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สว่นที� �สว่นที� �  

บทนําบทนํา  
 

1. สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด 
 

  1.1 ประวัติ      
 

  ปีพทุธศกัราช 2504 นายพินธุ พฤษศรี ศกึษาธิการจงัหวดันราธิวาส ได้รวบรวมข้าราชการสงักดั

แผนกศึกษาธิการและสมาชิกครุุสภา ซึ�งทํางานประจําโรงเรียนราษฎร์ในจงัหวัดนราธิวาส จดัตั �งเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สําหรับคนที�มีเงินเดือน ขึ �น 1 สมาคม ชื�อ “สหกรณ์ครูนราธิวาส จํากัด

สินใช้” มีความมุง่หมาย เพื�อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้สมาชิก

พ้นจากหนี �สินซึ�งมีภาระหนกั โดยจดัให้มีเงินกู้ เพื�อชําระหนี �เก่าและเพื�อการอนัจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ 

ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือน โดยเกณฑ์กําหนดตาม

ส่วนแห่งรายได้ ในขณะก่อตั �งมีสมาชิกจํานวน 364 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้น) รวม 

11,360.00 บาท จดทะเบียนเมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2504 ตอ่มาในการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 

2512 วนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2512 ที�ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี�ยนชื�อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จํากัด” โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและอนุญาตให้เปลี�ยนชื�อสหกรณ์ได้ตั �งแต่

วนัที� 9 เมษายน 2512 เป็นต้นไป 

  ณ วันที� �� ธันวาคม ���� สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด มีสมาชิก �,��� คน มี

สินทรัพย์ �,���,���,���.�� บาท หนี �สิน �,���,���,���.�� บาท ทนุ �,���,���,���.�� บาท 

 

 1.2 ที�ตั �ง  
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ตั �งอยู่เลขที� 50 ถนนศนูย์ราชการจงัหวดันราธิวาส ตําบล

บางนาค อําเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส   

 

 �.� ด้านบุคลากร  
 

   ในปี ���� สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั มีบคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ ประกอบด้วย 



 

 �

  1.3.1.  คณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน        15  คน 

  1.3.2.  ที�ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน          9  คน 

  1.3.3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    จํานวน          3  คน 

  1.3.4.  เจ้าหน้าที�สหกรณ์    จํานวน        16  คน 

  1.3.5. สมาชิก     จํานวน    �,���  คน 

 

2. ผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมา 
 

 2.1 ด้านปริมาณ 
 

  2.1.1.  ปริมาณ  

   -  สมาชิกสหกรณ์    จํานวน  �,��� คน 

   -  สมาชิกที�มีหนี �กบัสหกรณ์  จํานวน 5,078 คน 

   -  สมาชิกที�ไมมี่หนี �กบัสหกรณ์  จํานวน �,���   คน 

   -  สรรหาที�ปรึกษา    จํานวน         9 คน 

   -  ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ  จํานวน        6    รายการ 

   -  จดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก  จํานวน        9 โครงการ 

   -  แก้ไขระเบียบสหกรณ์   จํานวน        3 ระเบียบ  

   - ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที�

เข้าฝึกอบรมสมัมนาในรูปแบบตา่งๆ จํานวน �� ครั �ง     

  �.�.�. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปี ���� 
 

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย

เหต ุเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

� สื�อสาร สมัพนัธ์ - จํานวนครั �งของ 

การจดัทําขา่ว (ครั �ง) 

� 

 

�  

  - จํานวนผู้ เข้าเยี�ยม

ชมเว็บไซต์ (ครั �ง) 

10,000 ���,���  

 
 



 

 �

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย
เหต ุเป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

  - จํานวนครั �งที�สง่ขา่ว

ทาง SMS (ครั �ง) 

6 �  

  - จํานวนของที�ระลกึ

งานเปิดอาคาร

สํานกังาน (ชิ �น) 

6,900 6,870  

� เสริมสร้างอดุมการณ์ 

พฒันาความรู้แก่

สมาชิก 

- จํานวนของสมาชิก

เข้าใหมที่�ได้รับความรู้ 

150 ��  

  - จํานวนของสมาชิก

ที�ได้รับเงินสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา

วิชาชีพ 

150 ���  

  - จํานวนของสมาชิก

ข้าราชการบํานาญที�

เข้าร่วมกิจกรรม 

600 ���  

� พฒันาบคุลากร และ

ผู้แทนสมาชิก 

- จํานวนของผู้แทน

สมาชิกเข้าร่วม

ประชมุ 

340 ���  

  - จํานวนของ

เจ้าหน้าที�ได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพ 

15 ��  

  - จํานวนของ

เจ้าหน้าที�หน่วยหกั

เงินเข้าร่วมการ

สมัมนา 

50 ��  

 

 



 

 �

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย
เหต ุเป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

� พฒันาระบบบริหาร

จดัการสหกรณ์ 

- จํานวนระเบียบ/

ข้อบงัคบัที�ได้รับ 

การปรับปรุง 

4 �  

� งานบริหารงานทั�วไป 

(งานประจํา) 

- ร้อยละของ

งบประมาณที�

เบกิจา่ยจากงบฯ ที�ตั �ง

ไว้ตอ่ปี 

100 ��.��  

� สง่เสริมการควบคมุ

ภายในและการ

บริหารความเสี�ยงของ

สหกรณ์ 

- จํานวนครั �งในการ

จดัทําระบบควบคมุ

ภายใน 

- จํานวนครั �งที�จดัทํา

ระบบบริหารความ

เสี�ยง 

12 

 

 

12 

�� 

 

 

�� 

 

� สง่เสริมการใช้

เครื�องมือการบริหาร

จดัการสหกรณ์ 

- ร้อยละของผล 

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิาร 

ประจําปี 

100 ���  

� เสริมสร้างและพฒันา

ศกัยภาพของ

บคุลากร 

- จํานวนครั �งที�สง่

บคุลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

6 ��  

  - จํานวนของบคุลากร

ผู้ เข้ารับการอบรม

สมัมนา 

�� ��  

  - จํานวนของบคุลากร

ในองค์กรที�ได้รับการ

ยกย่องเชิดชเูกียรติ 

�� ��  

 



 

 �

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย
เหตุ เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

� พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูของ

สหกรณ์ 

- จํานวนของ

ฐานข้อมลูสหกรณ์ที�

ได้รับการพฒันา 

� �  

  - จํานวนของ

ฐานข้อมลูสว่นบคุคล

ที�ได้รับการพฒันา 

�,��� �,���  

�� ระดมทนุ - จํานวนของทนุเรือน

หุ้นที�เพิ�มขึ �น 

���,���,��� ���,���,���  

  - จํานวนของเงินฝาก

ที�เพิ�มขึ �น 

��,���,��� ���,���,���.��  

  - จํานวนของสมาชิก

สมทบ 

��� ���  

�� ซื �อหุ้นสะสมทรัพย์ - จํานวนของทนุเรือน

หุ้นที�สมาชิกถือ

เพิ�มขึ �นตามโครงการ 

�,���,��� �,���,���  

�� ออมทรัพย์ - จํานวนของเงินฝาก

ที�สมาชิกฝากเพิ�มขึ �น

ตามโครงการ 

�,���,��� �,���,���  

�� ให้สินเชื�อแก่สมาชิก - จํานวนเงินของเงินกู้

เพื�อเหตฉุกุเฉินตอ่ปี 

���,���,��� ���,���,���  

  - จํานวนเงินของเงินกู้

สามญัตอ่ปี 

�,���,���,��� �,���,���,���  

  - จํานวนเงินของเงินกู้

พิเศษตอ่ปี 

��,���,��� ��,���,���  

  - จํานวนเงินของเงินกู้  

ปันผลตอ่ปี 

�,���,��� ��,���,���  

 



 

 �

 

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย

เหต ุเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

�� พฒันากระบวนการ

บริการของสหกรณ์ 

- ร้อยละของความพงึ

พอใจของสมาชิกที�มี

ตอ่การบริการ 

��� ��.��  

�� สง่เสริมการพฒันา

สงัคม 

- จํานวนเงินที�

สนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันาชมุชน 

และสงัคม 

���,��� ���,���  

�� สหกรณ์สญัจร - จํานวนของสมาชิก

เข้าร่วมกิจกรรม

สหกรณ์สญัจร 

��� ���  

  - จํานวนของสมาชิกที�

ได้รับการบริการนอก

สถานที� 

��� ���  

�� สง่เสริมสวสัดกิาร

ให้แก่สมาชิกและ

ครอบครัว 

- จํานวนเงินที�จา่ย

เกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

���,��� ���,���  

  - จํานวนเงินที�จา่ย

สมาชิกอายคุรบ �� ปี 

�,���,��� �,���,���  

  - จํานวนเงินที�

ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภยัร้ายแรง 

��,��� ��,���  

  - จํานวนเงินที�จา่ยให้

สมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบใน

พื �นที� 

��,��� �,���  

 



 

 �

 

ที� โครงการ / กิจกรรม ตัวชี �วัด 

ปี 255� 
หมาย

เหต ุเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

  - จํานวนเงินที�จา่ย

สวสัดกิารเกื �อกลู

สมาชิกอาวโุส(�� ปี) 

���,��� ���,���  

  - จํานวนเงินที�จ่าย

ให้แก่สมาชิก 

ถึงแก่กรรม  

5,000,000 5,685,500  

  - จํานวนของ

ทนุการศกึษาบตุรที�

สมาชิกได้รับ 

��� ���  

  - จํานวนของสมาชิกที�

เข้าร่วมโครงการ

ประกนัชีวิตกลุม่ 

�,��� �,���  

  - จํานวนเงินที�จา่ย

เกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

��,��� -  

�� โครงการประกนั

สินเชื�อ 

- จํานวนของสมาชิกที�

เข้าร่วมโครงการ 

�,��� �,���  

�� พฒันาบคุลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จํานวนครั �งของ 

การพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

� �  

  - จํานวนของเจ้าหน้าที�

ได้รับการอบรมพฒันา

ด้านเทคโนโลยี/ระบบ

โปรแกรม 

� �  

 



 

 �

 2.2 ด้านคุณภาพ 

  2.2.1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สนองความต้องการของสมาชิกได้

อยา่งทั�วถึง และมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี 

  2.2.2. สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ มี

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที�ข้อบงัคบั ระเบียบ ตลอดจนหลกัการวิธีการสหกรณ์เป็นอย่างดี อยู่ใน

ระดบัดี 

  2.2.3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจที�กําหนดไว้ อยูใ่นระดบัดีมาก 

  2.2.4. บคุลากรมีความพงึพอใจในการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบัดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �

สว่นที� สว่นที� ��  
สาระสาํคญัของแผนปฏิบตัิการ ประจาํปีสาระสาํคญัของแผนปฏิบตัิการ ประจาํปี  

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
 

1. วสัิยทัศน์   
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จึง

ประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ซึ�งกําหนดวิสยัทศัน์ของสหกรณ์เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ในอนาคตระยะเวลา 5 ปี (ปีทางบญัชี 2559 – 2563) 
 

 

““สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  

เสริมสรา้งศรทัธา รกัษาอุดมการณ์เสริมสรา้งศรทัธา รกัษาอุดมการณ์  ยึดหลกัธรรมาภิบาลยึดหลกัธรรมาภิบาล  

บริการปบริการประทบัใจ กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยีระทบัใจ กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยี””  

 

 

2. พันธกิจ 
 

  �.�.  การเสริมสร้างศรัทธา รักษาอดุมการณ์สหกรณ์ 

  �.�.  การพฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

  �.�.  การเสริมสร้างความมั�นคงของสหกรณ์ 

  �.�.  การพฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 

  �.�.  การเสริมสร้างและพฒันาระบบปฏิบตักิาร และเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

3. เป้าประสงค์ 
 

  3.1.  สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยดึมั�นตอ่หลกัการสหกรณ์  

  �.�.  บุคลากรมีศกัยภาพและจิตสํานึกในการปฏิบตัิงาน มีระบบการบริหารจัดการที�ดี 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  



 

 �� 

  �.�.  สหกรณ์มีอตัราเจริญเตบิโตทางธุรกิจเพิ�มขึ �นบนพื �นฐานความมั�นคงของสหกรณ์ 

  �.�.  สหกรณ์มีการให้บริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้อย่างทั�วถึงและ

เป็นธรรม  

  �.�.  สหกรณ์มีเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศที�ใช้ในการบริหารจดัการ และ

การพฒันาในทกุด้าน 

 

4. กลยุทธ์ 
 

  �.�.  กลยทุธ์เสริมสร้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยดึมั�นตอ่หลกัการสหกรณ์ 

  �.�.  กลยทุธ์พฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส ทนัสมยั และมีคณุธรรม 

  �.�.  กลยทุธ์เพิ�มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื �นฐานการสร้างความมั�นคงของ

สหกรณ์ 

  �.�.  กลยทุธ์พฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 

  �.�. กลยทุธ์พฒันาระบบปฏิบตักิาร และเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

 

เป้าหมายและผลผลิตหลัก 
 

กลยุทธ์ที� �  การเสริมสร้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยึดมั�นตอ่หลกัการสหกรณ์ 
 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� พฒันาการ

ประชาสมัพนัธ์

รูปแบบตา่ง ๆ แก่

มวลสมาชิกอย่าง

ทั�วถึง  

   โครงการสื�อสาร 

สัมพันธ์ 
 งบดําเนินงาน คณะกรรมการการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

นส.โชตกิา วรรณวงศ ์

 

 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

 

- จํานวนครั �งของการ

จดัทําสหกรณ์สาร 

(ครั �ง) 

� �  - การจดัทําสหกรณ์

สาร   

20,000 

- จํานวนครั �งที�มี 

ผู้ เยี�ยมชมเว็บไซต์ 

(ครั �ง) 

���,��� ���,���  - จดัทําเว็บไซต์ 25,000 

- จํานวนครั �งที�สง่

ขา่วสาร SMS (ครั �ง) 

� ��  - การสง่ขา่วสารทาง 

SMS 

80,000 นส.โชตกิา วรรณวงศ ์

 

รวมเป็นเงิน 125,000  



 

 �� 

 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� พฒันา

สมาชิก โดยการ

จดัอบรมให้

ความรู้เสริมสร้าง

อดุมการณ์ และ

หลกัการสหกรณ์

แก่สมาชิก 

   โครงการเสริมสร้าง

อุดมการณ์ พัฒนา
ความรู้แก่สมาชิก 

 งบดําเนินงาน คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

- จํานวนของสมาชิก

เข้าใหมที่�ได้รับ

ความรู้ 

72 200  - จดัอบรมให้ความรู้

สมาชิกเข้าใหม ่ 

26,200  

- จํานวนของสมาชิก

ได้รับทนุสนบัสนนุ

พฒันาวิชาชีพ 

-  จํานวนของ

ข้าราชการบํานาญที�

เข้าร่วมกิจกรรม 

150 

 

 

449 

250 

 

 

- 

 - มอบทนุสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา

วิชาชีพ 

- จดักิจกรรมสหกรณ์ 

พบข้าราชการบํานาญ 

250,000 

 

 

- 

 

รวมเป็นเงิน 276,200  
 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� พฒันา

บคุลากร 

   โครงการพัฒนา

บุคลากร และ

ผู้แทนสมาชิก 

 งบดําเนินงาน   

 

 

 - จํานวนของผู้แทน

สมาชิกเข้าร่วม 

การประชมุ  

��� ���  - ประชมุผู้แทน

สมาชิก 

�,���,��� กรรมการประจําหนว่ย 

 - จํานวนของ

เจ้าหน้าที�ได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพ 

�� ��  - เข้าร่วมการอบรม

สมัมนาชมรม

เจ้าหน้าที�สหกรณ์

ภาคใต้ 

��,��� ฝ่ายจดัการ 

 - จํานวนของ

ผู้ เข้าร่วมการอบรม

สมัมนา/ศกึษาดงูาน 

�� ��  - จดัอบรมสมัมนา

ศกึษาดงูาน 

���,��� คณ ะ กรรมการศึกษา

และประชาสมัพนัธ์ 

รวมเป็นเงิน �,���,���  

รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น �,���,���  



 

 �� 

 

กลยุทธ์ที� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส ทนัสมยั และมีคณุธรรม 
 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� ปรับปรุงและ

พฒันาโครงสร้าง

องค์กร (ฝ่าย

บริหารและฝ่าย

จดัการ 

 
�.� พฒันา

ระบบงานให้มี

คณุภาพและ

โปร่งใส 

   โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร

จัดการสหกรณ์ 

 งบดําเนินงาน คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนระเบียบ / 

ข้อบงัคบัที�ได้รับ 

การปรับปรุง 

� �  ปรับปรุงระเบียบ /

ข้อบงัคบั 

เบกิจา่ยจากงานประจํา คณ ะ กรรมการศึกษา

และประชาสมัพนัธ์ 

 

 

 

- ร้อยละของ

งบประมาณคงเหลือ

จากที�ขอตั �งไว้ 

 

 

 

�.�� 

 

 

 

�� 

โครงการ

บริหารงานทั�วไป

(งานประจาํ) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

  

การจดัสรรงบประมาณ ประจําปี ����   

- งบบคุลากร �,���,��� ดําเนินการ 

- งบดําเนินงาน �,���,���  

- งบลงทนุ ���,���  



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���9 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���9 ผู้รับผิดชอบ 

    โครงการ

ส่งเสริมการ

ควบคุมภายใน
และการบริหาร

ความเสี�ยงของ

สหกรณ์ 

  คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนครั �งในการ

จดัทําระบบควบคมุ

ภายใน 

�� ��  - จดัทําระบบการ

ควบคมุภายใน 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสํานกังาน 

- จํานวนครั �งจดัทํา

ระบบบริหารความ

เสี�ยง 

�� ��  - จดัทําระบบบริหาร

ความเสี�ยง 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสํานกังาน 

 

 
 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� บริหาร

จดัการโดยใช้

แผนเป็น

เครื�องมือ 

   โครงการ

ส่งเสริมการใช้

เครื�องมือการ
บริหารจัดการ

สหกรณ์ 

  คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

 - ร้อยละของผล 

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิาร

ประจําปี 

��� ���  - การติดตาม 

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

เบกิจา่ยจากงานประจํา  คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� เสริมสร้าง

และพฒันา

ศกัยภาพของ

บคุลากร 

 
 

   โครงการ

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

 ทุนสาธารณ 

ประโยชน์ ���,���
บาท 

คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนครั �งที�สง่

บคุลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

- จํานวนของบคุลากรที�

เข้ารับการอบรมสมัมนา 

�� 

 

 

�� 

�� 

 

 

�� 

 - ส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม สมัมนา 

(กรรมการ,เจ้าหน้าที�,

ผู้ตรวจสอบกิจการ) 

���,��� ฝ่ายสํานกังาน 

- จํานวนของบคุลากร

ในองค์กร (หรือเคยเป็น

บคุลากร) ที�ได้รับการ

ยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

�� ��  - คดัเลือกบคุลากรใน

องค์กร และสมาชิกที�

สร้างคณุประโยชน์

ให้แกส่หกรณ์ 

��,��� คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูที�

ทนัสมยัและร่วม

พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูกบั

สหกรณ์อื�น ๆ 

   โครงการพัฒนา
ระบบฐาน 

ข้อมูลสหกรณ์ 

 งบดาํเนินงาน 
���,��� บาท 

 

- จํานวนของ

ฐานข้อมลูที�ได้รับ

การพฒันา 

� �  พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูของ

สหกรณ์ 

��,��� นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 

 - จํานวนของ

ฐานข้อมลูสว่น

บคุคลที�ได้รับ 

การพฒันา 

�,��� �,���  พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูสว่นบคุคล 

��,��� นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 

 

 

 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

  

 

- จํานวนของ

บคุลากรทั �ง � 

สหกรณ์ที�เข้าร่วม

กิจกรรม 

- ระดบัของ

ความสําเร็จในการ

จดักิจกรรมโครงการ

จตสุมัพนัธ์ 

 

 

- 

 

 

��� 

โครงการ 
จตุสัมพันธ์

ชายแดนใต้ 

 

 

- จดัประชมุสมัมนา 

งบดําเนินงาน ���,��� 

บาท 

คณ ะ กรรม การศึกษา

และประชาสมัพนัธ์ 

  

 

 

- 

 

 

 

� 

 

 ด้านวิชาการ 

- จดักิจกรรม

นนัทนาการ 

  

รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น ��,���,���  

 
 
 
 



 

 �� 

 

กลยุทธ์ที� �  เพิ�มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพื �นฐานการสร้างความมั�นคงของสหกรณ์ 
 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� การระดม

เงินออมจาก

สมาชิก 

- จํานวนของ

เงินทนุเรือนหุ้นที�

เพิ�มขึ �น 

���,���,��� ���,���,��� โครงการระดม
ทุน 

- ระดมเงินทนุเรือน

หุ้น 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางอภิรดา กล้าณรงค์

นส.ฐมิตฐ์ญดา ชินพงษ์ 

 

- จํานวนของเงิน

ฝากที�เพิ�มขึ �น 

���,���,���.�� ���,���,���  - ระดมเงินฝาก     เบกิจา่ยจากงานประจํา นายทวี เจริญสขุ 

นส.กฤตมิา ไชยสวุรรณ 

 - จํานวนของ

เงินทนุเรือนหุ้นที�

เพิ�มขึ �นตาม

โครงการ 

�,���,��� �,���,��� โครงการซื �อหุ้น

สะสมทรัพย์ 
- จดัสมนาคณุผู้ ที�

ซื �อหุ้นเพิ�มตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

��,��� ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

 - จํานวนของเงิน

ฝากที�เพิ�มขึ �นตาม

โครงการ 

�,���,��� �,���,��� โครงการ 

ออมทรัพย์ 
- จดัสมนาคณุผู้ ที�

ฝากเงินเพิ�มตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

��,��� ฝ่ายการเงิน – เงินฝาก 

ฝ่ายบญัชี 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� ระดมทนุโดย

การรับสมคัร

สมาชิกสมทบ 

- จํานวนของ

สมาชิกสมทบที�

เพิ�มขึ �น 

��� ���  - การรับสมคัร

สมาชิกสมทบ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางธมน แกล้วสงคราม 

นางทมุมา แก่นบญุ 

�.� จดัการแหลง่

เงินทนุหมนุเวียน

อตัราดอกเบี �ยตํ�า 

      คณะกรรมการ

ดําเนินการ  

�.� บริการ

สินเชื�อให้

เพียงพอกบัความ

ต้องการของ

สมาชิก 

   โครงการให้

สินเชื�อแก่
สมาชิก 

  - คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- ฝ่ายสินเชื�อ 

- ฝ่ายบญัชี 

- จํานวนเงินกู้

พิเศษตอ่ปี 

��,���,��� ��,���,���  - เงินกู้พิเศษ ��,���,��� ฝ่ายสินเชื�อ 

 - จํานวนเงินกู้

สามญัตอ่ปี 

�,���,���,��� �,���,���,���  - เงินกู้สามญั ���,���,��� ฝ่ายสินเชื�อ 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินกู้

เพื�อเหตฉุกุเฉิน

ตอ่ปี 

���,���,��� ���,���,���  - เงินกู้ เพื�อเหตุ

ฉกุเฉิน 

���,���,��� ฝ่ายสินเชื�อ 

 - จํานวนเงินกู้  

เงินปันผลตอ่ปี 

��,���,��� ��,���,���  - เงินกู้ ปันผล ��,���,��� ฝ่ายสินเชื�อ 

รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น ���,���,���  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 �� 

 

กลยุทธ์ที� �  พฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดกิารแก่สมาชิกและครอบครัว  
 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� การปรับปรุง

และพฒันา

กระบวนการ 

การให้บริการ 

ทกุประเภท 

 

 

 

�.� จดักิจกรรม

สหกรณ์สญัจร

และการบริการ

นอกสถานที� 

- ระดบัของความ

พงึพอใจของ

สมาชิกที�มีตอ่ 

การบริการ 

� (ดีมาก) � (ดีมาก) โครงการพัฒนา

กระบวนการ
บริการของ

สหกรณ์ 

- พฒันากระบวนการ

ให้บริการแก่สมาชิก 

ทกุประเภท 

เบกิจา่ยจากงาน

ประจํา 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นส.โชตกิา วรรณวงศ ์

- จํานวนเงินที�

สนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันา

สงัคม 

���,��� ���,��� โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาสังคม 

- สนบัสนนุการจดั

กิจกรรมพฒันาชมุชน 

สงัคม 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

���,��� บาท 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

- จํานวนของ

สมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมสหกรณ์

สญัจร  

��� ��� โครงการ
สหกรณ์สัญจร 

- เข้าร่วมการอบรม

สมัมนาครูกบั

หนว่ยงานต้นสงักดั 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

��,��� บาท 

คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนของ

สมาชิกที�รับ

บริการนอก

สถานที� 

��� ���  - จดัการบริการนอก

สถานที� 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

�,��� บาท 

คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

�.� จดัระบบการให้

สวสัดกิารแก่สมาชิก

และครอบครัวอยา่ง

ทั�วถึงและเป็นธรรม 

   โครงการ

ส่งเสริม

สวัสดกิารให้แก่
สมาชิกและ

ครอบครัว 

  คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

 - จํานวนเงินที�

จา่ยเกี�ยวกบั 

การศพสมาชิก

และคูส่มรส 

���,��� ���,���  - เงินสงเคราะห์

เกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

งบดําเนินงาน 

���,��� บาท 

ทนุสวสัดิการ 

���,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินที�จา่ย

สมาชิกอายคุรบ �� 

ปี 

�,���,��� �,���,���  - เงินสงเคราะห์

สมาชิกอายคุรบ 60 

ปี 

งบดําเนินงาน 

�,���,��� บาท  

ทนุสวสัดิการ 

�,���,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นายทวี เจริญสขุ 

 - จํานวนเงินที�จา่ย

สวสัดกิารเกื �อกลู

สมาชิกอาวโุส 

���,��� ���,���  - สวสัดกิารเกื �อกลู

สมาชิกอาวโุส ซึ�ง

เป็นสมาชิกสหกรณ์

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 

�� ปี 

งบดําเนินงาน 

���,��� บาท 

 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 

 - จํานวนเงินที�จา่ย

ให้แก่สมาชิก 

ถึงแก่กรรม 

�,���,��� �,���,���  - สวสัดกิาร

สมาชิกถึงแก่กรรม 

งบดําเนินงาน 

�,���,��� บาท 

ทนุสวสัดิการ 

�,���,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนทนุของ

ทนุการศกึษาบตุร

สมาชิกที�สนบัสนนุ 

��� ���  - สวสัดกิาร

ทนุการศกึษาบตุร

สมาชิก ประจําปี �� 

ทนุสวสัดิการ 

���,��� บาท 

กองทนุการศกึษาบตุร

สมาชิก ���,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แก้วสงคราม 

นส.โชตกิา วรรณวงศ ์

นายทวี เจริญสขุ 

 - จํานวนเงิน

ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภยัร้ายแรง  

��,��� ��,���  - สวสัดกิารเงิน

ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภยัร้ายแรง 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

��,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนเงินที�

จา่ยให้สมาชิก

ประสบเหตจุาก

ความไมส่งบใน

พื �นที� 

�,��� ��,���  - สวสัดกิารกองทนุ

สมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบใน

พื �นที� 

ทนุสวสัดิการสมาชิก 

��,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 

 

 

 



 

 �� 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี ���� 

เป้าหมาย 
ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนของ

สมาชิกสมาชิกที�

เข้าร่วมโครงการ

ประกนัชีวิตกลุม่ 

�,��� �,���  - จดัทําประกนัชีวิต

กลุม่ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นส.โชตกิา วรรณวงศ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนของ

สมาชิกที�ทํา

ประกนัสินเชื�อ 

�,��� �,���  - จดัทําประกนั

สินเชื�อ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายสินเชื�อ 

 - จํานวนเงินที�

จา่ยเกี�ยวกบัการ

ศพสมาชิกสมทบ 

- ��,���  -  เงินสงเคราะห์

เกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

ทนุสวสัดิการสมาชิก 

��,��� บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนเงินที�

จา่ยสมาชิกเพื�อ

การมงคลสมรส 

- ��,���  - เงินสวสัดกิาร

สมาชิกเพื�อการ

มงคลสมรส 

งบดําเนินงาน 

��,��� บาท 

 

รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น ��,���,���  

 



 

 �� 

 

กลยุทธ์ที� �  การเสริมสร้างและพฒันาระบบปฏิบตัิการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

�.� พฒันาศกัยภาพ

บคุลากรด้าน

เทคโนโลยี 

5.2 พฒันาองค์

ความรู้และระบบ

ปฏิบตังิานของ

บคุลากร 

 

 

 

- จํานวนครั �ง

ของการพฒันา

บคุลากรด้าน

เทคโนโลยี 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

โครงการพัฒนา

บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

- จดัอบรมพฒันา

ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่เจ้าหน้าที�ด้าน 

 

 

 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

��,��� บาท 

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 

�.� พฒันาเครือข่าย

สหกรณ์เสริมสร้าง

ความมั�นคงของ

องค์กร 

สารสนเทศ 

- จํานวนของ

เจ้าหน้าที�ได้รับ

การอบรมด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

� 

 

� 

 สารสนเทศ   



 

 �� 

 

 
 

มาตรการ ตัวชี �วัด 
ข้อมูลฐาน 

ปี ���� 

เป้าหมาย 

ปี ���� 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี ���� ผู้รับผิดชอบ 

 - จดัอบรม

พฒันาความรู้

การใช้งาน 

Tablet ให้แก่

คณะกรรมการ 

และผู้ตรวจสอบ

กิจการ 

- ��  - จดัอบรมให้ความรู้

การใช้งาน Tablet 

เพื�อการประยกุต์ใช้

งานเอกสาร รวมถึง

การประชมุตา่งๆ  

ทนุสาธารณประโยชน์ 

��,��� บาท 

 

รวมเป็นเงนิ ��,���  



 

 �� 

แนวทางในการบริหารงบประมาณ ปี แนวทางในการบริหารงบประมาณ ปี �������� 
 

�.   หลกัการ 
 

  ในการบริหารงานและงบประมาณ ปี 255� ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการ   

เจ้าหน้าที�ทกุระดบั ยดึหลกัการสําคญั 4 ประการ  ดงันี �.- 

  1. ดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ที�กําหนดไว้ 

  2. ดําเนินการให้ถกูต้องสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ เงื�อนไข เกณฑ์ที�กําหนด

ในการอนมุตัแิผนงบประมาณในรายการตา่งๆ  

  3. ดําเนินการให้ทนัตามเวลาที�กําหนดไว้ ในปฏิทินปฏิบตัิงานของแตล่ะงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรม   เน้นเป็นพิเศษสําหรับงานหรือกิจกรรมที�มีผลตอ่สมาชิก 

  4.  ยดึประสิทธิภาพและคณุภาพของงานทกุขั �นตอนในการดําเนินงาน 

 

�.  วิธกีาร   
 

  การดําเนินงานในสว่นของงาน / โครงการ 

   - ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละงาน/โครงการให้ชัดเจน และเพื�อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว้ 

   - ในการดําเนินกิจกรรมงาน/โครงการ ให้ดําเนินการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพื�อ

ประโยชน์ สงูสดุของงานและมีความสจุริต 

   -  ดําเนินการให้ทนัตามปฏิทินปฏิบตัิการที�กําหนดไว้ในแตล่ะงาน/ โครงการ โดยเน้นงาน/ 

โครงการ หรือกิจกรรมที�ต้องจดัทําที�มีผลตอ่สมาชิก 

   -  ใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และการใช้งบประมาณโดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 



 

 �� 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน  

ตามแผนงาน/โครงการตามแผนงาน/โครงการ  
 

  1. ดําเนินการจดัตั �งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 

โดยใช้แบบประเมินผล เป็นเครื�องมือในการติดตามความก้าวหน้าของงาน / โครงการเป็นระยะๆ 

ไมน้่อยกวา่ 2 ระยะ 

  2. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็น � ระยะ คือ ระยะที� 1 เดือนกรกฎาคม  

ระยะที� 2 เดือนธนัวาคม    

  3. รายงานและสรุปผลการปฏิบตังิาน เป็น � ระยะ คือ ระยะที� 1 เดือนกรกฎาคม ระยะที� 2  

เดอืนธนัวาคม   

 

การประเมินผล 
 
  การประเมินผลรายงานทกุระยะที�คณะกรรมการดําเนินการติดตาม และประเมินผลรายงาน

เสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพื�อทราบและพิจารณาสั�งการจดัทําสรุปรายงานผลการบริหาร

งบประมาณเพื�อพิจารณาปรับปรุงพฒันาการบริหารงานและการจดัการในส่วนที�เกี�ยวข้องตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 �� 

ปฏิทนิปฏิบตังิานประจาํปีงบประมาณ ปฏิทนิปฏิบตังิานประจาํปีงบประมาณ ��������  --  ��������  
 

กิจกรรมและขั �นตอน 

การดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ 

 และปฏิบตัิ ธค 

�� 

มค 

�� 

กพ 

59 

มีค 

�� 

เมย 

�� 

พค 

�� 

มิย 

�� 

กค 

�� 

สค 

�� 

กย 

�� 

ตค 

�� 

พย 

�� 

ธค 

�� 

 

1. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

�. กําหนดแผน 

กลยทุธ์ (ปี ���� – 

����) 

3. ร่างแผนปฏิบตัิการ 

ประจําปี ���� 

4. เสนอร่างแผน 

ปฏิบตัิการ ปี 255� 

5. เสนอแผนปฏิบตัิ

การตอ่ที�ประชุมใหญ่

สามัญ ประจําปี 

255� 

6. ดําเนินการตาม

แผนปฏิบตัิการ 

7. ติดตามและ

ประเมินผล 

 

8. รายงานและสรุป 

ผลการปฏิบตัิงาน 

              

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจดัการ 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายจดัการ 

 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

คณะกรรมการ

ฝ่ายจดัการ 

 

 

 

 



 

 �� 

ปฏิทนิรบัสมคัรกรรมการปฏิทนิรบัสมคัรกรรมการ  และผูต้รวจสอบกจิการและผูต้รวจสอบกจิการ  
 

ที� รายการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

� 

 

แตง่ตั �งคณะกรรมการการเลือกตั �งกรรมการ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน �� คน ประกอบด้วย 

ผู้แทนสมาชิกหน่วยละ � คน 

 

ที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ชดุที� �� 

ประจําเดือนธันวาคม ���� 

 

2 รับสมคัรกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  

จํานวน  � หนว่ย  ได้แก่ 

-  หน่วยจงัหวดั 

-  หน่วยอําเภอตากใบ 

-  หน่วยอําเภอเมือง 

-  หน่วยอําเภอแว้ง 

-  หน่วยอําเภอเจาะไอร้อง 

-  หน่วยอําเภอสไุหงโกลก 

-  หน่วยอําเภอระแงะ 

รับสมคัรผู้ตรวจสอบกิจการ 

- วนัที� � – � มกราคม ���� ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั 

 

 

� 

 

เลือกตั �งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ที�ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี  ����

ประมาณวา่เดือนกมุภาพนัธ์ ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ปี ���� 
เป็นเงนิ  816,467,��� บาท 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ปี ���� 

กลยุทธ์ที� � การเสริมสร้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยดึมั�นต่อหลักการสหกรณ์ 

1.1 โครงการสื�อสาร สมัพนัธ์ (งบดําเนินงาน) 125,000  

�.� โครงการเสริมสร้างอดุมการณ์ พฒันาความรู้แก่สมาชิก (งบดําเนินงาน) 276,200  

�.� โครงการพฒันาบคุลากร และผู้แทนสมาชิก (งบดําเนินงาน) 1,845,600  

กลยุทธ์ที� � การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที�ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม 

2.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการสหกรณ์ (งานประจํา)   

2.2 โครงการบริหารงานทั�วไป (งานประจํา) ��,���,���  

�.� โครงการสง่เสริมการควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงของ 

สหกรณ์ (งานประจํา) 

2.4 โครงการสง่เสริมการใช้เครื�องมือการบริหารจดัการสหกรณ์ (งานประจํา)   

�.� โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพบคุลากร (ทนุสาธารณประโยชน์)  141,600 

�.� โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ (งบดําเนินงาน)  134,000 

2.7 โครงการจตสุมัพนัธ์ชายแดนใต้ (งบดําเนินงาน) ���,��� 

กลยุทธ์ที�  � การเพิ�มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื �นฐานการสร้างความมั�นคง

ของสหกรณ์ 

3.1 โครงการระดมทนุ (งานประจํา)   

3.2 โครงการซื �อหุ้นสะสมทรัพย์ (งบดําเนินงาน) 30,000  

�.� โครงการออมทรัพย์ (งบดําเนินงาน) 10,000  

�.� โครงการให้สินเชื�อแก่สมาชิก (งบดําเนินงาน) 790,000,000  

กลยุทธ์ที� � การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดกิารแก่สมาชิกและครอบครัว  

�.� โครงการพฒันากระบวนการบริการของสหกรณ์ (งานประจํา) 

�.� โครงการสง่เสริมการพฒันาสงัคม (ทนุสาธารณประโยชน์) 100,000  

�.� โครงการสหกรณ์สญัจร (ทนุสาธารณประโยชน์) 18,000  

�.� โครงการสง่เสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว  10,206,000  

  * เงินสงเคราะห์เกี�ยวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส เป็นเงิน ���,���   

  บาท (งบดําเนินงาน 400,000 บาท และทนุสวสัดิการ ���,��� บาท)   



 

 �� 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ปี ���� 

  * เงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ �� ปี เป็นเงิน �,146,��� บาท    

  

(งบดําเนินงาน 1,936,000 บาท และทนุสวสัดิการสมาชิก �,���,��� 

บาท)   

  * เงินสวสัดกิารเกื �อกลูสมาชิกอาวโุส �� ปี เป็นเงิน  ���,��� บาท    

(งบดําเนินงาน) 

  * เงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน �,���,��� บาท    

  (งบดําเนินงาน 3,400,000 บาท และทนุสวสัดกิาร 1,600,000 บาท)   

  

* ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก เป็นเงิน ���,��� บาท (ทนุสวสัดกิารสมาชิก 

���,��� บาท และกองทนุเพื�อการศกึษาบตุร ���,��� บาท)   

  * เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง เป็นเงิน ��,��� บาท    

  (ทนุสาธารณประโยชน์)   

  * สมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบในพื �นที� เป็นเงิน ��,��� บาท   

  (ทนุสวสัดิการสมาชิก)   

  * ประกนัชีวิตกลุม่ (เก็บเงินจากสมาชิก)   

* การประกนัสินเชื�อ (เก็บจากสมาชิก) 

  * เงินสวสัดกิารสมาชิกสมทบ เป็นเงิน ��,��� บาท (ทนุสวสัดกิารสมาชิก)    

* เงินสวสัดกิารสมาชิกสมรส เป็นเงิน ��,��� บาท (งบดําเนินงาน) 

กลยุทธ์ที� � การพัฒนาระบบปฏิบัตกิาร และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

�.� โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 41,200  

  (ทนุสาธารณประโยชน์)   

รวมงบประมาณทั �งสิ �น ���,467,��� 

หมายเหตุ :    งบดําเนินงาน           เป็นเงินทั �งสิ �น ���,���,��� บาท 

  งบบริหารงานทั�วไป (งานประจํา)     เป็นเงินทั �งสิ �น   ��,���,��� บาท 

  ทนุสาธารณประโยชน์      เป็นเงินทั �งสิ �น        ���,��� บาท 

  ทนุสวสัดิการสมาชิก      เป็นเงินทั �งสิ �น     �,���,��� บาท 

  กองทนุการศกึษาบตุรสมาชิก     เป็นเงินทั �งสิ �น         ���,��� บาท 

 



 

 �� 

โครงการ  สื�อสาร สมัพนัธ ์
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน      
สนองกลยุทธท์ี� � เสริมสร ้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยึดมั�นต่อหลักการ
สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การประชาสมัพนัธ์ข้อมลู ขา่วสาร สารสนเทศ กิจกรรมด้านตา่งๆ และผลการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ทั �งทางสิ�งพิมพ์ สื�อประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ และสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ เพื�อเผยแพร่

ความสําเร็จ ความก้าวหน้าในการพฒันาการบริหารจดัการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ขา่วสารความเคลื�อนไหวให้แก่

สมาชิกทกุคนทราบโดยทั�วกนั  

 ดงันั �น เพื�อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์พร้อมๆ กนั สหกรณ์จงึได้

พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้มีความหลากหลาย และทั�วถึง 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อให้สมาชิกทกุคน ได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารความเคลื�อนไหวของสหกรณ์อยา่ง

ถกูต้อง รวดเร็ว และทนัเหตกุารณ์อย่างทั�วถึง 

 2.2  เพื�อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ฯ มากขึ �น 

 2.� เพื�อเสริมสร้างเจตคตทีิ�ดีระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ฯ 

 
�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  - จดัทําแผ่นปลิว จํานวน � ครั �ง ให้แก่สมาชิกทกุคน 

  - เผยแพร่ขา่วสารทางเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกและบคุคลทั�วไป 

  - สง่ SMS ขา่วสารให้แก่สมาชิกทกุคน 



 

 �� 

 �.� ด้านคณุภาพ 

  สมาชิกได้รับทราบขา่วสารสหกรณ์รวดเร็ว ทั�วถึง และมีเจตคตทีิ�ดีตอ่องค์กร  

 

�.  ขั�นตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงานประชาสมัพนัธ์ 

 4.2 ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 �.�  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

จดัทําแผนงานประชาสมัพนัธ์ 

ดําเนินการ  

- จดัทําสหกรณ์สาร 

- เผยแพร่ขา่วสารทางเว็บไซต์ 

- สง่ขา่วสาร SMS 

ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม ���� 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

 

 

ธนัวาคม ���� 

ธนัวาคม ���� 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ และ

ฝ่ายสํานกังาน 

 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

�. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) เป็นเงินทั�งสิ�น ���,��� บาท (ถวัจา่ยทุกรายการ) 
 

 5.1 คา่จดัทําแผน่ปลิว จํานวน � ครั �ง ๆ ละ �,000 แผน่ เป็นเงิน    2�,��� บาท 

  สําหรับข้าราชการบํานาญ และหนว่ยงานที�ไมส่ามารถสง่แผน่ปลิวผา่น my office ได้ 

 �.� คา่เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ (คา่เชา่พื �นที�ปีละ ��,��� บาท) และพฒันาเว็บไซต์

  คา่บริการรายปี line@ เป็นเงิน �,��� บาท   เป็นเงิน    ��,��� บาท 

 5.3 คา่สง่ SMS ขา่วสารให้สมาชิก   เป็นเงิน    ��,��� บาท 

  (ข้อความละ �� สตางค์/หมายเลข (�� ตวัอกัษรตอ่ข้อความ) ) 

 

 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมินผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� 

� 

� 

- จํานวนครั �งของการจดัทําข่าว (ครั �ง) 

- จํานวนครั �งที�มีผู้ เยี�ยมชมเว็บไซต์ (ครั �ง) 

- จํานวนครั �งที�สง่ขา่วสาร SMS (ครั �ง) 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารความเคลื�อนไหวของสหกรณ์อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 

และทนัเหตกุารณ์อยา่งทั�วถึง 

 7.2  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ระเบียบ วิธีปฏิบตัใิน

การรับบริการตา่งๆ ของสหกรณ์ 

 7.� สมาชิกมีความพงึพอใจในด้านขา่วสาร การรับบริการในระดบัดีมาก 

 �.� สมาชิกมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพฒันางานสหกรณ์เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  เสริมสรา้งอุดมการณ ์พฒันาความรูแ้กส่มาชกิ 
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน      
สนองกลยุทธท์ี� � เสริมสร ้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยึดมั�นต่อหลักการ
สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที�รวมกนัของกลุม่บคุคลจํานวนมาก และมีการดําเนินการ ทํางาน

เป็นทีมที�มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทกุฝ่ายมาดําเนินกิจการร่วมกนั โดยมุง่เน้น

ที�จะดําเนินการให้บรรลผุลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ การกินดี อยูด่ี มีสนัติสขุ กลา่วคือ 

สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที�มีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคมุการดําเนินงาน  

 ดงันั �น เพื�อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเชื�อมั�นศรัทธาและเกิดประโยชน์ใน

การพฒันาองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์จะบรรลผุลสําเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศยั

ความร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกด้วยความรู้ ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และมีทศันคตทีิ�ดี

ตอ่อดุมการณ์สหกรณ์อยา่งแท้จริง สหกรณ์จงึมุง่เน้นการเสริมสร้างอดุมการณ์ และพฒันาความรู้

ให้แก่สมาชิก 

 
�. วตัถุประสงค ์
 

 �.� เพื�อเสริมสร้างหลกัการ อดุมการณ์สหกรณ์ ทศันคตทีิ�ดีตอ่องค์กร ตลอดจนความรู้ 

ความเข้าใจบทบาทหน้าที�ของสมาชิก  

 �.�  เพื�อสนบัสนนุการพฒันาตนเอง และนําไปสู่การร่วมกนัพฒันาองค์กร      

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1. จดัอบรมให้ความรู้สมาชิกเข้าใหม ่  จํานวน  ���  คน  



 

 �� 

  2.  ให้การสนบัสนนุทนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ จํานวน  ���  คน 

 �.� ด้านคณุภาพ 

  1. สมาชิกเข้าใหมมี่ความรู้ ความเข้าใจอดุมการณ์สหกรณ์ และบทบาทหน้าที�ของ

ตนเองอยูใ่นระดบัดี 

  2.  สมาชิกได้พฒันาทกัษะกระบวนการปฏิบตังิาน และมีการพฒันาตนเองเพิ�มขึ �น 

 

�.  ขั�นตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงาน/กิจกรรม    

 4.2 ดําเนินการ  

  �.�.� กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม ่

  �.�.� มอบทนุสนบัสนนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ 

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 �.�  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� 

 

จดัอบรมสมาชิกเข้าใหม ่

- จดัทําเอกสารประกอบการอบรม  

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

- ฝ่ายจดัการ 

 

� 
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มอบทนุสนบัสนนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ 

- ประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกทราบ 

ประเมินและติดตามผล 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

ธนัวาคม ���� 

คณะกรรมการ

ศกึษาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

 
�. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน เป็นเงิน ���,��� บาท)  
 

 5.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม ่ เป็นเงิน  ��,��� บาท 

  - คา่จดัทําสื�อประชาสมัพนัธ์กิจการสหกรณ์ เป็นเงิน   �,��� บาท 

  - คา่รับรองผู้ เข้าร่วมการอบรม/ฝ่ายจดัการ เป็นเงิน ��,��� บาท 

    (ประมาณวา่ ทั �งปีมีผู้สมคัรเป็นสมาชิก ��� คน ผู้จดัการและเจ้าหน้าที� � คน 

จํานวน � ครั �ง) 



 

 �� 

  - คา่ตอบแทนฝ่ายจดัการ (เหมาจา่ยคนละ ��� บาท/ครั �ง) เป็นเงิน �,��� บาท 

 �.� มอบทนุสนบัสนนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ เป็นเงิน ���,��� บาท 

  - จดัสรรเป็นทนุสนบัสนนุผู้ เข้ารับการอบรมพฒันาวิชาชีพรายละไมเ่กิน �,��� บาท 

(สําหรับ ผู้ ที�เข้ารับการอบรมการพฒันาหลกัสตูร การพฒันาข้าราชการและบคุลากรทางการศกึษา

กอ่นแตง่ตั �งให้มีและเลื�อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ปี ����) 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� 

� 

 

จํานวนของสมาชิกที�ได้รับความรู้ 

จํานวนของสมาชิกที�ได้รับทนุสนบัสนนุการเข้า

รับการอบรมพฒันาวิชาชีพ 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที�ของตนเอง และมีทศันคตทีิ�ดีตอ่สหกรณ์ 

 7.2  สมาชิกมีศกัยภาพพร้อมรับการเปลี�ยนแปลง และมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  พฒันาบุคลากร และผูแ้ทนสมาชกิ 
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์และงบดาํเนินงาน 
สนองกลยุทธท์ี� � เสริมสร ้างศรัทธา ความเชื�อมั�น และยึดมั�นต่อหลักการ
สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ�งองค์กรเป็นที�รวมกนัของกลุม่บคุคลจํานวนมาก 

และมีการดําเนินการ มีการทํางานเป็นทีมที�มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทกุฝ่าย

มาดําเนินกิจการร่วมกนั โดยมุง่เน้นที�จะดําเนินการให้บรรลผุลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ 

การกินดี อยู่ดี มีสนัตสิขุ กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที�มีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ เป็น

ผู้ควบคมุการดําเนินงาน ดงันั �น สหกรณ์จะบรรลผุลสําเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศยัความ

ร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกภายใต้ความรู้ ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และมีทศันคตทีิ�ดีตอ่

อดุมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง 

 
�. วตัถุประสงค ์
 

 �.� เพื�อพฒันาคณุภาพของบคุลากรนําไปสู่การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  �) จดัประชมุผู้แทนสมาชิก จํานวน � ครั �งๆ ละ 333 คน 

  �) จดัอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

  3) จดัอบรมสมัมนาศกึษาดงูาน  

 �.� ด้านคณุภาพ 

       �) ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบขา่วสาร และมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ 



 

 �� 

        �) บคุลากรสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที�ได้รับปรับใช้ในการพฒันาการบริหาร

จดัการ การปฏิบตังิานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 

�.  ขั�นตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงาน/กิจกรรม    

  4.1.1 จดัประชมุผู้แทนสมาชิก 

  �.�.� จดัอบรมเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

  4.1.3 จดัอบรมสมัมนาศกึษาดงูาน  

 4.2  ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 �.�  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 
ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� 

� 

3 

จดัประชมุผู้แทนสมาชิก จํานวน � ครั �ง 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที� 

จดัอบรมสมัมนา/ศกึษาดงูาน 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

กรรมการดําเนินการ 

กรรมการดําเนินการ    

กรรมการดําเนินการ    

� ประเมินผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. ���� กรรมการดําเนินการ 

� รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. ���� กรรมการดําเนินการ 

 
�. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน �,���,��� บาท) 
 

 �.� กิจกรรมจดัประชมุผู้แทนสมาชิก จํานวน � ครั �ง  เป็นเงิน �,���,��� บาท  

  - คา่เบี �ยประชมุ ��� บาท/คน/ครั �ง   เป็นเงิน   �,���,��� บาท 

  - คา่จดัทําเอกสารการประชมุ    เป็นเงิน        ��,��� บาท 

 �.� กิจกรรมจดัอบรมสมัมนาชมรมเจ้าหน้าที�   เป็นเงิน  ��,��� บาท  

  - คา่ลงทะเบียน (ประมาณไว้หวัละ �,��� บาท) เป็นเงิน        ��,��� บาท 

  - คา่พาหนะเหมาจา่ย � คนั (� วนัๆ ละ �,��� บาท) เป็นเงิน        ��,��� บาท 

 



 

 �� 

 �.� กิจกรรมจดัอบรมสมัมนา/ศกึษาดงูาน   เป็นเงิน  ���,��� บาท  

  (กลุม่เป้าหมาย �� คน ได้แก่ กรรมการ จํานวน �� คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน � 

คน เจ้าหน้าที�สหกรณ์ � คน และผู้แทนสมาชิก �� คน) 

  - คา่พาหนะในการเดนิทาง    เป็นเงิน        ��,��� บาท 

  - คา่เชา่ที�พกั จํานวน �� ห้องๆ ละ �,��� บาท (� คืน) เป็นเงิน      ���,��� บาท 

  - คา่อาหารและคา่รับรอง (� วนั)   เป็นเงิน        ��,��� บาท 

  - คา่ประกนัชีวิต (ทนุประกนัตามกฎหมายกําหนด) เป็นเงิน        ��,��� บาท 

   
�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชมุ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนของเจ้าหน้าที�ได้รับการพฒันา

ศกัยภาพ 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนของผู้ เข้าร่วมการอบรมสมัมนา/

ศกึษาดงูาน 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1  ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบตังิานของ

สหกรณ์และนําไปเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบตอ่ไป 

 7.2 เจ้าหน้าที�สหกรณ์ได้รับการพฒันาบคุลิกภาพ และศกัยภาพการปฏิบตังิานให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 7.3 มีการพฒันา ปรับปรุงกิจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เพื�อให้

สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินที�มีความมั�นคงอยา่งยั�งยืนสืบไป 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  พฒันาระบบบริหารจดัการสหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทั�วไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ด ีโปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจบุนัต้องเผชิญกบัสภาวะความไมแ่นน่อนทั �งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื�อให้

องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัที�ตั �งไว้ คือ การสร้างหรือเพิ�มคา่องค์กร หรืออีกนยัหนึ�งก็คือ

การเพิ�มคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในองค์กร จงึมีความจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องนําการจดัการความ

เสี�ยงมาใช้เพื�อชว่ยกําหนดกลยทุธ์และสร้างโอกาส ตลอดจนลดความสญูเสียและสิ�งที�ไมค่าดหวงัที�

อาจเกิดขึ �น การบริหารจดัการในปัจจบุนัจะเน้นด้านการวางแผนกลยทุธ์ ครอบคลมุปัจจยัตา่งๆ ที�

จะมีผลตอ่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ไมว่่าจะเป็นด้านการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร

บคุคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ เนื�องจากการบริหารจดัการใน

ปัจจบุนัจะพิจารณาสิ�งแวดล้อมภายนอกและภายในทั �งระบบแล้วนํามาปรับเปลี�ยนแก้ไข พฒันา

เพื�อให้สามารถนําไปปฏิบตังิาน และบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 �.� เพื�อขจดัปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการ และลดต้นทนุในการบริหารจดัการ 

 �.� เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน และบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1. มีการแก้ไขระเบียบ/ข้อบงัคบั จํานวน � ระเบียบ 

  �. มีการประชมุหารือเพื�อพฒันาระบบบริหารจดัการ จํานวน �� ครั �ง 
 



 

 �� 

 �.� ด้านคณุภาพ 

  1. มีการแก้ไข หรือร่างระเบียบใหมเ่พื�อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

  2. มีการวางแนวทางในการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ 

 

�.  ขั�นตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  ประเมินสถานการณ์ทั �งระบบ 

 4.2  วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั และมต ิ

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 �.�  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� ประเมินสถานการณ์ทั �งระบบ ม.ค. – ธ.ค. ���� กรรมการดําเนินการ    

2 

 

วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ 

ข้อบงัคบั และมติ 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

กรรมการดําเนินการ 

� ตดิตามและประเมินผล  ม.ค. – ธ.ค. ���� กรรมการดําเนินการ 

� รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. ���� กรรมการดําเนินการ 

 
�. งบประมาณ   (งานประจาํ) 
 

 การประชมุแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั และมต ิเพื�อการบริหารจดัการความเสี�ยง โดย

งบประมาณเบกิจา่ยจากการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนระเบียบ/ข้อบงัคบัที�ได้รับ 

การปรับปรุง 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

 

 



 

 �� 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 สามารถขจดัความเสี�ยง และลดความเสียหายขององค์กรที�อาจเกิดขึ �นจากสถานการณ์

การเปลี�ยนแปลงทั �งภายในและภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  งานบริหารงานทั�วไป (งานประจาํ) 
งาน  งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบบุคลากร งบดาํเนินงาน และงบลงทุน 
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ด ีโปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรที�เกิดจากการรวมกลุม่ของสมาชิก เพื�อ

วตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลือทางการเงินซึ�งกนัและกนั ให้มีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ �น เอื �ออาทรตอ่สงัคม 

ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน อนัประกอบด้วย สมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ มีการดําเนินงานสง่เสริมการออมทรัพย์ การบริการสินเชื�อ และการจดัสวสัดกิาร

ตา่งๆ แก่สมาชิกและครอบครัว ดงันั �น ในการบริหารจดัการสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร สหกรณ์ต้องมีปัจจยัเกื �อหนนุการปฏิบตังิานตามนโยบาย แผนงานโครงการ 

โดยการจดัสรรงบประมาณเพื�อการจดัหา จดัซื �อ และพฒันาการดําเนินงาน ซึ�งแบง่ออกเป็น � 

หมวด ได้แก่ งบบคุลากร สําหรับเป็นคา่ตอบแทนบคุลากรปฏิบตังิานในองค์กร งบดําเนินงาน 

สําหรับเป็นคา่ใช้จา่ย คา่ตอบแทนในการดําเนินงานตา่งๆ และบํารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ และงบ

ลงทนุ สําหรับการจดัหาครุภณัฑ์ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงาน ทั �งนี �งบประมาณที�ขอตั �งนี �สหกรณ์จะ

ใช้เพื�อการดําเนินงาน และพฒันาองค์การให้เจริญก้าวหน้ายิ�งขึ �น 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 เพื�อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั มีบคุลากร ปัจจยัสําคญั วสัดอุปุกรณ์ 

ครุภณัฑ์ที�จําเป็นในการปฏิบตังิาน ตลอดจนบรรยากาศที�จะสนบัสนนุองค์กรการดําเนินงานตาม

พนัธกิจและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปี 2559 ให้บรรลผุลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคณุภาพ 

  3.1.1 สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานอยา่งเพียงพอตามสภาพปัญหา 

และความ จําเป็น  

  3.1.2 สหกรณ์สามารถปฏิบตังิานและพฒันางานตามแผนปฏิบตักิารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  งบบคุลากร   เป็นเงิน  7,896,514 บาท 

  งบดําเนินงาน  เป็นเงิน    �,���,��� บาท 

  งบลงทนุ   เป็นเงิน         ���,��� บาท 

 

�. ข ั�นตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1. จดัทําแผนการจดัซื �อ – จดัจ้าง       

 �.� ดําเนินการ                    

 4.2. ประชมุคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ   

 4.3. เตรียมการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี  

 �.� ดําเนินการแผนงาน/โครงการตา่งๆ       

 �.� ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

จดัทําแผนการจดัซื �อ – จดัจ้าง           

ดําเนินการจดัซื �อ – จดัจ้าง 

ดําเนินการโครงการตา่งๆ 

ประชมุคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ 

ก.พ. – มี.ค. 255� 

ก.พ. – ธ.ค. 2559 

ม.ค. -  ธ.ค. 2559 

ม.ค. 59 – ม.ค. �� 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

� 

� 

� 

เตรียมการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี  

ตดิตาม และประเมินผล 

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

พ.ย. , ธ.ค. ���� 

ก.ค., ธ.ค. ���� 

ธนัวาคม ���� 

ฝ่ายสํานกังาน 

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 



 

 �� 

�. งบประมาณ  ��,���,��� บาท (ใหถ้วัจา่ยในหมวดเดยีวกนัได)้ 
 

 งบบคุลากร  เป็นเงิน    7,896,514 บาท 

 งบดําเนินงาน  เป็นเงิน    �,���,��� บาท 

 งบลงทนุ   เป็นเงิน        ���,���    บาท 

  

�. การวดัผลและประเมินผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� ร้อยละของการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณที�ลดลง (เทียบกบั

การเบกิจ่ายเงินงบประมาณใน

ปี ����) 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 �.� สหกรณ์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 �.� สหกรณ์จดัหาครุภณัฑ์ที�จําเป็นได้ตามเป้าหมาย 

 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  ส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงของ
สหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทั�วไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรที�มุง่เน้นการสร้างความมั�งคั�งสงูสดุให้

เจ้าของกิจการ ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียอื�นๆ ในกิจการ ซึ�งไมมี่การกําหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนที�แนน่อน ซึ�งปัจจบุนัมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการแขง่ขนั ดงันั �น 

การที�กิจการจะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที�กําหนดไว้ได้

นั �น ต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ และที�สําคญัต้องมีการติดตามให้เกิดการนําไปสูก่าร

บริหารจดัการอย่างโปร่งใส ยตุธิรรม และสามารถตรวจสอบได้  

 การทําธุรกิจทกุประเภท โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงซึ�งสร้างความเสียหายให้กบักิจการ

ภายใต้ขั �นตอนการดําเนินงาน การจดัทําระบบการควบคมุภายในเพื�อให้มั�นใจว่าระบบการควบคมุ

นั �นจะชว่ยป้องกนั หรือลดความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�กิจการยอมรับได้ และสามารถนําพาองค์กร

ให้ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อให้การบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

ความสิ �นเปลืองหรือการทจุริตในองค์กร   

 2.2 เพื�อให้รายงานทางการเงินที�จดัทําขึ �นเป็นไปอย่างถกูต้อง เชื�อถือได้ และทนัเวลา 

 �.� เพื�อให้การปฏิบตัเิป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ รวมทั �งการปฏิบตัิตามนโยบาย และวิธีการปฏิบตังิานที�องค์กรกําหนดขึ �น 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1)  มีการจดัทําระบบควบคมุภายใน จํานวน �� ครั �ง 

  �)  มีการจดัทําระบบบริหารความเสี�ยง จํานวน �� ครั �ง 

 �.� ด้านคณุภาพ 

         สหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน มีความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ สร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายในกิจการ 

 

4. ขั�นตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1  ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

         �.�.� สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

                �.�.� การประเมินความเสี�ยง     

         �.�.� กิจกรรมการควบคมุ        

         �.�.� สารสนเทศและการสื�อสาร   

         �.�.� การติดตามประเมินผล      

 �.�  ประเมินผลการควบคมุภายใน 

         �.�.� การจดัระบบประเมินผล     

                �.�.� ทําแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน 

         �.�.� ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคมุ 

         �.�.� รายงานผลการควบคมุภายใน 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ประเมินองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคมุภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ 

� ประเมินผล และรายงานผล

การควบคมุภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. ���� คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ 

 



 

 �� 

�. งบประมาณ  (งานประจาํ) 
 การประชมุดําเนินการจดัทําระบบภายในโดยเบิกจา่ยจากเบี �ยประชมุคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

�. การวดัผล และประเมินผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนครั �งในการจดัทําระบบ

ควบคมุภายใน 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนครั �งจดัทําระบบบริหาร

ความเสี�ยง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถเล็งเห็นความเสี�ยง/จดุอ่อน และนําไปวางแผน เพื�อให้ความสนบัสนนุการ

ปรับปรุงแก้ไข 

 7.2  ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 7.3  รายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถกูต้อง เชื�อถือได้และทนัเวลา 

 �.�  ดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

 �.�  เป็นเครื�องมือสําหรับการบริหารความเสี�ยงเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ  สง่เสริมการใชเ้ครื�องมือการบริหารจดัการสหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทั�วไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���9 
 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การบริหารงานสหกรณ์เป็นวิธีการดําเนินงานที�มุง่เน้นที�ผลสมัฤทธิ�หรือผลการปฏิบตังิาน

องค์กรเป็นหลกั มีการวดัผลการปฏิบตังิานที�ชดัเจนเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ โดยการสร้าง

ตวัชี �วดัผลการดําเนินงานเป็นรูปธรรม วดัผลการปฏิบตังิานเทียบกบัเป้าหมายที�กําหนด ซึ�งการ

ปฏิบตังิานจะประสบผลสําเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ �นอยู่กบัการวางแผน ดงันั �น องค์กรจะต้องมี

การจดัทําแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตักิาร และการประเมินผลองค์กร เพื�อให้การบริหารและการ

ตดิตามการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบตังิาน การใช้จา่ยงบประมาณ 

ซึ�งสอดคล้องกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามกลยทุธ์ที�สําคญัเพื�อใช้ประโยชน์จาก

รายงานที�เป็นรูปธรรมชดัเจน รวมทั �งใช้ประกอบในการจดัทํางบประมาณรายจา่ยปีตอ่ไปด้วย 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการงบประมาณขององค์กรให้บรรลผุลสําเร็จตาม

ประเดน็กลยทุธ์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ ตวัชีวดั และกิจกรรมตา่งๆ ตามที�

วางแผนไว้ 

 2.2 เพื�อให้องค์กรมีความรับผิดชอบตอ่ผลสําเร็จในการบริหารจดัการงบประมาณ และมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 2.3 เพื�อใช้เป็นเครื�องมือให้องค์กรใช้ในการรายงานผลการปฏิบตังิาน และการใช้จา่ย

งบประมาณ                            

 

 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 

 �.� ด้านปริมาณ 

        1) ทบทวนแผนกลยทุธ์ เพื�อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในแผนปฏิบตั ิ

       2) จดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปี ���� 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

        มีการบริหารจดัการระบบสหกรณ์ที�มุง่เน้นผลสมัฤทธิ�โดยการทบทวนแผนกลยทุธ์ 

และแผนปฏิบตักิาร ประจําปี   

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1  ทบทวนแผนกลยทุธ์ 

 �.�  จดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปี 

 �.�  เสนอขออนมุตัจิากที�ประชมุใหญ่  

 �.�  ดําเนินการ ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุป/วิเคราะห์ผลการดําเนินการ 

 4.5  รายงานผลการดําเนินการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

ทบทวนแผนกลยทุธ์ 

จดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปี 

เสนอขออนมุตัจิากที�ประชมุใหญ่ 

ดําเนินการกิจกรรม/โครงการ 

ธ.ค. 255� 

มกราคม ���� 

กมุภาพนัธ์ 2560 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 

ฝ่ายจดัการ 

� 

� 

ประเมินและติดตามผล 

รายงานผลการดําเนินการ 

พ.ย. , ธ.ค. ���� 

ธนัวาคม ���� 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 

�. งบประมาณ  (งานประจาํ) 
 

 ทบทวนแผนกลยทุธ์ (ปี ����-����) และแผนปฏิบตัิการประจําปีเบกิจา่ยเบี �ยประชมุจาก

การประชมุคณะทํางาน 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

1 ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิารประจําปี 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถบรรลจุดุหมาย มีทิศทางการบริหารงานสะดวก และเกิดผลดี 

 7.2 มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตา่งๆ อยา่งคุ้มคา่เป็นการลดต้นทนุการดําเนินงาน 

 7.3 มีแนวทางพิจารณาป้องกนัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นในอนาคต 

 �.� มีเกณฑ์ในการควบคมุโครงการ/กิจกรรม/จดุมุง่หมายและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 

 �.� สง่เสริมให้เกิดนวตักรรมแลการสร้างสรรค์แนวคิดใหมเ่พื�อการบริหารจดัการที�ดี 

 �.� ทําให้เกิดการประสานงานที�ดี กิจกรรมตา่งๆ ที�จดัวางไว้มุง่ไปสูจ่ดุหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 �� 

โครงการ   เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
งาน   งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบรหิารจดัการที�ด ี โปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การพฒันาบคุลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ�งสําคญัสําหรับการพฒันาองค์กร โดยเฉพาะ

สหกรณ์เป็นองค์กรที�ประกอบด้วยกลุม่คนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกนัภายใต้อดุมการณ์

สหกรณ์ ซึ�งการดําเนินการตา่งๆ ในองค์กรจะประสบความสําเร็จต้องอาศยับคุลากรที�มีคณุภาพ 

และมีความพร้อมที�จะได้รับการพฒันาอยูเ่สมอ  

 การพฒันาบคุลากร เชน่ การฝึกอบรม การประชมุ การจดัระบบงาน การสง่เสริมการ

พฒันาตนเอง ฯลฯ มีความจําเป็นที�ต้องจดัให้มีอยา่งตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ นอกจากนี � การสง่เสริม

ขวญัและกําลงัใจ คือ การให้บริการสวสัดิการ การยกย่องเชิดชเูกียรต ิฯลฯ ดงันั �น สหกรณ์จงึ

ดําเนินโครงการนี �เพื�อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กรให้ดียิ�งขึ �น 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อให้บคุลากรได้รับการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เนื�อง 

 2.2 เพื�อให้ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานแก่บคุลากรในองค์กร 

 2.3 เพื�อยกย่องและเชิดชเูกียรตแิก่บคุลากรขององค์กรที�อทุศิตนปฏิบตังิานอยา่งเตม็

ศกัยภาพ และสมาชิกที�มีความเลื�อมใสศรัทธาอดุมการณ์สหกรณ์ และสง่เสริมการพฒันาองค์กร 

สร้างคณุประโยชน์แก่สหกรณ์ 

 

 

 

 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ (ข้อมลูตั �งแตปี่ พ.ศ. ���� ถึงปัจจบุนั) 

  �) คณะกรรมการดําเนินการที�ได้รับยกย่อง เชิดชเูกียรต ิจํานวน � คน ได้แก่ ประธาน

กรรมการดีเดน่ กรรมการดีเดน่ 

  �) ผู้ตรวจสอบกิจการที�ได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรติ จํานวน � คน 

  �) เจ้าหน้าที�ที�ได้รับการยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิจํานวน � คน  

  �) ผู้แทนสมาชิกที�ได้รับการยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิจํานวน � คน  

  5) สมาชิกได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรติ จํานวน �� คน (หน่วยละ � คน) 

  �) กรรมการที�ได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรต ิจํานวน � คน ได้แก่ กรรมการที�มี

คโุณปการในรอบปี ���� 

 �.� ด้านคณุภาพ  

  1) มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทํางานได้

เตม็กําลงั เสียสละเพื�อประโยชน์ขององค์กรอยา่งเตม็ที�  

  2) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบคุลากรในองค์กร และสมาชิกที�มีความเลื�อมใสศรัทธา ยึดมั�น

อดุมการณ์สหกรณ์ และสร้างคณุประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ 

 

4. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 �.� จดัอบรมสมัมนาการพฒันาบคุลากรในหนว่ยงาน  

 �.� ประกาศเกียรติคุณสมาชิกที�สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และเชิดชูเกียรติ

บคุลากรในองค์กรที�ปฏิบตังิานอย่างเตม็ศกัยภาพ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร

ในองค์กร 

  - ประชมุพิจารณาอนมุตั ิ

ม.ค. -  ธ.ค. 255� 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝ่ายจดัการ 

 

 

  - จดัสง่บคุลากรเข้าร่วมโครงการ 

  - สรุปผล 

  

 



 

 �� 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� ประกาศเกียรติคุณสมาชิก และเชิดชู

เกียรตบิคุลากรในองค์กร 

  - พิจารณาคดัเลือกบคุลากรดีเดน่ 

ที� ประชุมใหญ่สามัญ 

ประจําปี ���� 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝ่ายจดัการ 

 

�. งบประมาณ  (ทุนสาธารณประโยชน ์���,��� บาท) 
 

 - คา่โลป่ระกาศเกียรตคิณุ   จํานวน �� อนัๆ ละ �,��� บาท   เป็นเงิน   ��,��� บาท 

 - คา่อบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพ (จา่ยตามจริง)        เป็นเงิน ���,��� บาท 

 
�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนครั �งที�ส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํ า น ว น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม

สมัมนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของบคุลากรในองค์กรที�ได้รับ

การยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิ

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรในองค์กรทกุคนได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื�องตามศกัยภาพของตนเอง 

 7.2 มีการทํางานอย่างเข้มแข็งสามารถทํางานได้อยา่งเตม็กําลงัความสามารถ เสียสละ 

 �.� บคุลากรในองค์กรและสมาชิกได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรตคิณุ 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ   พฒันาระบบฐานขอ้มูลของสหกรณ ์
งาน   งานบริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน 
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบรหิารจดัการที�ด ี โปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม ���� 
 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การพฒันาฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมลู เป็นวิธีการพื �นฐานสมยัใหม่ของการ

จัดระเบียบข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรม

ประยุกต์ นอกจากนี �ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําคญัที�เรียกว่า ระบบจดัการฐานข้อมูลทําหน้าที�เป็นส่วน

ติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับฐานข้อมูลที�ช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงระเบียนในฐานข้อมูลได้อย่างง่าย ดงันั �น การ

จัดการฐานข้อมูลจึงเกี�ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเพื�อควบคุมวิ ธีการสร้าง

ฐานข้อมลู การค้นหา และการบํารุงรักษา เพื�อให้ได้สารสนเทศที�ต้องการสําหรับผู้ใช้ และองค์กร 

 ดังนั �น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี�ยวข้องกับกิจกรรมเบื �องต้น คือ การปรับปรุงและ

บํารุงรักษาฐานข้อมูลเป็นผลมาจากรายการเปลี�ยนแปลงที�เกิดใหม่และเหตุการณ์อื�นๆ ที�จําเป็น

สําหรับการเปลี�ยนแปลงฐานข้อมลู การเตรียมสารสนเทศที�จําเป็นสําหรับการใช้งาน โดยการแบง่ปัน

ข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากส่วนต่อประสานของโปรแกรมสําเร็จรูประบบ

จดัการฐานข้อมลู และการเตรียมความสามารถในการโต้ตอบ ค้นหา และจดัทํารายงาน โดยโปรแกรม

ระบบจดัการฐานข้อมลูสําเร็จรูป เพื�อให้ผู้ ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมลู สร้างรายงาน และรับการตอบ

กลบัจากคําร้องขอสารสนเทศตามต้องการเฉพาะได้อยา่งรวดเร็ว 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อพฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ 

 2.2 เพื�อพฒันาระบบฐานข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกให้สามารถเชื�อมโยงเครือข่าย 

การบริการ และบริหารจดัการระหวา่งสหกรณ์ 

 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

        1) พฒันาระบบฐานข้อมลูระบบโปรแกรมสหกรณ์ทั �ง � ระบบ 

        2) พฒันาระบบฐานข้อมลูส่วนบคุคล จํานวน �,��� คน 

 �.�  ด้านคณุภาพ 

        1) ระบบฐานข้อมลูระบบโปรแกรมสหกรณ์ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

        2) ระบบฐานข้อมลูส่วนบคุคลได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 พฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ และข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกสหกรณ์ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

ประสานงานกับ สอ.มอ.  เ พื� อ

ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของสหกรณ์ 

ประสานงานกบั สอ.มอ. เพื�อพฒันา

ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของ

สมาชิกสหกรณ์ 

ม.ค. -  ธ.ค. 255� 

 

 

ม.ค. -  ธ.ค. 2559 

 

- คณะกรรมการดําเนินการ 

- ฝ่ายจดัการ 

 

�. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน) เป็นเงิน ���,��� บาท 
 

 - ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ หากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ จํากดั มีการพฒันาโปรแกรม เป็นเงิน ��,��� บาท 

 - ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคนละ � บาท/เดือน ณ วันสิ �นปีบัญชี 

���� ประมาณวา่ สมาชิกคงเหลือ �,��� คน ระยะเวลา �� เดือน รวมเป็นเงิน ��,��� บาท 

 

 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของฐานข้อมูลสหกรณ์ที�

ได้รับการพฒันา        

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลที�

ได้รับการพฒันา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สหกรณ์มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์    

 7.2 สหกรณ์มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกสหกรณ์          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ จตุสมัพนัธจ์งัหวดัชายแดนใต ้
งาน  บริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะงาน โครงการใหม ่
สนองกลยุทธท์ี� � การพฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส ทนัสมยั และ
มีคณุธรรม 
งบประมาณ งบดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ����  



�. หลกัการและเหตุผล 
 

 “โครงการจตสุมัพนัธ์ชายแดนใต้” เกิดขึ �นจากความร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูในจงัหวดัชายแดนใต้ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูยะลา จํากดั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตลู จํากดั ซึ�งเริ�ม

จัดตั �งขึ �นครั �งแรกเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด ซึ�งมี

วัตถุประสงค์เพื�อการอบรมแลกเปลี�ยนความรู้ซึ�งกันและกัน ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนา

ระบบงานสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและมั�นคง เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที� 

และบุคลากรที�เกี�ยวข้องของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั �งสี�จงัหวดัได้พบปะและร่วมทํากิจกรรมตา่งๆ ทั �ง

ในด้านวิชาการ การสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจที�ดีต่อกัน ซึ�งการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

สหกรณ์ถือเป็นปัจจยัสําคญัที�จะช่วยส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมั�นคง การบริหารจดัการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ แนวคดิในการบริหารงานสหกรณ์ซึ�งกนัและกนั 

 �.� เพื�อพฒันาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากรในสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื�อเสริมสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งสหกรณ์ และสง่เสริมขบวนการให้เข้มแข็งมั�นคง 

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 พฒันาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากรที�เกี�ยวข้อง 

 �.� เสริมสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ชายแดนใต้ 



 

 �� 

 �. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม  
 

 4.1 จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที�เกี�ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื�อ

แลกเปลี�ยนแนวคดิในการพฒันาการปฏิบตังิานสหกรณ์ 

 �.� จดักิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์  
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� 

 

2 

ประชมุหารือแนวทางการจดั

กิจกรรม 

จดัอบรม ประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

และกิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์ 

มีนาคม ���� 

 

พฤษภาคม ���� 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 
�. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน)  เป็นเงินจํานวน ���,��� บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 
 

 �.� คา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวิชาการ/กีฬา และอื�นๆ เป็นเงิน  ��,��� บาท 

 �.� คา่ตอบแทนคณะกรรมการกีฬา/คา่สถานที� (ถ้ามี) เป็นเงิน  ��,��� บาท 

 �.� คา่รับรอง/คา่อาหาร (มื �อเที�ยง ,มื �อเย็น) เป็นเงิน  ��,��� บาท 

  - คา่อาหารวา่ง � มื �อๆ ละ �� บาท/คน (�� คน เป็นเงิน �,��� บาท)  

  - คา่อาหารกลางวนั � มื �อๆ ละ ��� บาท/คน (�� คน เป็นเงิน ��,��� บาท) 

  - คา่อาหารเย็น � มื �อๆ ละ ��� บาท/คน (�� คน เป็นเงิน ��,��� บาท) 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของบคุลากรเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 


�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ และศกัยภาพในการปฏิบตังิานสหกรณ์ 

 7.2 สหกรณ์ชายแดนใต้มีสมัพนัธภาพอนัดี และสหกรณ์มีเข้มแข็ง ความก้าวหน้ายิ�งขึ �น 



 

 �� 

โครงการ   ระดมทุน         
งาน   บริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทั�วไป (งานประจาํ)       
สนองกลยุทธท์ี� � เพิ�มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกจิบนพื�นฐานการสรา้ง
ความมั�นคงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด เป็นสถาบนัการเงินที�ก่อตั �งขึ �นด้วยการรวมกลุ่ม

สมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือซึ�งกันและ

กนัตามหลกัการ อดุมการณ์สหกรณ์ เพื�อการเสริมสร้างความสขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่

มวลสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง  

 ดงันั �น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด จะเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้าในการ

ดําเนินงานนอกเหนือจากการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะต้องอาศัยทุนในการ

ดําเนินงานเพื�อความมั�นคง และมั�งคั�งทางธุรกิจ จงึจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องระดมทนุการดําเนินงาน

ด้วยกลยทุธ์ตา่งๆ ให้สามารถดํารงสภาพขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพื�อระดมทนุดําเนินงานของสหกรณ์     

 2.2. เพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั�งคงทางการเงินของสหกรณ์  

 

�. เป้าหมาย 
 

 �.�  ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมทนุได้ ด้วยวิธีการดงันี � 

  �. ระดมเงินทุนเรือนหุ้น โดยการปรับอตัราการส่งเงินค่าหุ้นตามระเบียบฯ เป็นเงิน

จํานวน ���,���,��� บาท 



 

 �� 

  �. ระดมเงินฝาก โดยการรณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์ และตามระเบียบฯ ของ

สหกรณ์ เป็นเงินจํานวน ���,���,��� บาท 

  �. ระดมเงินทนุ โดยการรับสมคัรสมาชิกสมทบ ในปี ���� คาดว่า จะมีสมาชิกสมทบ

จํานวน ��� คน 

  �.� ด้านคณุภาพ 

   สหกรณ์สามารถระดมทนุ และมีเสถียรภาพทางการเงินดียิ�งขึ �น 

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม    
 

 4.1 ระดมทนุเรือนหุ้น     

 �.� ระดมเงินฝาก 

 4.3 รับสมคัรสมาชิกสมทบ 

 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ที� ขั �นตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

3 

ระดมทนุเรือนหุ้น 

 - ปรับอตัราเงินคา่หุ้นให้

เป็นไปตามระเบียบฯ 

ระดมเงินฝาก 

 - รณรงค์ให้สมาชิกฝากเงิน  

รับสมคัรสมาชิกสมทบ 

 - ประชาสมัพนัธ์การรับ

สมคัร 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

เม.ย. , ต.ค. ���� 

 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

มกราคม ���� เป็นต้นไป 

 

ฝ่ายสินเชื�อ และฝ่ายการเงิน 

 

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และ

ฝ่ายสินเชื�อ 

ฝ่ายสํานกังาน และบญัชี 

 

 
�. งบประมาณ   (งานประจาํ) 
 

 การระดมทนุ ด้วยวิธีการ ระดมเงินทนุเรือนหุ้น ระดมเงินฝาก และรับสมคัรสมาชิกสมทบ

เป็นงานบริหารงานทั�วไป (งานประจํา)  

 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของทนุเรือนหุ้นที�เพิ�มขึ �น สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของเงินฝากที�เพิ�มขึ �น สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของสมาชิกสมทบ สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1. สหกรณ์สามารถระดมทนุในการดําเนินงานได้เป้าหมาย 

 7.2. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และมั�งคั�งทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ   ซื�อหุน้สะสมทรพัย ์  
งาน   ประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน       
สนองกลยุทธท์ี� � เพิ�มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกจิบนพื�นฐานการสรา้ง
ความมั�นคงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน พฤษภาคม – ธนัวาคม ���� 


�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นสถาบนัการเงินก่อตั �งขึ �นด้วยความร่วมมือจาก

กลุ่มข้าราชการครู โดยมีวตัถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ�งกันและกัน ยิ�งไปกว่านั �น

ภายใต้อดุมการณ์สหกรณ์ คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกพึ�งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  

อยูด่ี มีสขุ ดงันั �น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั จงึเน้นความสําคญัของการออมทรัพย์ เพื�อ

เสริมสร้างคณุภาพชีวิต โดยดําเนินการโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ซึ�งจากการดําเนินงาน � ปี

ที�ผา่นมา ปรากฏวา่ สหกรณ์ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยา่งด ี

 ในปี ���� สหกรณ์ยงัคงมุง่เน้นรณรงค์ให้สมาชิกได้สะสมทรัพย์ และดําเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้จา่ยอยา่งมีเหตมีุผล โดยเชิญชวนให้สมาชิกถือหุ้นเพิ�มขึ �น ซึ�งจะได้รับ

หุ้นเป็นของสมนาคณุ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพื�อยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 2.2. เพื�อสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมั�นคงทางการเงิน 

 2.3. เพื�อเสริมสร้างเจตคตทีิ�ดีของสมาชิกตอ่สหกรณ์ 

 2.4. เพื�อระดมทนุโดยการสง่เสริมการถือหุ้นเพิ�มของสมาชิก 

 

�. เป้าหมาย 
 �.� ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมทุนเรือนหุ้ นเพิ�มขึ �นจํานวน �,���,��� บาท โดยการจัด

สมนาคณุหุ้นมลูคา่ �� บาท ให้แก่สมาชิกที�ซื �อหุ้นเพิ�มทกุๆ �,��� บาท  



 

 �� 

 �.� ด้านคณุภาพ 

  สหกรณ์สามารถระดมทนุเรือนหุ้นเพิ�มขึ �นจํานวน �,���,��� บาท จากการซื �อหุ้นเพิ�ม

ของสมาชิก 

   

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม           
 

 4.1 จดัทําแผนงานการสง่เสริมการออมทรัพย์ 

 �.� ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ที� ขั �นตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

� 

� 

 

 

� 

� 

จดัทําแผนงานสง่เสริมการออมทรัพย์ 

ดําเนินการ 

     - ประชาสมัพนัธ์ 

     - ดําเนินงานตามโครงการ 

ตดิตาม และประเมินผล   

รายงานผลการดําเนินงาน 

กมุภาพนัธ์ 2559 

พ.ค. – ธ.ค. 2559 

 

 

ธนัวาคม 2559 

ธนัวาคม ���� 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ  

ฝ่ายการเงิน และบญัชี 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 
�. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน) 
 

 งบประมาณสําหรับการสมนาคุณด้วยหุ้นเมื�อสมาชิกซื �อหุ้นรวม ทั �งสิ �นจํานวน ��,��� 

บาท 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของทุนเรือนหุ้ นที�สมาชิก

ถือเพิ�มขึ �น 

สํารวจ แบบสํารวจ 



 

 �� 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1. สมาชิกมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ �น 

 7.2. สมาชิกมีหลกัประกนัชีวิตในอนาคตที�มั�นคง และเชื�อถือได้ 

 7.3. สหกรณ์ฯ สามารถระดมทนุได้มากขึ �น และพึ�งพาตนเองได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ   ออมทรพัย ์       
งาน   ประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน       
สนองกลยุทธท์ี� � เพิ�มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกจิบนพื�นฐานการสรา้ง
ความมั�นคงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน พฤษภาคม – ธนัวาคม  ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด เป็นองค์กรที�ก่อตั �งขึ �นของความร่วมมือจากกลุ่ม

ข้าราชการครู ด้วยอดุมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื�อร่วมกนัที�ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ

ซึ�งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์จะนําไปสูก่ารกินดี อยูด่ี มีความเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม” 

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� �� ตลุาคม ���� กําหนดให้วนัที� �� ตลุาคมทกุปีเป็นวนั

ออมแห่งชาติ เพื�อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสําคญัของการประหยดัและการออม สหกรณ์ฯ ได้

ตระหนกัว่าการประหยดัและการออมเป็นการสร้างความมั�นคงในการดํารงชีวิต รวมทั �งสนบัสนุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั�งยืน จึงกําหนดจัดวันออมแห่งชาติขึ �นในวันที� �� ตุลาคม 

���� มีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนทั�วไปได้เห็น

ความสําคญัของวนัออมแหง่ชาตแิละคณุคา่ของการออมทรัพย์ สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีของขบวนการ

สหกรณ์ และสร้างจิตสํานึกให้สมาชิกและประชาชนทั�วไปมีวินยัในการประหยดั รวมทั �งเพื�อเป็น

การระดมเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพื�อยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 2.2. เพื�อสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมั�นคงทางการเงิน 

 2.3. เพื�อเสริมสร้างเจตคตทีิ�ดีของสมาชิกตอ่สหกรณ์ 

 2.4. เพื�อระดมทนุโดยการสง่เสริมการออมของสมาชิก 

 

 



 

 �� 

�. เป้าหมาย 
 

 �.� ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ�มขึ �นจํานวน �,���,��� บาท โดยการจดัสมนาคณุ

มลูคา่ �� บาท ให้แก่สมาชิกที�ฝากเงินในวนัที� �� ตลุาคม ���� ทั �งนี � ต้องฝาก �,��� บาท ขึ �นไป 

 �.� ด้านคณุภาพ 

  สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ�มขึ �นจํานวน �,���,��� บาท จากการฝากเงินตาม

โครงการ (ในวนัที� �� ตลุาคม ����) ของสมาชิก 

   

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม           
 

 4.1 จดัทําแผนงานการสง่เสริมการออมทรัพย์ 

 �.� ดําเนินการ  

 4.3 ตดิตามและประเมินผล 

 4.4 รายงานผลการดําเนินการ 
 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ที� ขั �นตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

� 

� 

 

 

� 

� 

จดัทําแผนงานสง่เสริมการออมทรัพย์ 

ดําเนินการ 

  - ประชาสมัพนัธ์ 

  - ดําเนินงานตามโครงการ 

ตดิตาม และประเมินผล   

รายงานผลการดําเนินงาน 

กมุภาพนัธ์ 2559 

พ.ค. – ต.ค. 2559 

ตลุาคม ���� 

 

ธนัวาคม 2559 

ธนัวาคม ���� 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ  

ฝ่ายการเงิน และบญัชี 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 
�. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน) 
 

 จดัหาของสมนาคณุ มลูค่าชิ �นละไม่เกิน �� บาท จํานวน ��� ชิ �น เป็นเงินทั �งสิ �น ��,��� 

บาท 

 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของเงินฝากที�เพิ�มขึ �นตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 


�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ �น 

 7.2 สมาชิกมีหลกัประกนัชีวิตในอนาคตที�มั�นคง และเชื�อถือได้ 

 7.3 สหกรณ์ฯ สามารถระดมทนุได้มากขึ �น และพึ�งพาตนเองได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ   ใหส้นิเชื�อแกส่มาชกิ 
งาน   สวสัดกิารเงินกู ้ 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ สนิเชื�อ          
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
สนองกลยุทธท์ี� � เพิ�มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกจิบนพื�นฐานการสรา้ง
ความมั�นคงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรที�มุ่งเน้นส่งเสริมเรื�องการออมทรัพย์และ

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในกรณีที�สมาชิกมีความเดือดร้อนและจําเป็น โดยอาศัย

หลกัการชว่ยเหลือซึ�งกนัและกนั มีทั �งเงินกู้ ระยะสั �น (เพื�อเหตฉุกุเฉิน) เงินกู้ ระยะปานกลาง (สามญั) 

และเงินกู้ ระยะยาว (พิเศษ) ซึ�งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ รวมไปถึงเงินกู้ ปันผล 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่น 

 2.2 เพื�อเสริมสร้างสภาพคลอ่งทางการเงินให้กบัสมาชิก 

 2.3 เพื�อสร้างฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกให้มีความมั�นคงยิ�งขึ �น 

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 ให้เงินกู้ เพื�อเหตฉุกุเฉินแก่สมาชิก   เป็นเงิน         ���,���,���.�� บาท 

 3.2 ให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก    เป็นเงิน      1,���,���,���.�� บาท 

 3.3 ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก     เป็นเงิน           ��,���,���.�� บาท 

 3.4 ให้เงินกู้ ปันผลแก่สมาชิก  เป็นเงิน           ��,���,���.�� บาท 

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน            
 

 4.1  จดัทําแผนงานการให้เงินกู้  

 �.�  จดับริการเงินกู้ทกุประเภท 



 

 �� 

 �.�  ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ 

 4.4  รายงานผลการดําเนินการ 

 

�. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) 
 

 เงินกู้ เพื�อเหตฉุกุเฉิน  เป็นเงิน  ���,���,��� บาท 

 เงินกู้สามญั   เป็นเงิน  600,000,000 บาท 

 เงินกู้พิเศษ   เป็นเงิน    20,000,000 บาท 

 เงินกู้ ปันผล   เป็นเงิน    ��,���,���  บาท 

            รวมเป็นเงนิ  790,000,000 บาท 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนเงินของเงินกู้ เพื�อเหตุ

ฉกุเฉินตอ่ปี 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินของเงินกู้สามญัตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินของเงินกู้พิเศษตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินของเงินกู้ ปันผลตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ 

 7.2 สมาชิกมีสภาพคลอ่งทางการเงินเพิ�มขึ �น 

 7.3 สมาชิกมีฐานะความเป็นอยูแ่ละความมั�นคงในชีวิตดีขึ �น 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

โครงการ   พฒันากระบวนการบริการของสหกรณ ์
งาน   บริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการ 
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน 
สนองกลยุทธท์ี� � พฒันาระบบการใหบ้ริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั          
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การให้บริการประทับใจแก่สมาชิกเป็นนโยบายที�สหกรณ์ให้ความสําคญั และพยายาม

ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริการให้ดีขึ �นมาโดยตลอด ทั �งนี �เนื�องจากการ

ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และการบริการที�ดีเป็นพนัธกิจสําคญัอนัดบัแรกที�สหกรณ์พึง

กระทํา จึงจําเป็นอย่างยิ�งที�สหกรณ์ต้องรับทราบข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม

เพื�อปรับปรุงวิธีการปฏิบตังิานให้เหมาะสม  

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1  เพื�อพฒันากระบวนการบริการทกุประเภทของสหกรณ์       

 2.2  เพื�อเสริมสร้างความพงึพอใจในการบริการของสหกรณ์ 

 2.3  เพื�อเสริมสร้างทศันคตทีิ�ดีของสมาชิกที�มีตอ่สหกรณ์ 

 

�. เป้าหมาย 
 

 �.�  ด้านปริมาณ 

  �)  สามารถยกระดบัความพงึพอใจของสมาชิกอยูใ่นระดบั � 

  2)  การสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้อยา่งทั�วถึง 

 �.�  ด้านคณุภาพ 

  �)  สมาชิกมีความพงึพอใจในการบริการของสหกรณ์อยูใ่นระดบัดีมาก 

  2)  สมาชิกได้รับการตอบสนองความต้องการอยา่งทั�วถึง  
 



 

 �� 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1 สํารวจความพึงพอใจด้านการบริการของสหกรณ์ ความต้องการในการรับบริการของ

สมาชิก 

 4.2 ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 

 �.� วิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันากระบวนการบริการ 

 4.4 พฒันากระบวนการบริการของสหกรณ์ 

 

�. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) 
 

 คา่จดัซื �อเครื�องกดประเมินความพงึพอใจ เป็นเงิน ���,��� บาท (งานประจํา) 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกที�

มีตอ่การบริการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 ได้รับข้อมลูเพื�อประโยชน์ในการพฒันากระบวนการการบริการ 

 7.2 มีทิศทางในการพฒันากระบวนการการบริการเหมาะสม  

 7.3 สมาชิกมีความพงึพอใจในการบริการ มีทศันคตทีิ�ดีขึ �นตอ่องค์กร 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 �� 

โครงการ   สง่เสริมการพฒันาสงัคม 
งาน   บริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการ 
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์
สนองกลยุทธท์ี� � พฒันาระบบการใหบ้ริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั          
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์อยูบ่นพื �นฐานแหง่คณุคา่ของการชว่ยตนเอง ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที�ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื�อมั�นใน

คณุคา่ทางจริยธรรมแห่งความสจุริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และความเอื �ออาทร

ตอ่ผู้ อื�น ตามหลกัการสหกรณ์ข้อที� � การเอื �ออาทรตอ่ชมุชน 

 (�) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสงัคม และเป็นส่วนหนึ�งของชุมนุมที�สหกรณ์

ตั �งอยู ่เพราะฉะนั �นการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืนของชมุชนนั �นๆ ซึ�ง

หมายความว่าเป็นการพฒันาที�ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม และระบบนิเวศ หรือ

เป็นการพัฒนาที�สนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทําลายโอกาส 

ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลงั 

 (�) เนื�องจากสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกของชมุชนนั �นเอง สหกรณ์จงึควรมีส่วนช่วยเหลือ

ในการพฒันาชมุชนนั �นแบบยั�งยืน 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1  เพื�อสง่เสริมกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคม 

 2.2  เพื�อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 

 

�. เป้าหมาย 
 

 สง่เสริมกิจกรรมพฒันาชมุชนและสงัคม � ด้าน คือ 



 

 �� 

 �. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชมุชน การพึ�งพาตนเอง 

 �.  ด้านการเมือง  - กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 

 �.  ด้านสงัคม  - กิจกรรมชมุชนแหง่การเรียนรู้ 

 �.  ด้านสิ�งแวดล้อม - กิจกรรมรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม 

 �.  ด้านศลิปวฒันธรรม - กิจกรรมเพื�อพฒันาสงัคมและชมุชน 

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 จา่ยเงินสนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคม      

 4.2 รายงานผลการดําเนินการ 

 

�. งบประมาณ เป็นเงิน ���,��� บาท  (ทุนสาธารณประโยชน)์ 
 

 จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสงัคม เป็นเงินทั �งสิ �น ���,��� บาท ทั �งนี � 

ภายใต้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั วา่ด้วยการใช้เงินสาธารณประโยชน์ 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนเงินที�สนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันาชมุชน และสงัคม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สหกรณ์มีภาพลกัษณ์ที�ดีตอ่ชมุชน และสงัคม 

 7.2 สหกรณ์ได้มีสว่นร่วมในการเสริมสร้างการพฒันาชมุชน และสงัคม 

 

 
 
 
 



 

 �� 

โครงการ   สหกรณส์ญัจร 
งาน   ประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เนื�อง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์
สนองกลยุทธท์ี� � พฒันาระบบการใหบ้ริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั          
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ���� 

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด ได้จดัโครงการสหกรณ์สญัจรพบปะสมาชิก เพื�อ

ประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์ แต่เนื�องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื �นที�ทําให้การออกสญัจรแตล่ะอําเภอนั �นกระทําได้ยาก จึงต้องปรับเปลี�ยนวิธีการเป็นการเข้าร่วม

สัมมนา หรือกิจกรรมอื�นใดที�หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ �น โดยสหกรณ์จะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์

นโยบาย หรือแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ให้ดีขึ �น อีกทั �งการจดับริการ

นอกสถานที�ตามความเหมาะสม รวมถึงการเปิดรับความคิดเห็นจากมวลสมาชิกเพื�อพฒันาการ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถชว่ยเหลือสมาชิกได้อย่างเตม็ที� 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1  เพื�อประชาสมัพนัธ์องค์กรให้สมาชิกรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจดัการ 

 2.2  เพื�อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มวลสมาชิก 

 2.3  เพื�อขยายพื �นที�การบริการสมาชิกอยา่งทั�วถึง โดยการจดับริการนอกสถานที� 

 

�. เป้าหมาย 
 

 �.� ด้านปริมาณ 

  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ไมน้่อยกวา่ ��� คน  

 �.� ด้านคณุภาพ 

  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์อยูใ่นระดบัดี      



 

 �� 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 เข้าร่วมการอบรมสมัมนาครูและบคุลากรทางการศกึษากับหน่วยงานต้นสงักัดระดบั

จงัหวดั 

  - ประสานกบัหนว่ยงานต้นสงักดัเพื�อสํารวจ และเข้าร่วมในการอบรมสมัมนา 

 4.2 จดับริการนอกสถานที�ให้แก่สมาชิก 

 

�. งบประมาณ   (ทุนสาธารณประโยชน)์ เป็นเงินทั�งสิ�น ��,��� บาท 
 

 5.1 สนบัสนนุงบประมาณในการจดัอบรมสมัมนาครูและบคุลากรทางการศกึษาครั �งละไม่

เกิน �,��� บาท เป็นเงินทั �งสิ �น ��,��� บาท 

 �.� จดับริการนอกสถานที� เป็นเงิน �,��� บาท 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนของสมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมสหกรณ์สญัจร 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของสมาชิกที�ได้รับบริการ

นอกสถานที� 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1  สมาชิกได้รับความรู้เกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์    

 7.2  สมาชิกมีความเข้าใจ และมีเจตคตทีิ�ดีตอ่การดําเนินงานสหกรณ์ 

 �.�  ได้รับทราบความคดิเห็นแนวทางพฒันาการบริหารงานสหกรณ์ 

 

 

 
 
 



 

 �� 

โครงการ   สง่เสริมสวสัดกิารใหแ้กส่มาชกิและครอบครวั 
งาน    สวสัดกิารสมาชกิ 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ ฝ่ายธุรการ/สาํนกังาน และบญัช ี
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เนื�อง 
สนองกลยุทธท์ี� � พฒันาระบบการบริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน และทุนสาธารณประโยชน ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ����  

 

�. หลกัการและเหตุผล 
 

 การจัดสวัสดิการเป็นเรื�องสําคญัเรื�องหนึ�งที�สหกรณ์พึงตระหนักและจัดให้มีแก่บรรดา

สมาชิกเกี�ยวกบัช่วยเหลือบรรเทาปัญหา การพฒันาและส่งเสริมความมั�นคง เพื�อตอบสนองความ

จําเป็นขั �นพื �นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีและพึ�งตนเองได้อย่างทั�วถึง เหมาะสมเป็นธรรม และให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ทั �งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที�อยู่อาศัย การทํางานและ

นนัทนาการ โดยการจดัสวสัดิการนั �นเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก และครอบครัว กล่าวคือ สมาชิก

ได้รับความชว่ยเหลือเบื �องต้นเมื�อมีความเดือดร้อน จําเป็น หรือเพื�อเป็นการเสริมสร้างขวญักําลงัใจ   

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อสร้างขวัญและกําลังใจ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ

ครอบครัวให้ดียิ�งขึ �น 

 2.2 เพื�อเสริมสร้างทศันคตทีิ�ดีตอ่องค์กรให้แก่สมาชิก 

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 จดัสวสัดิการเมื�อสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์เกี�ยวกับ

การศพสมาชิกและคูส่มรส ตามระเบียบสหกรณ์ 

 �.� จดัสวัสดิการเมื�อสมาชิกอายุครบ �� ปี โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 

�� ปี ในปี ���� มีสมาชิกอายคุรบ �� ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 



 

 �� 

 3.3 จดัสวสัดิการเกื �อกูลสมาชิกอาวโุส สําหรับสมาชิกที�มีอายุตั �งแต่ �� ปีขึ �นไป และเป็น

สมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ �� ปี 

 3.4 จดัสวสัดกิารเมื�อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยการจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม  

 �.� จดักองทนุสวสัดกิารการศกึษาบตุรสมาชิก ประจําปี จํานวน ��� ทนุ ซึ�งแบง่ออกเป็น 

� ระดบั ดงันี � 

  �.�.� ระดบัประถมศกึษา จํานวน �� ทนุๆ ละ �,��� บาท 

  �.�.� ระดบัมธัยมศกึษา จํานวน �� ทนุๆ ละ �,��� บาท 

  �.�.� ระดบัอดุมศกึษา จํานวน �� ทนุๆ ละ �,��� บาท 

  �.�.� ระดบัปริญญาโท จํานวน �� ทนุๆ ละ �,��� บาท 

  ทั �งนี � กรณีที�มีทนุแตล่ะระดบัเหลือให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

 �.� จดัสวสัดิการเมื�อสมาชิกประสบภยัร้ายแรง ได้แก่ ภยัจากธรรมชาติ อุบตัิภยั และภัย

จากการก่อการร้าย โดยการจา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 �.� จดักองทนุสมาชิกประสบเหตจุากความไม่สงบในพื �นที� เมื�อสมาชิกได้ประสบเหตจุาก

ความไมส่งบในพื �นที� ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 �.� จดัทําประกนัชีวิตกลุม่ ให้แก่สมาชิกที�สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ และสมาชิกที�มีหนี �กบั

สหกรณ์ 

 �.� จดัทําประกนัสินเชื�อให้แก่สมาชิกที�มีหนี �กบัสหกรณ์ 

 �.��จดัสวสัดกิารเมื�อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 

 3.11จดัสวสัดกิารสมาชิกสมรส 

 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 จา่ยเงินสงเคราะห์เกี�ยวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส 

 4.2 จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ �� ปี 

 4.3 จดัสวสัดกิารเกื �อกลูสมาชิกอาวโุส (�� ปี) 

 4.4 จา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม 

 �.� มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก ประจําปี 

 �.� จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง 

 �.� จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบในพื �นที� 

 �.� จดัทําประกนัชีวิตกลุม่ 



 

 �� 

 4.9 จดัทําประกนัสินเชื�อ 

 �.�� จดัสวสัดกิารสมาชิกสมทบ 

 4.11 จดัสวสัดกิารสมาชิกสมรส 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

� จา่ยเงินสงเคราะห์เกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

  

ม.ค. – ธ.ค. ���� นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

� จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ 

�� ปี 

 - จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกที�มีสิทธิ�

รับเงิน 

 

 

ตลุาคม ���� เป็นต้นไป 

 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นายทวี เจริญสขุ 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

จดัสวสัดิการเกื �อกลูสมาชิกอาวโุส  

   - จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกที�มีสิทธิ�

รับเงิน (สมาชิกที�อาย ุ�� ปี และเป็น

สมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ �� 

ปี นบัถึงสิ �นปี ���� (โดยจะโอนเข้า

บญัชีเงินฝากของสมาชิกที�มีอยูใ่น

สหกรณ์ตั �งแตเ่ดือนเมษายน ����) 

จา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

เม.ย. – ธ.ค. ���� 

 

 

 

 

 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

 

 

 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

 

 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

� มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 

ประจําปี ���� 

ก.ค. ���� – ม.ค. ���� นางทมุมา แก่นบญุ 

นางสาวโชตกิา วรรณวงศ์ 
 



 

 �� 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  - พิจารณากําหนดเกณฑ์พิจารณา 

 - ประชาสมัพนัธ์ , รับสมคัร 

 - พิจารณาตดัสินตามเกณฑ์ 

 - ประกาศผลการตดัสิน 

 - มอบทนุการศกึษาบตุร 

 

ต.ค. – พ.ย. ���� 

ธนัวาคม ���� 

ธนัวาคม ���� 

มกราคม ���� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

 

� จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยั

ร้ายแรง 

 

ม.ค. – ธ.ค. ���� นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

� จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบในพื �นที� 

 

ม.ค. – ธ.ค. ���� นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

� จดัทําประกนัชีวิตกลุม่ 

 - ประกาศสอบราคาซื �อกรมธรรม์ 

 - พิจารณาผลสอบราคา 

 - ประกาศผลการสอบราคาซื �อ 

และเรียกเก็บเบี �ยประกนัชีวิต 

 – คุ้มครองตั �งแต ่�� เม.ย. ���� – 

�� เม.ย. ���� 

 

ก.พ. – มี.ค. ���� 

มีนาคม ���� 

เม.ย. – ก.ค. ���� 

 

 

คณะกรรมการจดัซื �อ

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

 

 

 

ฝ่ายสินเชื�อ 

� จดัทําประกนัสินเชื�อ 

 - ประกาศสอบราคาซื �อกรมธรรม์ 

 - พิจารณาผลสอบราคา 

 - ประกาศผลการสอบราคาซื �อ 

 - คุ้มครองตั �งแต ่� เม.ย. �� – �� 

มี.ค. ���� 

ก.พ. – มี.ค. ���� 

มีนาคม ���� 

 

มีนาคม ���� 

คณะกรรมการจดัซื �อ

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

 

 

 

ฝ่ายสินเชื�อ 
 



 

 �� 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

�� จดัเงินสวสัดิการสมาชิกสมทบ 

 - ขออนมุตัติอ่ที�ประชมุใหญ่สามญั 

 - จา่ยเงินสวสัดกิารเกี�ยวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

 

กมุภาพนัธ์ ���� 

มี.ค. ���� เป็นต้นไป 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

�� จดัสวสัดิการสมาชิกสมรส 

   - ขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุใหญ่สามญั 

   - จา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกเพื�อ 

การสมรสรายละไมเ่กิน �,��� บาท 

กมุภาพนัธ์ ���� 

มี.ค. ���� เป็นต้นไป 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ� 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 


�. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน �,���,��� บาท ทุนสวสัดิการสมาชกิ �,���,��� บาท ทนุ
สาธารณประโยชน ์ ��,��� บาท และกองทนุเพื�อการศึกษาบุตรสมาชกิ ���,��� บาท) เป็น
เงินทั�งสิ�น ��,���,��� บาท 
 

 - เงินสงเคราะห์เกี�ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส เป็นเงิน ���,��� บาท โดยใช้งบ

ดําเนินงาน จํานวน ���,��� บาท และทนุสวสัดกิารสมาชิก จํานวน ���,��� บาท 

 -  เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ �� ปี เป็นเงิน �,���,��� บาท โดยใช้งบดําเนินงาน

จํานวน �,���,��� บาท และทนุสวสัดกิารสมาชิก �,���,��� บาท 

 - จดัสวสัดิการเกื �อกูลสมาชิกอาวุโส โดยกําหนดจ่ายเงินสวสัดิการให้แก่สมาชิกที�มี�อายุ

ตั �งแต่ �� ปีขึ �นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า �� ปี นบัถึงวันสิ �นปี ���� คนละ 

�,��� บาท ทั �งนี � ให้จ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวสัดิการเกื �อกูลสมาชิชกอาวุโส โดยเริ�มจ่ายเงิน

สวสัดิการตั �งแต่วนัที� � เมษายน ���� โดยใช้งบดําเนินงาน จํานวน ���,��� บาท รวม ��� คน 

(ปี ���� จํานวน ��� คน ตามข้อมลูที�มีอยู่ในระบบงานสหกรณ์ และปี ���� ยงัไม่มาดําเนินการ

ขอรับ จํานวน ��� คน) 

 -  เงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน �,���,��� บาท โดยใช้งบดําเนินงาน จํานวน 

�,���,��� บาท และทนุสวสัดกิารสมาชิก จํานวน �,���,��� บาท  



 

 �� 

 -  มอบทนุการศึกษาบตุรสมาชิก ประจําปี ���� จํานวน ��� ทุน เป็นเงิน ���,��� บาท 

โดยใช้ทนุสวสัดิการสมาชิก จํานวน ���,��� บาท และกองทนุเพื�อการศกึษาบตุรสมาชิก จํานวน 

���,��� บาท 

 -  เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง ใช้ทนุสาธารณประโยชน์จํานวน ��,��� บาท 

 -  สวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื �นที� ใช้เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 

จํานวน ��,��� บาท  

 -  จดัทําประกนัชีวิตกลุม่  

 -  จดัทําประกนัสินเชื�อ 

 - จดัสวสัดกิารสมาชิกสมทบ โดยใช้ทนุสวสัดกิารสมาชิก เป็นเงิน ��,��� บาท 

 - จดัสวสัดกิารสมาชิกเพื�อการสมรส โดยใช้งบดําเนินงาน เป็นเงิน ��,��� บาท 

 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

เครื�องมือ 

� จํานวนเงินที�จา่ยเกี�ยวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� 

� 

จํานวนเงินที�จา่ยสมาชิกอายคุรบ �� ปี 

จํานวนเงินที�จา่ยสวสัดิการเกื �อกลูสมาชิกอาวโุส 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินที�จา่ยให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรม สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนของทนุการศกึษาที�บตุรสมาชิกได้รับ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินที�ชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนเงินที�จา่ยให้สมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบ

ในพื �นที� 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนของสมาชิกที�ทําประกนัชีวิตกลุม่ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

� จํานวนของสมาชิกที�ทําประกนัสินเชื�อ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

�� 

�� 

จํานวนเงินที�จา่ยเกี�ยวกบัการศพสมาชิกสมทบ 

จํานวนเงินที�จา่ยให้สมาชิกเพื�อการมงคลสมรส 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

 

 

 



 

 �� 

�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกได้รับสวสัดกิารอยา่งทั�วถึง เหมาะสมเป็นธรรม 

 7.2 สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ�งขึ �น           

 7.3 สมาชิกมีขวญัและกําลงัใจที�ดี มีความจงรักภกัดี เลื�อมใสตอ่สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� 

 

โครงการ พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ        
งาน  บริหารงานทั�วไป 
ฝ่ายที�รบัผดิชอบ ฝ่ายบญัช ีและคอมพิวเตอร ์   
ลกัษณะงาน โครงการตอ่เนื�อง 
สนองกลยุทธท์ี� � การเสริมสรา้งและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ ทุนสาธารณประโยชน ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม ����  



�. หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสําคัญต่อการ

พฒันาองค์กร และมีบทบาทสําคญัต่อการแข่งขนัธุรกิจ ซึ�งเทคโนโลยีที�ใช้กนัในปัจจบุนัจึงถือเป็น

ตวัขบัเคลื�อนที�สําคญัที�จะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู การแก้ไขเปลี�ยนแปลง การเรียกดู

ข้อมลู การประมวลผล การใช้งานร่วมกนัแบบหลายๆ คนและการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้ง่ายขึ �น มี

คา่ใช้จา่ยตํ�าลง เพิ�มคณุคา่และประโยชน์ในการใช้งานข้อมลูสารสนเทศที�ได้มาจะมีคณุภาพในการ

นําไปวิเคราะห์และใช้งานมากขึ �น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียงัสารมารถช่วยให้เกิดการพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทํางานให้มีต้นทุนที�ตํ�าลงใช้เวลาในการทํางานที�

ลดลง และได้ผลลพัธ์ที�มีคณุภาพยิ�งขึ �น ดงันั �น เพื�อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพจะต้องมีการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื�องให้มีความรู้ทนัการใช้งานได้อยา่งประสิทธิภาพ 

 

�. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพื�อพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 2.2 เพื�อพฒันาประสิทธิภาพการประยกุต์ใช้งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ�งขึ �น 

 

�. เป้าหมาย 
 

 3.1 พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน � ครั �ง  

 

 



 

 �� 

�. ขั�นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม  
 

 4.1 พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       - จัดอบรมเพื�อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะโปรแกรม

ระบบงานสหกรณ์ 

       - จดัสง่บคุลากรเข้าร่วมการพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ และ

เจ้าหน้าที�ในการใช้ Tablet เพื�อการประชมุตา่งๆ การจดัทํา จดัเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

มตทีิ�คณะกรรมการดําเนินการกําหนดถือใช้ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

จดัอบรมพฒันาความรู้เจ้าหน้าที�

ผู้ดแูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ และ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุติหาสะ 

2 จดัอบรมพฒันาความรู้การใช้งาน 

Tablet ให้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ม.ค. – ธ.ค. ���� 

 

ฝ่ายสํานกังาน 

 
�. งบประมาณ   (ทุนสาธารประโยชน)์ 
 

 เป็นเงินจํานวน ��,��� บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

 �.� คา่เบี �ยเลี �ยงเจ้าหน้าที�สหกรณ์ �� คน    เป็นเงิน ��,��� บาท 

 �.� คา่พาหนะ (จา่ยตามจริง)    เป็นเงิน   �,��� บาท 

 �.� คา่ใช้จา่ยในการอบรมการใช้งาน Tablet   เป็นเงิน 18,200 บาท 

  (คณะกรรมการ �� คน และผู้ตรวจสอบกิจการ � คน)   

  - คา่เบี �ยเลี �ยงคนละ ��� บาท   เป็นเงิน   �,��� บาท 

  - คา่พาหนะเหมาจา่ยคนละ ��� บาท  เป็นเงิน   �,��� บาท 

  - คา่ตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน    �,��� บาท  

 

 



 

 �� 

�. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ที� ตัวชี �วัด วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื�องมือ 

� จํานวนครั �งของการพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของเจ้าหน้าที�ด้าน

เทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

� จํานวนของผู้ เข้ารับการอบรมการ

ใช้งาน Tablet  

สํารวจ แบบสํารวจ 


�. ผลที�คาดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.2 บคุลากรสามารถปฏิบตังิานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เตม็ศกัยภาพ 

 


