระบบงานใหมี
เบิกจายจากงบฯ
คุณภาพและ
ที่ตั้งไวตอป
โปรงใส

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

9

4

63.02

100

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการสหกรณ

กิจกรรม

ปรับปรุงระเบียบ /
ขอบังคับ
โครงการ
บริหารงาน
ทั่วไป(งาน
ประจํา)

งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
งบดําเนินการ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
เบิกจายจากงานประจํา คณะกรรมการศึ ก ษา
และประชาสัมพันธ

การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2556
คณะกรรมการ
- งบบุคลากร
6,736,680 ดําเนินการ
- งบดําเนินงาน
4,419,269
- งบลงทุน
5,455,900
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

- จํานวนครั้งในการ
จัดทําระบบควบคุม
ภายใน
- จํานวนครั้งจัดทํา
ระบบบริหารความ
เสี่ยง

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
สงเสริมการ
ควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สหกรณ

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

13

12

- จัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน

เบิกจายจากงานประจํา ฝายการเงิน
ฝายสํานักงาน

13

12

- จัดทําระบบบริหาร เบิกจายจากงานประจํา ฝายการเงิน
ความเสี่ยง
ฝายสํานักงาน
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

2.3 บริหาร
จัดการโดยใช
แผนเปน
เครื่องมือ
- จํานวนครั้งใน
กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
- รอยละ 80 ของผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
สงเสริมการใช
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ
สหกรณ

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

2

2

- การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

เบิกจายจากงานประจํา ฝายสํานักงาน

100

100

- การติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เบิกจายจากงานประจํา คณะกรรมการ
ดําเนินการ
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มาตรการ
2.4 เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด

- จํานวนครั้งที่สง
บุคลากรเขารับการ
อบรมสัมมนา
- จํานวนบุลากรที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนของบุคลากร
ในองคกร (หรือเคยเปน
บุคลากร) ที่ไดรับการ
ยกยอง
- จํานวนของสมาชิกที่
ไดรับการยกยอง เชิดชู
เกียรติ

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

9

6

22

33

6

6

14

14

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
ทุนสาธารณประโยชน คณะกรรมการ
เปนเงิน 82,400 บาท ดําเนินการ

- สง บุค ลากรเขารั บ
การฝกอบรม สัมมนา
(กรรมการ,เจาหนาที่,
ผูตรวจสอบกิจการ)

50,000 ฝายสํานักงาน

- คัดเลือกบุคลากร
ในองคกร และ
สมาชิกที่สราง
คุณประโยชนใหแก
สหกรณ

32,400
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.5 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่
ทันสมัยและรวม
- จํานวนของ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่ไดรับ
ฐานขอมูลกับ
การพัฒนา
สหกรณอื่น ๆ
- จํานวนของ
ฐานขอมูลสวน
บุคคลที่ไดรับ
การพัฒนา

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

3

3

6,604

6,700

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบฐาน
ขอมูลสหกรณ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ป 2556
งบดําเนินการ 130,400
บาท

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของ
สหกรณ

50,000 นส.พรรณธินี นครจันทร
นายทินกร วุตติหาสะ

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสวนบุคคล

80,400 นส.พรรณธินี นครจันทร
นายทินกร วุตติหาสะ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

16,824,649
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กลยุทธที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความมั่นคงของสหกรณ
มาตรการ

ตัวชี้วัด

3.1 การระดม - จํานวนของ
เงินออมจาก เงินทุนเรือนหุนที่
สมาชิก
เพิ่มขึ้น
- จํานวนของเงิน
ฝากที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนของ
เงินทุนเรือนหุนที่
เพิ่มขึ้นตาม
โครงการ
- จํานวนของเงิน
ฝากที่เพิ่มขึ้นตาม
โครงการ

ขอมูลฐาน
ป 2555

มาตรการดําเนินงาน

เปาหมาย
ป 2556

โครงการ
กิจกรรม
150,295,920.00 88,000,000 โครงการระดม - ระดมเงินทุน
ทุน
เรือนหุน

เบิกจายจากงานประจํา

นางอภิรดา กลาณรงค
นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ

104,661,263.66 92,000,000

เบิกจายจากงานประจํา

นายทวี เจริญสุข
นางวิไลลักษณ ประไพพิศ
ฝายการเงิน
ฝายบัญชี

- ระดมเงินฝาก

งบประมาณ ป 2556

3,000,000.00

3,000,000 โครงการซื้อหุน - จัดสมนาคุณผูที่ งบดําเนินการ
สะสมทรัพย
ซือ้ หุนเพิ่มตาม
เปนเงิน 30,000 บาท
เกณฑของโครงการ

1,057,000.00

1,000,000 โครงการ
ออมทรัพย

- จัดสมนาคุณผูที่ งบดําเนินการ
ฝากเงินเพิ่มตาม เปนเงิน 10,000 บาท
เกณฑของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ฝายการเงิน – เงินฝาก
ฝายบัญชี
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

3.2 ระดมทุนโดย
การรับสมัคร
สมาชิกสมทบ
3.3 จัดการแหลง
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ยต่ํา
3.4 บริการ
สินเชื่อให
เพียงพอกับความ
ตองการของ
สมาชิก

- จํานวนของ
สมาชิกสมทบที่
เพิ่มขึ้น

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

46

90

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ ป 2556

ผูรบั ผิดชอบ

- การรับสมัคร
สมาชิกสมทบ

เบิกจายจากงานประจํา

นางธมน ทวีสุข
นส.พรรณธินี นครจันทร

โครงการให
สินเชื่อแก
สมาชิก
- จํานวนเงินกู
พิเศษตอป
- จํานวนเงินกู
สามัญตอป

27,126,900

30,000,000

- เงินกูพิเศษ

2,047,653,000 2,100,000,000

- เงินกูสามัญ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ และ
ผูจัดการ
งบดําเนินการ
- คณะกรรมการ
887,000,000 บาท
ดําเนินการ
- ฝายสินเชื่อ
- ฝายบัญชี
20,000,000 ฝายสินเชื่อ
700,000,000 ฝายสินเชื่อ
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตอป
- จํานวนเงินเงินกู
เงินปนผลตอป

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

417,438,820

400,000,000

7,046,500

7,000,000

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ

กิจกรรม
- เงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน
- เงินกูปนผล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ ป 2556

ผูรับผิดชอบ

160,000,000 ฝายสินเชื่อ

7,000,000 ฝายสินเชื่อ
887,040,000
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
มาตรการ
4.1 การปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ
การใหบริการ
ทุกประเภท

ตัวชี้วัด

- รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่มีตอ
การบริการ
- จํานวนเงินที่
สนับสนุนใหแก
กิจกรรมพัฒนา
สังคม
4.2 จัดกิจกรรม - จํานวนของ
สหกรณสัญจร สมาชิกเขารวม
และการบริการ กิจกรรมสหกรณ
นอกสถานที่
สัญจร

ขอมูลฐาน
ป 2555
92.75

เปาหมาย
ป 2556
90

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนา - พัฒนากระบวนการ งบดําเนินการ 6,000 นางธมน ทวีสุข
กระบวนการ
ใหบริการแกสมาชิก บาท
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
บริการของ
ทุกประเภท
สหกรณ

51,300

100,000

โครงการ
สงเสริมการ
พัฒนาสังคม

- สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
สังคม

ทุนสาธารณประโยชน นางทุมมา แกนบุญ
เปนเงิน 100,000 บาท นางประนอม หอมลออ

986

200

โครงการ
สหกรณสัญจร

- เขารวมการอบรม
สัมมนาครูกับ
หนวยงานตนสังกัด

ทุนสาธารณประโยชน คณะกรรมการศึกษา
เปนเงิน 12,000 บาท และประชาสัมพันธ
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนของ
สมาชิกที่รับ
บริการนอก
สถานที่

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

826

200

4.3 จัดระบบการให
สวัสดิการแกสมาชิก
และครอบครัวอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม

มาตรการดําเนินงาน
โครงการ

โครงการ
สงเสริม
สวัสดิการใหแก
สมาชิกและ
ครอบครัว
- จํานวนเงินที่
จายเกี่ยวกับ
การศพสมาชิก
และคูสมรส

765,000

700,000

กิจกรรม
- จัดการบริการ
นอกสถานที่

งบประมาณ ป 2556
ทุนสาธารณประโยชน
เปนเงิน 6,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ

ทุนสวัสดิการ
และงบดําเนินการ

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ

- เงินสงเคราะห
งบดําเนินการ เปนเงิน
เกี่ยวกับการศพ
350,000 บาท
สมาชิกและคูสมรส และทุนสวัสดิการ เปนเงิน
350,000 บาท

นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนเงินที่จาย
สมาชิกอายุครบ 60
ป
- จํานวนเงินที่จาย
ใหแกสมาชิก
ถึงแกกรรม
- จํานวนของ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกที่สนับสนุน
- จํานวนเงิน
ชวยเหลือสมาชิก
ประสบภัยรายแรง

ขอมูลฐาน
ป 2555
2,204,000

เปาหมาย
ป 2556
2,160,000

5,854,000

5,000,000

362,500

405,000

131,000

60,000

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ป 2556
- เงินสงเคราะห
งบดําเนินการ เปนเงิน
สมาชิกอายุครบ 60 2,160,000 บาท
ป
- สวัสดิการสมาชิก งบดําเนินการ เปนเงิน
ถึงแกกรรม
3,300,000 บาท
และทุนสวัสดิการ เปนเงิน
1,700,000 บาท
- สวัสดิการ
กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร
ทุนการศึกษาบุตร สมาชิก 405,000 บาท
สมาชิก ประจําป 56
- สวัสดิการเงิน
ทุนสาธารณประโยชน
ชวยเหลือสมาชิก
เปนเงิน 60,000 บาท
ประสบภัยรายแรง

ผูรับผิดชอบ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นายทวี เจริญสุข
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางธมน ทวีสุข
นายทวี เจริญสุข
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นางประนอม หอมลออ
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนเงินที่จาย
ใหสมาชิกประสบเหตุ
จากความไมสงบใน
พื้นที่
- จํานวนของสมาชิก
สมาชิกที่เขารวม
โครงการประกันชีวิต
กลุม
- จํานวนของเงินที่
ชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินกูสามัญ

ขอมูลฐาน
ป 2555
42,000

เปาหมาย
ป 2556
40,000

5,374

5,400

-

-

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ป 2556
- สวัสดิการกองทุน เงินกองทุนชวยเหลือ
สมาชิกประสบเหตุ
สมาชิกประสบเหตุจาก
จากความไมสงบใน ความไมสงบในพื้นที่
พื้นที่
จํานวน 40,000 บาท
- จัดทําประกันชีวิต เบิกจายจากงานประจํา
กลุม

ผูรับผิดชอบ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นางประนอม หอมลออ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางทุมมา แกนบุญ
นางประนอม หอมลออ
คณะกรรมการจัดซื้อ

- จัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินกูสามัญ

กองทุนชวยเหลือผูค้ํา
ประกันเงินกูสามัญ
จํานวน 1,000,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
9,489,000
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กลยุทธที่ 5 การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการ

ตัวชี้วัด

5.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี

- จํานวนครั้ง
ของการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอมูลฐาน
ป 2555

เปาหมาย
ป 2556

1

2

โครงการ

มาตรการดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ ป 2556
ผูรับผิดชอบ
- จัดอบรมพัฒนา
ทุนสาธารณประโยชน นส.พรรณธินี นครจันทร
ความรูดาน
เปนเงิน 23,000 บาท นายทินกร วุตติหาสะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเจาหนาที่ดาน
สารสนเทศ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

23,000

26

แนวทางในการบริหารงบประมาณ ป 2556
1. หลักการ
ในการบริหารงานและงบประมาณ ป 2556 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. ยึดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทุกขั้นตอนในการดําเนินงาน

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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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ
โดยใชแบบประเมินผล เปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของงาน / 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
เสนอคณะกรรมการดําเนิน การ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการจัดทําสรุปรายงานผลการบริหาร
งบประมาณเพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานและการจัดการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 - 2556
กิจกรรมและขั้นตอน
การดําเนินงาน
1. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. ทบทวนแผน
กลยุทธ
3. รางแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556
4. เสนอรางแผน
ปฏิบัติการ ป 2556
5. เสนอแผนปฏิบัติ
การตอที่ ประชุ มใหญ
สามั ญ ประจําป
2556
6. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
7. ติดตามและ
ประเมินผล
8. รายงานและสรุป
ผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ธค
55

มค
56

กพ
56

มีค เมย พค
56 56 56

มิย
56

กค
56

สค
56

กย
56

ตค
56

พย
56

ธค
56

ผูรับผิดชอบ
และปฏิบัติ
คณะกรรมการ
ฝายจัดการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ฝายจัดการ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
คณะกรรมการ
ฝายจัดการ
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ปฏิทินรับสมัครผูแทนสมาชิก ประธานกรรมการ
กรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ
ที่
รายการ
1 - รับสมัครผูแทนสมาชิก
- สงรายชื่อผูสมัครตอสหกรณ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส มัคร
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก
- เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
- ประกาศรายชื่อผูแทนสมาชิก ประจําป 2556

ระยะเวลาดําเนินการ
- ระหวางวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2556
ณ หนวยที่สังกัด
- วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
- วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และเว็บไซต
- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หนวยที่สังกัด
- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และเว็บไซต

2 แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ และ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53
ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 14 คน ประกอบดวย ประจําเดือนธันวาคม 2556
ผูแทนสมาชิกหนวยละ 1 คน
3 รับสมัครประธานกรรมการ
รับสมัครกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 7 หนวย ไดแก
- หนวยอําเภอยี่งอ
- หนวยอําเภอสุไหงปาดี
- หนวยอําเภอศรีสาคร
- หนวยอําเภอจะแนะ
- หนวยอําเภอรือเสาะ
- หนวยอําเภอสุคิริน

- วันที่ 8 – 10 มกราคม 2557 ณ สหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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ที่

รายการ
ระยะเวลาดําเนินการ
- หนวยอําเภอบาเจาะ
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
4 เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูตรวจ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2556
สอบกิจการ
ประมาณวาเดือนกุมภาพันธ 2557
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สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ป 2556
เปนเงิน 916,075,349 บาท
งบประมาณ
ป 2556
กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ
1.1 โครงการสื่อสาร สัมพันธ (งบดําเนินการ)
511,000
1.2 โครงการเสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก (งบดําเนินการ)
529,800
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร และผูแทนสมาชิก (งบดําเนินการ)
1,657,900
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ (งานประจํา)
2.2 โครงการบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
16,611,849
2.3 โครงการสงเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ (งานประจํา)
2.4 โครงการสงเสริมการใชเครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ
(งานประจํา)
2.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทุนสาธารณประโยชน)
82,400
2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ (งบดําเนินการ)
130,400
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสรางความ
มั่นคงของสหกรณ
3.1 โครงการระดมทุน (งานประจํา)
3.2 โครงการซื้อหุนสะสมทรัพย (งบดําเนินการ)
30,000
3.3 โครงการออมทรัพย (งบดําเนินการ)
10,000
3.4 โครงการใหสินเชื่อแกสมาชิก (งบดําเนินการ)
887,000,000
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
ครอบครัว
4.1 โครงการพัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ (งบดําเนินการ)
6,000
4.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาสังคม (ทุนสาธารณประโยชน)
100,000
4.3 โครงการสหกรณสัญจร (ทุนสาธารณประโยชน)
18,000
งาน/โครงการ
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งาน/โครงการ

งบประมาณ
ป 2555
8,365,000

4.4 โครงการสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว
* เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส เปนเงิน 700,000 บาท
(งบดําเนินการ 350,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 350,000 บาท)
* เงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป เปนเงิน 2,160,000 บาท
(งบดําเนินการ)
* เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม เปนเงิน 5,000,000 บาท (งบดําเนินการ
3,300,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 1,700,000 บาท)
* ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปนเงิน 405,000 บาท (กองทุนเพื่อการศึกษา
บุตรสมาชิก 200,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 205,000 บาท)
* เงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง เปนเงิน 60,000 บาท
(ทุนสาธารณประโยชน)
* สมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ เปนเงิน 40,000 บาท
(ทุนสวัสดิการสมาชิก)
* ประกันชีวิตกลุม (เก็บเงินจากสมาชิก)
4.5 โครงการกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (ทุนสวัสดิการสมาชิก
1,000,000
จากกําไรสุทธิ 1,000,000 บาท และเก็บจากสมาชิกผูก)ู
กลยุทธที่ 5 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
23,000
(ทุนสาธารณประโยชน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
916,075,349
หมายเหตุ :

งบดําเนินการ
งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

เปนเงินทั้งสิ้น 895,685,100 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น 16,611,849 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น
283,400 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น 3,295,000 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 1

สื่อสาร สัมพันธ
ประชาสัมพันธ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ
โครงการตอเนื่อง
งบดําเนินการ
เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นตอหลักการ
สหกรณ
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
ดว ยสหกรณอ อมทรัพ ยค รูน ราธิว าส จํา กัด เปน องคก รที่มีส มาชิก ครอบคลุม พื้น ที่
ทุกอําเภอในจังหวัดนราธิวาส สหกรณฯ จึงใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ขาวสารความเคลื่อนไหวใหแกสมาชิกทุกคน
ทราบโดยทั่วกัน
ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกไดรับรูขาวสารอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณพรอมๆ กัน สหกรณจึงได
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีความหลากหลาย และทั่วถึง

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสมาชิกทุกคน ไดรับความรู ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณอยางถูกตอง
รวดเร็ว และทันเหตุการณอยางทั่วถึง
2.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณฯ มากขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีระหวางสมาชิกกับสหกรณฯ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- จัดทําแผนปลิว จํานวน 6 ครั้ง ใหแกสมาชิกทุกคน
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- เผยแพรขาวสารทางเว็บไซตใหแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปไมนอยกวา 4,000 คน
- สง SMS ขาวสารใหแกสมาชิกทุกคน
- สงขาวสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- จัดนิทรรศการที่สหกรณ หรือรวมกับหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 2 ครั้ง
- จัดทําของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปดสํานักงานใหม
3.2 ดานคุณภาพ
สมาชิกไดรับทราบขาวสารสหกรณรวดเร็ว และทั่วถึง

4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.4

จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ
ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ
2 ดําเนินการ
- จัดทําสหกรณสาร
- เผยแพรขาวสารทางเว็บไซต
- สงขาวสาร SMS
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
- จัดทําของที่ระลึก
3 ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
มกราคม 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
และฝายสํานักงาน

ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

คณะกรรมการการศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
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5. งบประมาณ (งบดําเนินการ)
เปนเงินทั้งสิ้น 511,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
5.1 คาจัดทําแผนปลิว จํานวน 6 ครั้ง ๆ ละ 6,700 แผน
เปนเงิน
5.2 คาเผยแพรขาวสารทางเว็บไซต (คาเชาพื้นที)่ และพัฒนาเว็บไซต
และสื่อสารมวลชน
เปนเงิน
5.3 คาสง SMS ขาวสารใหสมาชิก
เปนเงิน
5.4 จัดสงขาวสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
5.4 จัดปายประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
เปนเงิน
5.5 จัดทําของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปดสํานักงานใหม
เปนเงิน

39,000 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท
5,000 บาท
402,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
- จํานวนครั้งของการจัดทําขาว (ครั้ง)
- จํานวนผูใชเว็บไซต (คน)
- จํานวนครั้งที่สงขาวสาร SMS (ครั้ง)
- จํานวนผูเยี่ยมชมสหกรณ (คน)
- จํานวนของที่ระลึกที่จัดทํา (ชิ้น)

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจขอมูล
สํารวจขอมูล
สํารวจขอมูล
สํารวจขอมูล
สํารวจขอมูล

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1
7.2
7.3
7.4

สมาชิกไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ
สมาชิกมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนางานสหกรณเปนอยางดี
สมาชิกมีความพึงพอใจในดานขาวสาร การรับบริการในระดับดีมาก
สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการรับบริการตางๆ ของ

สหกรณ
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 1

เสริมสรางอุดมการณ พัฒนาความรูแกสมาชิก
ประชาสัมพันธ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ
โครงการตอเนื่อง
งบดําเนินการ
เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นตอหลักการ
สหกรณ
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยเปนที่รวมกันของกลุมบุคคลจํานวนมาก และมีการดําเนินการ มีการ
ทํางานเปนทีมที่มีก ารรวบรวมทรัพยากร และความรวมมือของทุก ฝายมาดําเนินกิจการรวมกัน
โดยมุงเนนที่จะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ คือ การกินดี อยูดี มีสันติสุข
กลาวคือ สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่มีผูใชบริการเปนเจาของ เปนผูควบคุมการดําเนินงาน
ดังนั้น สหกรณจะบรรลุผลสําเร็จตามประสงคไดจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากมวลสมาชิก
ภายใตความรู ความเขาใจในหลักการสหกรณ และมีทัศนคติที่ดีตออุดมการณสหกรณอยาง
แทจริง จึงกิจกรรมมุงเนนการเสริมสรางอุดมการณ และพัฒนาความรูใหแกสมาชิก

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางหลักการ อุดมการณสหกรณ ทัศนคติที่ดีตอองคกร ตลอดจนความรู
ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และนําไปสูการรวมกันพัฒนาองคกร

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. จัดกิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ

จํานวน 600 คน
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2. จัดอบรมใหความรูสมาชิกเขาใหม
จํานวน 150 คน
3. จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 100 คน
3.2 ดานคุณภาพ
1. ขาราชการบํานาญมีทัศนคติที่ดีตอองคกร และมีสุขภาพภายและจิตดีขึ้น
2. สมาชิกเขาใหมมีความรู ความเขาใจอุดมการณสหกรณ และบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยูในระดับดี
3. สมาชิกไดพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนงาน/กิจกรรม
4.2 ดําเนินการ
4.2.1 กิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ
4.2.2 กิจกรรมอบรมสมาชิกเขาใหม
4.2.3 กิจกรรมอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 สหกรณพบขาราชการบํานาญ
- จัดทําโปรแกรม/สํารวจผูเขารวม
- ดําเนินการ
- ประเมินและติดตามผล
2 - ประสานกับหนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก เพื่อเขารวมการอบรม
หรือจัดอบรมใหความรูแกสมาชิก
- จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
- ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
- ฝายสํานักงาน
เม.ย. – ส.ค. 2556
เม.ย. , ต.ค. 2556
ธันวาคม 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556
- ฝายจัดการ

ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556

- ฝายสํานักงาน
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ที่
กิจกรรม
3 จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ
- ประชาสัมพันธกิจกรรม
- สมาชิกแจงความประสงค
- ดําเนินการ
4

ประเมินและติดตามผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
- ฝายสํานักงาน

ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ธันวาคม 2556

- คณะกรรมการประเมิน
และติดตามผล

5. งบประมาณ (งบดําเนินการ เปนเงิน 529,800 บาท)
5.1 กิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ
เปนเงิน 417,800 บาท
- คาดําเนินการสํารวจผูเขารวม
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารและเครื่องดื่มหัวละ 200 บาท (643 คน) เปนเงิน 128,600 บาท
(สมาชิก คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ และคณะวิทยากร (ถามี) )
- คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ (ถามี)
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาเดินทาง (เหมาจายคนละ 400 บาท) (633 คน) เปนเงิน 253,200 บาท
(สมาชิก กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที)่
5.2 กิจกรรมอบรมสมาชิกเขาใหม
- คาเอกสาร
- เงินสนับสนุนการดําเนินงาน
(จายใหหนวยงานละ 1,500 บาท/ครั้ง)

เปนเงิน 12,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท

5.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพ
เปนเงิน 100,000 บาท
(เพื่อใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ)
- คาดําเนินการและคาใชจายอื่นๆ
เปนเงิน 60,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร
เปนเงิน 40,000 บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3

ตัวชี้วัด
จํานวนของสมาชิกขาราชการบํานาญ
ที่เขารวมกิจกรรม
จํานวนของสมาชิกที่ไดรับความรู
จํานวนของสมาชิกที่เขารับการอบรม

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจขอมูล
แบบสํารวจ
สํารวจขอมูล
สํารวจขอมูล

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สมาชิกขาราชบํานาญมีทัศนคติที่ดีตอองคกร และมีสุขภาพกาย ใจดีขึ้น
7.2 สมาชิกมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีตอสหกรณ
7.3 สมาชิกมีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 1

พัฒนาบุคลากร และผูแทนสมาชิก
ประชาสัมพันธ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ
โครงการตอเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน และงบดําเนินการ
เสริมสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นตอหลักการ
สหกรณ
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ซึ่งองคกรเปนที่รวมกันของกลุมบุคคลจํานวนมาก
และมีการดําเนินการ มีการทํางานเปนทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความรวมมือของทุกฝาย
มาดําเนินกิจการรวมกัน โดยมุงเนนที่จะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ คือ
การกินดี อยูดี มีสันติสุข กลาวคือ สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่มีผูใชบริการเปนเจาของ เปน
ผูควบคุมการดําเนิน งาน ดังนั้น สหกรณจ ะบรรลุผลสําเร็จตามประสงคได จะตองอาศัย ความ
รวมมือรวมใจจากมวลสมาชิกภายใตความรู ความเขาใจในหลักการสหกรณ และมีทัศนคติที่ดีตอ
อุดมการณสหกรณอยางแทจริง

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนําไปสูการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. จัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 318 คน
2. จัดการศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยอื่น กลุมเปาหมาย 54 คน
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3.2 ดานคุณภาพ
1. ผูแทนสมาชิกไดรับทราบขาวสาร และมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ
2. บุคลากรสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรบั ปรับใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานสหกรณใหมีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนงาน/กิจกรรม
4.1.1 จัดประชุมผูแทนสมาชิก
4.1.2 จัดการศึกษาดูงาน
4.2 ดําเนินการ
4.3 ติดตามและประเมินผล
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
จัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 ครั้ง
จัดการศึกษาดูงาน
ประเมินผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
- กรรมการดําเนินการ
- กรรมการดําเนินการ
- กรรมการดําเนินการ
- กรรมการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งบดําเนินการ 1,657,900 บาท)
5.1 กิจกรรมจัดประชุมผูแทนสมาชิก จํานวน 6 ครั้ง เปนเงิน 1,370,600 บาท
- คาเบี้ยประชุม 700 บาท/คน/ครั้ง
เปนเงิน 1,335,600 บาท
- คาจัดทําเอกสารการประชุม
เปนเงิน 35,000 บาท
5.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
เปนเงิน 287,300 บาท
(กลุมเปาหมาย 54 คน ไดแก กรรมการ จํานวน 15 คน ผูตรวจฯ จํานวน 3 คน ฝาย
จัดการ จํานวน 8 คน ผูแทนสมาชิก จํานวน 14 คน และประธานหนวย จํานวน 14 คน)
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- คาใชจายในการดําเนินการและประสานงาน
- คาเชาเหมารถจํานวน 6 วันๆ ละ 15,000 บาท
(คารถบัส 1 คันๆ ละ 15,000 บาท/วัน)
- คาของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท
- คาเชาที่พัก จํานวน 27 หองๆ ละ 900 บาท (5 คืน)
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 200 บาท/คน/วัน (6 วัน)
- คาประกันชีวิต (ทุนประกัน 100,000 บาท)

เปนเงิน 4,000 บาท
เปนเงิน 90,000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
เปนเงิน 121,500 บาท
เปนเงิน 64,800 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละของผูแทนสมาชิกเขารวมประชุม
รอยละของผูเขารวมศึกษา ดูงาน

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจขอมูล
แบบสํารวจ
สํารวจขอมูล
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูแทนสมาชิกมีความรู ความเขาใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบัติงานของ
สหกรณและนําไปเผยแพรใหสมาชิกไดรับทราบตอไป
7.2 มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการสหกรณใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให
สหกรณเปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงอยางยั่งยืนสืบไป
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ
งานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โครงการตอเนื่อง
งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไว คือ การสรางหรือเพิ่มคาองคกร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การเพิ่มคาใหกับผูมีสวนไดเสียในองคกร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําการจัดการความ
เสี่ยงมาใชเพื่อชวยกําหนดกลยุทธและสรางโอกาส ตลอดจนลดความสูญเสียและสิ่งที่ไมคาดหวังที่
อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการในปจจุบันจะเนนดานการวางแผนกลยุทธ ครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่
จะมีผลตอความเจริญกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนดานการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร
บุคคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบี ย บขอบังคับ ตางๆ เนื่องจากการบริห ารจัดการใน
ปจจุบันจะพิจารณาสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในทั้งระบบแลวนํามาปรับเปลี่ยนแกไข 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. มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ จํานวน 20 ครั้ง
3.2 ดานคุณภาพ
1. มีการแกไข หรือรางระเบียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. มีการวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.4

ประเมินสถานการณทั้งระบบ
วิเคราะห/ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และมติ
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประเมินสถานการณทั้งระบบ
2 วิเคราะห/ปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับ และมติ
3 ติดตามและประเมินผล
4 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
- กรรมการดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
- กรรมการดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556

- กรรมการดําเนินการ
- กรรมการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งานประจํา)
การประชุมแกไขปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และมติ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
งบประมาณเบิกจายจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนระเบียบ/ขอบังคับที่ไดรับ
การปรับปรุง

วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ
สํารวจขอมูล
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถขจัดความเสี่ยง และลดความเสียหายขององคกรที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 2

งานบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
งานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โครงการตอเนื่อง
งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงินซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของ
สมาชิก เพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เอื้ อ อาทรสั ง คม ภายใต โ ครงสร า งการบริ ห ารงาน อั น ประกอบดว ย สมาชิ ก ผู แ ทนสมาชิ ก
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 และพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีบุคลากร ปจจัยสําคัญ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนบรรยากาศที่จะสนับสนุนองคกรการดําเนินงานตามพันธกิจและ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในป 2556 ใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. เปาหมาย


ดานคุณภาพ



3.1. สหกรณไดรับงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอตามสภาพปญหา และความ
จําเปน
3.2 สหกรณสามารถปฏิบัติงานและพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ



ดานปริมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

เปนเงิน 6,736,680 บาท
เปนเงิน 4,419,269 บาท
เปนเงิน 5,455,900 บาท

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1.
4.2
4.2.
4.3.
4.4
4.5

จัดทําแผนการจัดซื้อ – จัดจาง
ดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ
เตรียมการประชุมใหญสามัญ ประจําป
ดําเนินการแผนงาน/โครงการตางๆ
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7


กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
จัดทําแผนการจัดซื้อ – จัดจาง
ก.พ. – มี.ค. 2556
ฝายสํานักงาน
ดําเนินการจัดซื้อ – จัดจาง
ก.พ. – ธ.ค. 2556
ฝายสํานักงาน
ดําเนินการโครงการตางๆ
ม.ค. - ธ.ค. 2556
ฝายสํานักงาน
ประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ
ม.ค. 56 – ก.พ. 57
ฝายสํานักงาน
เตรียมการประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ย. , ธ.ค. 2556
ฝายสํานักงาน
ติดตาม และประเมินผล
ก.ค., ธ.ค. 2556
คณะกรรมการดําเนินการ
สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
ธันวาคม 2556
คณะกรรมการดําเนินการ
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5. งบประมาณ 16,611,849 บาท (ใหถัวจายในหมวดเดียวกันได)
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

6,736,680
4,914,269
5,455,900

บาท
บาท
บาท

6. การวัดผลและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
รอยละของงบประมาณที่
เบิกจายจากงบฯ ที่ตั้งไวตอป

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สหกรณดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 สหกรณจัดหาครุภัณฑที่จําเปนไดตามเปาหมาย

รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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โครงการ

สงเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ
งาน
งานบริหารงานทั่วไป
ฝายที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
งบประมาณ
งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
สนองกลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรที่มุงเนนการสรางความมั่งคั่งสูงสุดให
เจาของกิจการ ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในกิจการ ซึ่งไมมีการกําหนด
ผลประโยชนตอบแทนที่แนนอน ซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขัน ดังนั้น
การที่กิจการจะนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวได
นั้น ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ และที่สําคัญตองมีการติดตามใหเกิดการนําไปสูการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได
การทําธุรกิจทุกประเภท โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงซึ่งสรางความเสียหายใหกับกิจการ
ภายใตขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดทําระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุม
นั้นจะชวยปองกัน หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่กิจการยอมรับได และสามารถนําพาองคกร
ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให ก ารบริ ห ารจัดการการใชท รัพยากรให เ ปน ไปอยางมีป ระสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
ความสิน้ เปลืองหรือการทุจริตในองคกร
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2.2 เพื่อใหรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
2.3 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดขึ้น

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) มีการจัดทําระบบควบคุมภายใน จํานวน 12 ครั้ง
2) มีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง จํานวน 12 ครั้ง
3.2 ดานคุณภาพ
สหกรณมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผลในการดําเนินงาน มีความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายในกิจการ

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
4.1.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม
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
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
2 ประเมินผล และรายงานผล
การควบคุมภายใน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ

5. งบประมาณ (งานประจํา)
การประชุมดําเนินการจัดทําระบบภายในโดยเบิก จายจากเบี้ย ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน
จํานวนครั้งจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สามารถเล็งเห็นความเสี่ยง/จุดออน และนําไปวางแผน เพื่อใหความสนับสนุนการ
ปรับปรุงแกไข
7.2 ดําเนินงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
7.3 รายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา
7.4 ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
7.5 เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารความเสี่ยงเปนรูปธรรม
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 2

สงเสริมการใชเครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ
งานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โครงการตอเนื่อง
งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
การบริห ารมุงผลสัมฤทธิ์เ ปน วิธีก ารบริห ารจั ดการที่มุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ห รือผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรเปนหลัก มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยการสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเปนรูปธรรม วัดผลการปฏิบัติงานเทีย บกับเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งการปฏิบัติงานจะประสบผลสําเร็จมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการวางแผน ดังนั้น
องคก รจะตองมีการจัดทําแผนกลยุท ธ แผนปฏิบัติการ และการประเมิน ผลองคกร เพื่อใหก าร
บริหารและการติดตามการใชงบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช
จายงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามกลยุทธที่สําคัญเพื่อใช
ประโยชนจากรายงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายป
ตอไปดวย

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จตาม
ประเด็นกลยุทธ แผนงบประมาณ เปาประสงค ผลผลิต/โครงการ ตัวชีวัด และกิจกรรมตางๆ ตามที่
วางแผนไว
2.2 เพื่อใหองคกรมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ และ
มีความโปรงใส ตรวจสอบได
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2.3 เพื่อใชเปนเครื่องมือใหองคกรใชในการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ทบทวนแผนกลยุทธ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในแผนปฏิบัติ
2) จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2556
3.2 ดานคุณภาพ
มีการบริหารจัดการระบบสหกรณที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยการทบทวนแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ ประจําป

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทบทวนแผนกลยุทธ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ดําเนินการ ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุป/วิเคราะหผลการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ทบทวนแผนกลยุทธ
ธ.ค. 2555
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ธ.ค. 55 – ม.ค. 56
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ
กุมภาพันธ 2556
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
ประเมินและติดตามผล
พ.ย. , ธ.ค. 2556
รายงานผลการดําเนินการ
ธันวาคม 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ

ฝายจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการ
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5. งบประมาณ (งานประจํา)
ทบทวนแผนกลยุทธ (ป 2555-2558) และแผนปฏิบัติการประจําปเบิกจายเบี้ยประชุม
จากการประชุมคณะทํางาน

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
รอยละของผลการดําเนินงานตาม
สํารวจ
แผนปฏิบัติการประจําป

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สามารถบรรลุจุดหมาย มีทิศทางการบริหารงานสะดวก และเกิดผลดี
7.2 มีการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคาเปนการลดตนทุนการดําเนินงาน
7.3 มีแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคต
7.4 มีเกณฑในการควบคุมโครงการ/กิจกรรม/จุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7.5 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมแลการสรางสรรคแนวคิดใหมเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
7.6 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมตางๆ ทีจ่ ัดวางไวมุงไปสูจุดหมาย
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 2

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โครงการตอเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรในองคกรถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะ
สหกรณเปนองคกรที่ประกอบดวยกลุมคนขนาดใหญดวยความรวมมือรวมใจกันภายใตอุดมการณ
สหกรณ ซึ่งการดําเนินการตางๆ ในองคกรจะประสบความสําเร็จตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนาอยูเสมอ
การพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม การจัดระบบงาน การสงเสริมการ
พัฒนาตนเอง ฯลฯ มีความจําเปนที่ตองจัดใหมีอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การสงเสริม
ขวัญและกําลังใจ คือ การใหบ ริการสวัสดิก าร การยกยองเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดังนั้น สหกรณจึง
ดําเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 เพื่อใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในองคกร
2.3 เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคลากรขององคกรที่อุทิศตนปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ และสมาชิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอุดมการณสหกรณ และสงเสริมการพัฒนาองคกร
สรางคุณประโยชนแกสหกรณ
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ (ขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2504 ถึงปจจุบัน)
1) คณะกรรมการดํา เนิ น การที่ ได รับ ยกย อง เชิดชู เ กี ย รติ จํ านวน 2 คน ไดแ ก
ประธานกรรมการดีเดน กรรมการดีเดน
2) ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน
3) เจาหนาที่ที่ไดรับ การยกยอง เชิดชูเ กีย รติ จํานวน 2 คน ไดแก ผูจัดการดีเดน
เจาหนาที่ดีเดน
4) ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน
5) สมาชิกไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 14 คน (หนวยละ 1 คน)
6) กรรมการที่ไดรับ การยกยอง เชิดชูเ กีย รติ จํา นวน 7 คน ไดแก กรรมการที่มี
คุโณปการในรอบป 2556
3.2 ดานคุณภาพ
1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู มีความสามารถในการทํางานได
เต็มกําลัง เสียสละเพื่อประโยชนขององคกรอยางเต็มที่
2) ยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรในองคกร และสมาชิกทีม่ ีความเลื่อมใสศรัทธา ยึดมั่น
อุดมการณสหกรณ และสรางคุณประโยชนใหแกสหกรณ

4. กิจกรรม
4.1 จัดอบรม ประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
4.2 ประกาศเกีย รติคุณ สมาชิก ที่สรางคุณประโยชนใ หแกสหกรณ และเชิดชูเ กีย รติ
บุคลากรในองคกรที่ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 จัดอบรม ประชุมสัมมนา ประชุม
ม.ค. - ธ.ค. 2556
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ม.ค. - ธ.ค. 2556
บุคลากรในองคกร
ม.ค. - ธ.ค. 2556
- ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ
ฝายจัดการ
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ที่

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

ระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556
ธันวาคม 2556

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการดําเนินการ
ฝายจัดการ

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน 82,400 บาท)
- คาโลประกาศเกียรติคุณ
จํานวน 27 อันๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 32,400 บาท
- คาอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ (จายตามจริง)
เปนเงิน 50,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
1 จํานวนครั้งที่สงบุคลากรเขารับการ
สํารวจ
อบรมสัมมนา
2 จํานวนของผูเขารับการอบรม
สํารวจ
สัมมนา
3 จํานวนของบุคลากรในองคกรที่ไดรับ
สํารวจ
การยกยอง เชิดชูเกียรติ
4 จํานวนของสมาชิกที่ไดรับการ
สํารวจ
ประกาศเกียรติคุณ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรในองคกรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามศักยภาพของตนเอง
7.2 มีการทํางานอยางเขมแข็งสามารถทํางานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ เสียสละ
7.3 บุคลากรในองคกรและสมาชิกไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 2

พัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ
งานบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โครงการตอเนื่อง
งบดําเนินการ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ทันสมัย และ
มีคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาฐานขอมูล และซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล เปนวิธกี ารพื้นฐานสมัยใหมของ
การจั ดระเบีย บข อมูล การจัดการฐานขอมูล เปน การรวบรวมขอ มู ลให สามารถเข าถึงไดโดย
โปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําคัญที่เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่
เปน สวนติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูลที่ชวยใหผูใ ชเ ขาถึงระเบีย นในฐานขอมูลไดอยางงาย
ดังนั้น การจัดการฐานขอมูลจึงเกี่ยวของกับการใชซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลเพื่อควบคุมวิ ธีการ
สรางฐานขอมูล การคนหา และการบํารุงรักษา เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการสําหรับผูใช และ
องคกร
ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวของกับกิจกรรมเบื้องตน คือ การปรับปรุงและ
บํารุงรักษาฐานขอมูลเปนผลมาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดใหมและเหตุการณอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับ การเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล การเตรียมสารสนเทศที่จําเปนสําหรับ การใชงาน 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 6,700 คน
3.2 ดานคุณภาพ
1) ระบบฐานขอมูลระบบโปรแกรมสหกรณไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
2) ระบบฐานขอมูลสวนบุคคลไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม
พัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ และขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสหกรณ
2 ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสวน
บุคคลของสมาชิกสหกรณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. - ธ.ค. 2556
- คณะกรรมการดําเนินการ
- ฝายจัดการ
ม.ค. - ธ.ค. 2556

5. งบประมาณ (งบดําเนินการ) เปนเงิน 130,400 บาท
- คาพัฒนาระบบฐานขอมูลของสหกรณ หากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร จํากัด มีการพัฒนาโปรแกรม เปนเงิน 50,000 บาท
- คาพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกคนละ 1 บาท/เดือน ณ วันสิ้นปบัญชี
2556 ประมาณวา สมาชิกคงเหลือ 6,700 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเปนเงิน 80,400 บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
1 จํานวนของฐานขอมูลสหกรณที่
ไดรับการพัฒนา
2 จํานวนของฐานขอมูลสวนบุคคลที่
ไดรับการพัฒนา

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สหกรณมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ
7.2 สหกรณมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ
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โครงการ
ระดมทุน
งาน
บริหารงานทั่วไป
ฝายที่รับผิดชอบ
การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณ
งบบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)
สนองกลยุทธที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความมั่นคงของสหกรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2556


1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงิน ที่กอตั้งขึ้นดวยการรวมกลุม
สมาชิกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการ อุดมการณสหกรณ เพื่อการเสริมสรางความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแก
มวลสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง
ดังนั้น สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จะเติบโตและมีความเจริญกาวหนาในการ
ดําเนิน งานนอกเหนือจากการรวมมือกัน ระหวางสมาชิก แลว สหกรณจ ะตองอาศัยทุน ในการ
ดําเนินงานเพื่อความมั่นคง และมั่งคั่งทางธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระดมทุนการดําเนินงาน
ดวยกลยุทธตางๆ ใหสามารถดํารงสภาพขององคกรใหมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อระดมทุนดําเนินงานของสหกรณ
2.2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง มั่งคงทางการเงินของสหกรณ
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สหกรณสามารถระดมทุนได ดวยวิธีการดังนี้
1. ระดมเงินทุนเรือนหุน โดยการปรับอัตราการสงเงินคาหุนตามระเบียบฯ เปนเงิน
จํานวน 88,000,000 บาท
2. ระดมเงิ น ฝาก โดยการรณรงค ใ หสมาชิก ออมทรัพย และตามระเบีย บฯ ของ
สหกรณ เปนเงินจํานวน 92,000,000 บาท
3. ระดมเงิน ทุน โดยการรับ สมัครสมาชิ ก สมทบ ในป 2556 คาดวา จะมีสมาชิก
สมทบจํานวน 90 คน
3.2 ดานคุณภาพ
สหกรณสามารถระดมทุน และมีเสถียรภาพทางการเงินดียิ่งขึ้น

4. กิจกรรม
4.1. ระดมทุนเรือนหุน
4.2 ระดมเงินฝาก
4.3 รับสมัครสมาชิกสมทบ

ปฏิทินปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ระดมทุนเรือนหุน
- ปรับอัตราเงินคาหุนให
เปนไปตามระเบียบฯ
2. ระดมเงินฝาก
- รณรงคใหสมาชิกฝากเงิน
3. รับสมัครสมาชิกสมทบ
- ประชาสัมพันธการรับสมัคร

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค. – ธ.ค. 2556
เม.ย. , ต.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
ฝายสินเชือ่ และฝายการเงิน

ม.ค. – ธ.ค. 2556

ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝาย
สินเชื่อ
มกราคม 2556 เปนตนไป ฝายสํานักงาน และบัญชี

64

5. งบประมาณ (งานประจํา)
การระดมทุน ดวยวิธีการ ระดมเงินทุนเรือนหุน ระดมเงินฝาก และรับสมัครสมาชิกสมทบ
เปนงานบริหารงานทั่วไป (งานประจํา)

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่
ตัวชี้วัด
1 จํานวนของทุนเรือนหุนที่เพิ่มขึ้น
2 จํานวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
3 จํานวนของสมาชิกสมทบ

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ
สํารวจ
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ


7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. สหกรณสามารถระดมทุนในการดําเนินงานไดเปาหมาย
7.2. สหกรณมีความเขมแข็ง และมั่งคั่งทางการเงิน
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โครงการ
ซื้อหุนสะสมทรัพย
งาน
ประชาสัมพันธ
ฝายที่รับผิดชอบ
การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณ
งบดําเนินการ
สนองกลยุทธที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความมั่นคงของสหกรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม– ธันวาคม 2556


1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสถาบันการเงินกอตั้งขึ้นดวยความรวมมือจาก
กลุมขาราชการครู โดยมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางการเงินซึ่ งกันและกัน ยิ่งไปกวานั้น
ภายใตอุดมการณสหกรณ คือ การมุงเนนใหสมาชิกพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง
อยูดี มีสุข ดังนั้น สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จึงเนนความสําคัญของการออมทรัพย เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต โดยดําเนินการโครงการสงเสริมการออมทรัพย ซึ่งจากการดําเนินงาน 6 ป
ที่ผานมา ปรากฏวา สหกรณประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางดี
ในป 2556 สหกรณยังคงมุงเนนรณรงคใหสมาชิกไดสะสมทรัพย และดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชจายอยางมีเหตุมีผล โดยเชิญชวนใหสมาชิกถือหุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไดรับ
หุนเปนของสมนาคุณ

2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ
2.2. เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
2.3. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีของสมาชิกตอสหกรณ
2.4. เพื่อระดมทุนโดยการสงเสริมการถือหุนเพิ่มของสมาชิก
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สหกรณ สามารถระดมทุน เรื อนหุน เพิ่ม ขึ้น จํา นวน 3,000,000 บาท โดยการจั ด
สมนาคุณหุนมูลคา 10 บาท ใหแกสมาชิกที่ซื้อหุนเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกรายหนึ่งๆ ให
ซื้อหุนเพิ่มไดไมเกินรายละ 100,000 บาท
3.2 ดานคุณภาพ
สหกรณสามารถระดมทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 3,000,000 บาท จากการซื้อหุนเพิ่ม
ของสมาชิก

4. กิจกรรม
4.1.
4.2
4.3
4.4

จัดทําแผนงานการสงเสริมการออมทรัพย
ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงานสงเสริมการ
ออมทรัพย
2. ดําเนินการ
- ประชาสัมพันธ
- ดําเนินงานตามโครงการ
3. ติดตาม และประเมินผล
4. รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการการศึกษาฯ

พ.ค. – ธ.ค. 2556

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ฝายการเงิน และบัญชี

ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

คณะกรรมการการศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
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5. งบประมาณ (งบดําเนินการ)
งบประมาณสําหรับการสมนาคุณดวยหุนเมื่อสมาชิก ซื้อหุนรวม ทั้งสิ้นจํานวน 30,000
บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่
ตัวชี้วัด
1 จํานวนของทุนเรือนหุนที่สมาชิก
ถือเพิ่มขึ้น

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ


7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มั่นคง และเชื่อถือได
7.3. สหกรณฯ สามารถระดมทุนไดมากขึ้น และพึ่งพาตนเองได
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โครงการ
ออมทรัพย
งาน
ประชาสัมพันธ
ฝายที่รับผิดชอบ
การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณ
งบดําเนินการ
สนองกลยุทธที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความมั่นคงของสหกรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม– ธันวาคม 2556


1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปน องคกรที่กอตั้งขึ้นของความรวมมือจากกลุม
ขาราชการครู ดวยอุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง และการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม”
ดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคมทุกปเปนวัน
ออมแหงชาติ เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของการประหยัดและการออม สหกรณฯ ได
ตระหนักวาการประหยัดและการออมเปนการสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต รวมทั้งสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน จึงกําหนดจัดวันออมแหงชาติขึ้นในวัน พุธที่ 31 ตุลาคม
2556 มีวัตถุประสงคเ พื่อเผยแพรประชาสัมพัน ธ รณรงคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเห็น
ความสําคัญของวันออมแหงชาติและคุณคาของการออมทรัพย สรางภาพลักษณที่ดีของขบวนการ
สหกรณ และสรางจิตสํานึกใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปมีวินัยในการประหยัด รวมทั้งเพื่อเปน
การระดมเงินออมในภาคสหกรณออมทรัพย

2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ
2.2. เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
2.3. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีของสมาชิกตอสหกรณ
2.4. เพื่อระดมทุนโดยการสงเสริมการออมของสมาชิก
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3. เปาหมาย
3.3 ดานปริมาณ
สหกรณสามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นจํานวน 1,000,000 บาท โดยการจัดสมนาคุณ
มูลคา 10 บาท ใหแกสมาชิกทีฝ่ ากเงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ตองฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป
3.4 ดานคุณภาพ
สหกรณสามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นจํานวน 1,000,000 บาท จากการฝากเงินตาม
โครงการ (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) ของสมาชิก

4. กิจกรรม
4.1.
4.2
4.3
4.4

จัดทําแผนงานการสงเสริมการออมทรัพย
ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงานสงเสริมการ
ออมทรัพย
2. ดําเนินการ
- ประชาสัมพันธ
- ดําเนินงานตามโครงการ
3. ติดตาม และประเมินผล
4. รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ 2556

พ.ค. – ต.ค. 2556
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
ฝายการเงิน และบัญชี
คณะกรรมการการศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาฯ

5. งบประมาณ (งบดําเนินการ)
จัดหาของสมนาคุณ มูลคาชิ้นละไมเกิน 10 บาท จํานวน 1,000 ชิ้น เปนเงินทั้งสิ้น 10,000
บาท
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6. การวัดผล และประเมินผล

ที่
ตัวชี้วัด
1 จํานวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นตาม
เกณฑของโครงการ

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ


7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มั่นคง และเชื่อถือได
7.3. สหกรณฯ สามารถระดมทุนไดมากขึ้น และพึ่งพาตนเองได
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โครงการ
ใหสินเชื่อแกสมาชิก
งาน
สวัสดิการเงินกู
ฝายที่รับผิดชอบ
สินเชื่อ
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสราง
ความมั่นคงของสหกรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 2556


1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนองคกรสถาบันการเงินที่มุงเนนสงเสริมเรื่อง
การออมทรัพยและใหความชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดรอนและจําเปน
โดยอาศัยหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีทั้งเงินกูระยะสั้น (เพื่อเหตุฉุกเฉิน) เงินกูระยะปานกลาง
(สามัญ) และเงินกูระยะยาว (พิเศษ) ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ รวมไปถึงเงินกูปนผล

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน
2.2 เพื่อเสริมสรางสภาพคลองทางการเงินใหกับสมาชิก
2.3 เพื่อสรางฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

3. เปาหมาย
3.1 ใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก
3.2 ใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
3.3 ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก
3.4 ใหเงินกูปนผลแกสมาชิก

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

400,000,000.00
2,100,000,000.00
30,000,000.00
7,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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4. กิจกรรม
4.1
4.2
4.3
4.4

จัดทําแผนงานการใหเงินกู
จัดบริการเงินกูทุกประเภท
ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการ

5. งบประมาณ (งบดําเนินการ)
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูพิเศษ
เงินกูปนผล

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

รวมเปนเงิน

160,000,000.00
700,000,000.00
20,000,000.00
7,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

887,000,000.00 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3
4

ตัวชี้วัด
จํานวนเงินของเงินกูเ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินตอป
จํานวนเงินของเงินกูสามัญตอป
จํานวนเงินของเงินกูพ ิเศษตอป
จํานวนเงินของเงินกูปนผลตอป

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

สํารวจ
สํารวจ
สํารวจ

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สามารถบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกได
7.2 สมาชิกมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้น
7.3 สมาชิกมีฐานะความเปนอยูและความมั่นคงในชีวิตดีขึ้น

73

โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 4
และครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ
บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการตอเนื่อง
งบดําเนินการ
พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
มกราคม – ธันวาคม 2556



1. หลักการและเหตุผล
การใหบริการประทับใจแกสมาชิกเปนนโยบายที่สหกรณใหความสําคัญ และพยายาม
ผลัก ดัน ใหมีก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพกระบวนการบริก ารใหดี ขึ้น มาโดยตลอด ทั้งนี้เ นื่องจากการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิก และการบริการที่ดีเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่สหกรณพึง
กระทํา จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณตองรับทราบขอคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม
เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการบริการทุกประเภทของสหกรณ
2.2 เพือ่ เสริมสรางความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ
2.3 เพือ่ เสริมสรางทัศนคติที่ดีของสมาชิกที่มีตอสหกรณ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) สามารถยกระดับความพึงพอใจของสมาชิกไมต่ํากวารอยละ 90 ตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
2) การสนองตอบความตองการของสมาชิกไดอยางทั่วถึง
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3.2 ดานคุณภาพ
1) สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณอยูในระดับดี
2) สมาชิกไดรับการตอบสนองความตองการอยางทั่วถึง

4. กิจกรรม
4.1
ของสมาชิก
4.2
4.3
4.4

สํารวจความพึงพอใจดานการบริการของสหกรณ ความตองการในการรับบริการ
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ
วิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริการ
พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ

5. งบประมาณ

เปนเงิน 6,000 บาท (งบดําเนินการ)

- คาจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ และคาใชจายในการพัฒนากระบวนการการ
บริการ เชน ปายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการรับบริการแตละประเภท การอบรมสัมมนา
พัฒนากระบวนการบริการ ฯลฯ เปนเงิน 6,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
รอยละของความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีตอการบริการ

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ไดรับขอมูลเพื่อประโยชนในการพัฒนากระบวนการการบริการ
7.2 มีทิศทางในการพัฒนากระบวนการการบริการเหมาะสม
7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการ มีทัศนคติที่ดีขึ้นตอองคกร
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 4
และครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

สงเสริมการพัฒนาสังคม
บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการตอเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน
พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
มกราคม – ธันวาคม 2556



1. หลักการและเหตุผล
สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ
เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่น
ในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรั บผิดชอบตอสังคม และความเอื้อ
อาทรตอผูอื่น ตามหลักการสหกรณขอที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน
(1) สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม และเปนสวนหนึ่งของชุมนุมที่สหกรณ
ตั้งอยู เพราะฉะนั้นการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซึง่
หมายความวาเปนการพัฒนาที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ หรือ
เปน การพัฒนาที่สนองความตองการและความใฝฝน ของคนรุน ปจจุบัน โดยไมทําลายโอกาส
ความสามารถ และอนาคตของคนรุนหลัง
(2) เนื่ อ งจากสมาชิ ก สหกรณ เ ป น สมาชิ ก ของชุม ชนนั้ น เอง สหกรณ จึ งควรมี ส ว น
ชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
2.2 เพือ่ เสริมสรางภาพลักษณองคกร
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3. เปาหมาย
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม 5 ดาน คือ
1. ดานเศรษฐกิจ
- กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน การพึง่ พาตนเอง
2. ดานการเมือง
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
3. ดานสังคม
- กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู
4. ดานสิ่งแวดลอม - กิจกรรมรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. ดานศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

4. กิจกรรม
4.1 จายเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
4.2 รายงานผลการดําเนินการ

5. งบประมาณ

เปนเงิน 100,000 บาท (ทุนสาธารณประโยชน)

จายเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม เปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ทั้งนี้ ภายใตระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใชเงิน
สาธารณประโยชน

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนเงินที่สนับสนุนใหแก
กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สหกรณมีภาพลักษณที่ดีตอชุมชน และสังคม
7.2 สหกรณไดมีสวนรวมในการเสริมสรางการพัฒนาชุมชน และสังคม
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
งบประมาณ
สนองกลยุทธที่ 4
และครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

สหกรณสัญจร
ประชาสัมพันธ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
โครงการตอเนื่อง
ทุนสาธารณประโยชน
พัฒนาระบบการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
มกราคม – ธันวาคม 2556



1. หลักการและเหตุผล
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดจัดโครงการสหกรณสัญจรพบปะสมาชิก เพื่อ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกสมาชิกสหกรณ แตเนื่องดวยสถานการณความไมสงบใน
พื้นที่ทําใหการออกสัญจรแตละอําเภอนั้นกระทําไดยาก จึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการเปนการเขารวม
สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ห นวยงานตน สังกัดจัดขึ้น โดยสหกรณจะเขารวมประชาสัมพัน ธ
นโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณใหดีขึ้น อีกทั้งการจัดบริการ
นอกสถานที่ตามความเหมาะสม รวมถึงการเปดรับความคิดเห็นจากมวลสมาชิกเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถชวยเหลือสมาชิกไดอยางเต็มที่

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประชาสัมพันธองคกรใหสมาชิกรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ
2.2 เพือ่ เสริมสรางความรู ความเขาใจแกมวลสมาชิก
2.3 เพือ่ ขยายพื้นที่การบริการสมาชิกอยางทั่วถึง โดยการจัดบริการนอกสถานที่

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณไมนอยกวา 200 คน
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3.2 ดานคุณภาพ
สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณอยูในระดับดี

4. กิจกรรม
4.1 เขารวมการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหนวยงานตนสังกัด
ระดับจังหวัด
- ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อสํารวจ และเขารวมในการอบรมสัมมนา
4.2 จัดบริการนอกสถานที่ใหแกสมาชิก

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน) เปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งละ
ไมเกิน 2,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
- จัดบริการนอกสถานที่ เปนเงิน 6,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละของสมาชิกเขารวม
กิจกรรมสหกรณสัญจร
รอยละของสมาชิกที่ไดรับบริการ
นอกสถานที่

วิธีการวัดผล ประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ
7.2 สมาชิกมีความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีตอการดําเนินงานสหกรณ
7.3 ไดรับทราบความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานสหกรณ
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธที่ 4
ครอบครัว
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

สงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว
สวัสดิการสมาชิก
ฝายธุรการ/สํานักงาน และบัญชี
โครงการตอเนื่อง
พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
งบดําเนินการ และทุนสาธารณประโยชน
มกราคม – ธันวาคม 2556





1. หลักการและเหตุผล
การจัด สวัสดิการเปน เรื่องสําคัญ เรื่องหนึ่งที่สหกรณพึงตระหนัก และจัดใหมีแกบรรดา
สมาชิกเกี่ยวกับชวยเหลือบรรเทาปญหา การพัฒนาและสงเสริมความมั่นคง เพื่อตอบสนองความ
จําเปนขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได อยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม และให
เป น ไปตามมาตรฐาน ทั้ ง ทางด า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู อ าศั ย การทํ า งานและ
นันทนาการ โดยการจัดสวัสดิการนั้นเปนผลประโยชนแกสมาชิก และครอบครัว กลาวคือ สมาชิก
ไดรับความชวยเหลือเบื้องตนเมื่อมีความเดือดรอน จําเปน หรือเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อ สร างขวั ญ และกําลั งใจ รวมถึ งการเสริ มสรา งคุ ณ ภาพชี วิต ของสมาชิก และ
ครอบครัวใหดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรใหแกสมาชิก

3. เปาหมาย
3.1 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกและคูสมรสถึงแกกรรม โดยการจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับ
การศพสมาชิกและคูสมรส ตามระเบียบสหกรณ
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3.2 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ป โดยการจายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ
60 ป ในป 2556 มีสมาชิกอายุครบ 60 ป ตามระเบียบสหกรณฯ
3.3 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม โดยการจายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
3.4 จัดกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป จํานวน 189 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 9 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
3.5 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกประสบภัยรายแรง ไดแก ภัยจากธรรมชาติ อุบัติภัย และภัย
จากการกอการราย โดยการจายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง ตามระเบียบสหกรณฯ
3.6 จัดกองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ เมื่อสมาชิกไดประสบเหตุจาก
ความไมสงบในพื้นที่ ตามระเบียบสหกรณฯ
3.7 จัดทําประกันชีวิตกลุม ใหแกสมาชิกที่สมัครใจเขารวมโครงการ และสมาชิกที่มีหนี้กับ
สหกรณ

4. กิจกรรม
4.1 จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส
4.2 จายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป
4.3 จายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
4.4 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป
4.5 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง
4.6 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่
4.7 จัดทําประกันชีวิตกลุม
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
สมาชิกและคูสมรส

2

3

4

5

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางธมน ทวีสุข
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางธมน ทวีสุข
นายทวี เจริญสุข

จายเงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60
ป
- สํารวจขอมูลเสนอคณะกรรมการ
ส.ค. – ต.ค. 2556
ดําเนินการเพื่ออนุมัติจาย
- จายเงินสงเคราะหสมาชิกที่มี
ตุลาคม 2556 เปนตนไป
สิทธิ์รับเงิน
จายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
ม.ค. – ธ.ค. 2556
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางธมน ทวีสุข
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ก.ค. 2556 – ม.ค. 2557 นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
ประจําป 2556
นางธมน ทวีสุข
- พิจารณากําหนดเกณฑพิจารณา
กรกฎาคม 2556
- ประชาสัมพันธ
กรกฎาคม 2556
- รับสมัคร ,ตรวจสอบคุณสมบัติ
ส.ค. – พ.ย. 2556
- พิจารณาตัดสินตามเกณฑ
ธันวาคม 2556
- ประกาศผลการตัดสิน
ธันวาคม 2556
- มอบทุนการศึกษาบุตร
มกราคม 2557
จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัย
ม.ค. – ธ.ค. 2556
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
รายแรง
นางธมน ทวีสุข
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
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ที่
กิจกรรม
6 จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุ
จากความไมสงบในพื้นที่

7

จัดทําประกันชีวิตกลุม
- ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม
- พิจารณาผลสอบราคา
- ประกาศผลการสอบราคาซื้อ
และเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต
– คุมครองตั้งแต 30 เม.ย. 2556 –
29 เม.ย. 2557

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ก.พ. – มี.ค. 2556
มีนาคม 2556
มี.ค. – ส.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นางธมน ทวีสุข
นางประนอม หอมลออ
นายทวี เจริญสุข
คณะกรรมการจัดซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต



5. งบประมาณ (งบดําเนินการ และทุนสวัสดิการสมาชิก) เปนเงินทั้งสิ้น 8,365,000 บาท
- เงิน สงเคราะหเ กี่ย วกับ การศพสมาชิก และคูสมรส เปน เงิน 700,000 บาท โดยใช
งบดําเนินการ จํานวน 350,000 บาท และใชทุนสวัสดิการสมาชิก จํานวน 350,000 บาท
- เงินสงเคราะหสมาชิกอายุครบ 60 ป เปนเงิน 2,160,000 บาท โดยใชงบดําเนินการ
จํานวน 2,160,000 บาท
- เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม เปนเงิน 5,000,000 บาท โดยใชงบดําเนินการ จํานวน
3,300,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก จํานวน 1,700,000 บาท
- มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2556 จํานวน 189 ทุน เปนเงิน 405,000 บาท
(กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 200,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก จํานวน
205,000 บาท)
- เงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง ใชทุนสาธารณประโยชนจํานวน 60,000 บาท
- สวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ ใชเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
จํานวน 40,000 บาท
- จัดทําประกันชีวิตกลุม
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6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดผล
ประเมินผล
จํานวนเงินที่จายเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคูสมรส
สํารวจขอมูล
จํานวนเงินที่จายสมาชิกอายุครบ 60 ป
สํารวจขอมูล
จํานวนเงินที่จายใหแกสมาชิกถึงแกกรรม
สํารวจขอมูล
จํานวนของทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกไดรับ
สํารวจขอมูล
จํานวนเงินที่ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง
สํารวจขอมูล
จํานวนเงินที่จายใหสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบ สํารวจขอมูล
ในพื้นที่
จํานวนของสมาชิกที่เขารวมโครงการประกันชีวิตกลุม สํารวจขอมูล

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. สมาชิกไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม
7.2. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดียิ่งขึ้น
7.3. สมาชิกมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความจงรักภักดี เลื่อมใสตอสหกรณ
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธที่ 4
ครอบครัว
ระยะเวลาดําเนินงาน

กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
สวัสดิการ
ฝายบัญชี และคอมพิวเตอร
โครงการใหม
พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
มกราคม – ธันวาคม 2556



1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการขยายการบริการเงินกูใหแกสมาชิกของสหกรณ ทําใหสหกรณตระหนักถึง
ความมั่นคง และชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกสหกรณในฐานะผูค้ําประกัน ที่อาจ
ตองรับ ภาระหนี้สิ น แทนสมาชิก ผูกู ตลอดจนเปน สวัสดิก ารใหแก ครอบครัว ของสมาชิก จึง มี
นโยบายเสริมสรางความมั่นคงในการใหบริการเงินกูแกสมาชิก และใหบรรดาสมาชิกมีความมั่นใจ
ในการบริหารจัดการ การประกันความเสี่ยง อันจะสงผลตอความมั่นคงในการดําเนินงานสหกรณ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงของครอบครัวสมาชิก
2.2 เพื่อประกันความเสี่ยงในการใหบริการเงินกู และการค้ําประกันเงินกู

3. เปาหมาย
3.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกูกับสหกรณเกินกวาเงินคาหุนรวมกับเงินสวัสดิการที่ไดรับ

4. กิจกรรม
4.1 จัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
4.2 ใหสมาชิกผูกูจายเงินสมทบเขากองทุน
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4.3 ประกันหนี้ตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ

5. งบประมาณ เปนเงิน 1,000,000 บาท (ทุนสวัสดิการสมาชิก)
5.1 จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสมทบกองทุน จํานวน 1,000,000 บาท
5.2 เงินสมทบจากสมาชิกที่เขารวมโครงการ

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
1 จํานวนเงินที่ชวยเหลือผูค้ําประกัน


วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
สํารวจ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สมาชิกและครอบครัวมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
7.2 ผูค้ําประกันลดความเสี่ยงในการค้ําประกันเงินกู
7.3 สหกรณมีความมั่นคงในการดําเนินงาน
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โครงการ
งาน
ฝายที่รับผิดชอบ
ลักษณะงาน
สนองกลยุทธที่ 5
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานทั่วไป
ฝายบัญชี และคอมพิวเตอร
โครงการตอเนื่อง
การเสริมสรางและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือขาย
ทุนสาธารณประโยชน
มกราคม – ธันวาคม 2556





1. หลักการและเหตุผล
ปจ จุบัน เทคโนโลยีสมัย ใหมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีความสําคั ญ ตอการ
พัฒนาองคกร และมีบทบาทสําคัญตอการแขงขันธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชกันในปจจุบันจึงถือเปน
ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะชวยใหผูใชสามารถเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดู
ขอมูล การประมวลผล การใชงานรวมกันแบบหลายๆ คนและการวิเคราะหขอมูลทําไดงายขึ้น มี
คาใชจายต่ําลง เพิ่มคุณคาและประโยชนในการใชงานขอมูลสารสนเทศที่ไดมาจะมีคุณภาพในการ
นําไปวิเคราะหและใชงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสารมารถชวยใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทํางานใหมีตนทุนที่ต่ําลงใชเ วลาในการทํา งานที่
ลดลง และไดผลลัพธที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็ม
ศักยภาพจะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความรูทันการใชงานไดอยางประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประยุกตใชงานจากเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น

3. เปาหมาย
3.1 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 ครั้ง
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4. กิจกรรม
4.1 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ
- จัดสงบุคลากรเขารวมการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดอบรมพัฒนาความรูเจาหนาที่
ผูดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
นส.ฑิฆัมพร เจริญสุข
นส.พรรณธินี นครจันทร
นายทินกร วุตติหาสะ

5. งบประมาณ (ทุนสาธารประโยชน)
เปนเงินจํานวน 23,000 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่สหกรณ 15 คน เปนเงิน15,000 บาท
5.2 คาพาหนะ (จายตามจริง)
เปนเงิน 8,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
วิธีการวัดผล ประเมินผล
เครื่องมือ
จํานวนครั้งของการพัฒนาบุคลากร สํารวจ
แบบสํารวจ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนของเจาหนาที่ดาน
สํารวจ
แบบสํารวจ
เทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม



7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดเต็มศักยภาพ
88

