
 

สว่นท่ี 1สว่นท่ี 1  
บทนําบทนํา  

 

1. สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด 
 

  1.1 ประวัต ิ     
 

  ปีพุทธศักราช 2504 นายพินธุ พฤกษศรี ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้รวบรวมข้าราชการ

สงักัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิกครุุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนราษฎร์ในจงัหวดันราธิวาส จดัตัง้

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดติ สําหรับคนท่ีมีเงินเดือน ขึน้ 1 สมาคม ช่ือ “สหกรณ์ครูนราธิวาส จํากดั

สินใช้” มีความมุง่หมาย เพ่ือประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและชว่ยให้สมาชิก

พ้นจากหนีส้ินซึ่งมีภาระหนกั โดยจดัให้มีเงินกู้ เพ่ือชําระหนีเ้ก่าและเพ่ือการอนัจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ 

ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือน โดยเกณฑ์กําหนดตาม

ส่วนแห่งรายได้ ในขณะก่อตัง้มีสมาชิกจํานวน 364 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้ น) รวม 

11,360.00 บาท จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2504 ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2512 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2512 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จํากัด” โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและอนุญาตให้เปล่ียนช่ือสหกรณ์ได้ตัง้แต่

วนัท่ี 9 เมษายน 2512 เป็นต้นไป 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด มีสมาชิก 7,211 คน มี

สินทรัพย์ 5,171,551,583.12 บาท หนีส้ิน 2,458,117,691.37 บาท ทนุ 2,713,433,891.75 บาท 

 

 1.2 ท่ีตัง้  
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ตัง้อยู่เลขท่ี 50 ถนนศนูย์ราชการจงัหวดันราธิวาส ตําบล

บางนาค อําเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส   

 

 1.3 ด้านบุคลากร  
 

   ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั มีบคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
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  1.3.1.  คณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน        15  คน 

  1.3.2.  ท่ีปรึกษาสหกรณ์    จํานวน        10  คน 

  1.3.3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    จํานวน          3  คน 

  1.3.4.  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์    จํานวน        16  คน 

  1.3.5. สมาชิก     จํานวน    7,211  คน 

 

2. ผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 

 2.1 ด้านปริมาณ 
 

  2.1.1.  ปริมาณ  

   -  สมาชิกสหกรณ์    จํานวน  7,211 คน 

   -  สมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์  จํานวน 5,366 คน 

   -  สมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์  จํานวน 1,845   คน 

   -  สรรหาท่ีปรึกษาสหกรณ์   จํานวน       10 คน 

   -  ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ  จํานวน        6    รายการ 

   -  จดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก  จํานวน      11 รายการ 

   -  แก้ไขระเบียบสหกรณ์   จํานวน        7 ระเบียบ  

   - ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าท่ี

เข้าฝึกอบรมสมัมนาในรูปแบบตา่งๆ จํานวน 8 ครัง้     

  2.1.2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปี 2560 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 
หมาย

เหต ุเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

1 ส่ือสาร สมัพนัธ์ - จํานวนครัง้ของ 

การจดัทําขา่ว (ครัง้) 

6 7  

  - จํานวนผู้ เข้าเย่ียม

ชมเว็บไซต์ (ครัง้) 

300,000 317,952  

  - จํานวนครัง้ท่ีสง่ขา่ว

ทาง SMS,line (ครัง้) 

10 10  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 
หมาย

เหต ุเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

2 เสริมสร้างอดุมการณ์ 

พฒันาความรู้แก่

สมาชิก 

- จํานวนของสมาชิก

เข้าใหมท่ี่ได้รับความรู้ 

250 279  

  - จํานวนของสมาชิก

ท่ีได้รับเงินสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา

วิชาชีพ 

250 250  

  - จํานวนของ

ข้าราชการบํานาญ

เข้าร่วมกิจกรรม 

600 666 

 

 

3 พฒันาบคุลากร และ

ผู้แทนสมาชิก 

- จํานวนของผู้แทน

สมาชิกเข้าร่วม

ประชมุ 

327 318  

  - จํานวนของ

เจ้าหน้าท่ีได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพ 

16 13  

  - จํานวนของ

ผู้ เข้าร่วมการศกึษา  

ดงูาน 

65 65  

4 พฒันาระบบบริหาร

จดัการสหกรณ์ 

- จํานวนระเบียบ/

ข้อบงัคบัท่ีได้รับ 

การปรับปรุง 

4 7  

5 งานบริหารงานทัว่ไป 

(งานประจํา) 

- ร้อยละของเงิน

งบประมาณคงเหลือ

จากท่ีตัง้ไว้ 

20 10.96  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

6 สง่เสริมการควบคมุ

ภายในและการ

บริหารความเส่ียงของ

สหกรณ์ 

- จํานวนครัง้ในการ

จดัทําระบบควบคมุ

ภายใน 

 

15 14  

  - จํานวนครัง้ท่ีจดัทํา

ระบบบริหารความ

เส่ียง 

15 14  

7 สง่เสริมการใช้

เคร่ืองมือการบริหาร

จดัการสหกรณ์ 

- ร้อยละของผล 

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิาร 

ประจําปี 

100 95 ไมไ่ด้

ดําเนินการ

โครงการ

สหกรณ์

สญัจร 

8 เสริมสร้างและพฒันา

ศกัยภาพของ

บคุลากร 

- จํานวนครัง้ท่ีสง่

บคุลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

12 8  

  - จํานวนของบคุลากร

ผู้ เข้ารับการอบรม

สมัมนา 

34 12  

  - จํานวนของบคุลากร

ในองค์กรท่ีได้รับการ

ยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

27 27  

9 พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูของ

สหกรณ์ 

- จํานวนของ

ฐานข้อมลูสหกรณ์ท่ี

ได้รับการพฒันา 

3 3  

  - จํานวนของ

ฐานข้อมลูสว่นบคุคล

ท่ีได้รับการพฒันา 

7,200 7,211  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

10 จตสุมัพนัธ์จงัหวดั

ชายแดนใต้ 

- จํานวนบคุลากรทัง้ 

4 สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

120 117  

  - ระดบัความพงึพอใจ

ของบคุลากรทัง้ 4 

สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

4 4 4 ดีมาก 

3 มาก 

2 พอใช้ 

1 ปรับปรัง 

11 ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบตัิการระบบ

ควบคมุภายในและ

การบริหารความเส่ียง 

- ระดบัความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัระบบ

การควบคมุภายใน

และการบริหารความ

เส่ียงในสหกรณ์ 

ระดบัดี ระดบัดี  

12 ระดมทนุ - จํานวนเงินทนุเรือน

หุ้นท่ีเพิ่มขึน้ 

160,000,000 192,053,880  

  - จํานวนของเงินฝาก

ท่ีเพิ่มขึน้ 

110,000,000 143,157,889.77 

 

 

  - จํานวนของสมาชิก

สมทบ 

170 203  

13 ซือ้หุ้นสะสมทรัพย์ - จํานวนเงินทนุเรือน

หุ้นท่ีสมาชิกถือ

เพิ่มขึน้ตามโครงการ 

3,000,000 3,000,000  

14 ออมทรัพย์ - จํานวนของเงินฝาก

ท่ีสมาชิกฝากเพิ่มขึน้

ตามโครงการ 

1,000,000 3,816,000  

15 ให้สินเช่ือแก่สมาชิก - จํานวนเงินของเงินกู้

เพ่ือเหตฉุกุเฉินตอ่ปี 

400,000,000 611,547,865 
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

  - จํานวนเงินของเงินกู้

สามญัตอ่ปี 

1,900,000,000 

 

2,249,724,800  

  - จํานวนเงินของเงินกู้

พิเศษตอ่ปี 

45,000,000 29,583,700  

  - จํานวนเงินของเงินกู้  

ปันผลตอ่ปี 

10,000,000 12,515,300  

16 พฒันากระบวนการ

บริการของสหกรณ์ 

- ร้อยละของความพงึ

พอใจของสมาชิกท่ีมี

ตอ่การบริการ 

4 4 5 ดีมาก 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 น้อย 

1 น้อยมาก 

17 สง่เสริมการพฒันา

สงัคม 

- จํานวนเงินท่ี

สนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันาชมุชน 

และสงัคม 

100,000 65,800  

18 สหกรณ์สญัจร - จํานวนของสมาชิก

เข้าร่วมกิจกรรม

สหกรณ์สญัจร 

200 - ต้นสงักดัของ

สมาชิกไมมี่

การจดัอบรม 

  - จํานวนของสมาชิกท่ี

ได้รับการบริการนอก

สถานท่ี 

200 - 

19 สง่เสริมสวสัดกิาร

ให้แก่สมาชิกและ

ครอบครัว 

- จํานวนเงินท่ีจา่ย

เก่ียวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

800,000 1,116,000  

  - จํานวนเงินท่ีจา่ย

สมาชิกอายคุรบ 60 ปี 

3,990,000 3,042,000  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

  - จํานวนเงินท่ีจา่ย

สวสัดกิารเกือ้กลู

สมาชิกอาวโุส 

157,000 101,000  

  - จํานวนเงินท่ีจา่ยให้

สมาชิกถึงแก่กรรม 

5,000,000 8,000,000  

  - จํานวนของ

ทนุการศกึษาบตุร

สมาชิก 

193 185 นําเงินทนุ

ระดบัมธัยม 

ศกึษาท่ีเหลอื

จํานวน 8 ทนุ

สมทบกองทนุ 

  - จํานวนเงินชว่ยเหลือ

สมาชิกประสบภยั

ร้ายแรง 

60,000 51,000  

  - จํานวนเงินท่ีจ่ายให้

สมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบใน

พืน้ท่ี 

20,000 -  

  - จํานวนของสมาชิก

ทําประกนัชีวิตกลุม่ 

5,700 5,961  

  - จํานวนของสมาชิก

ทําประกนัสินเช่ือ 

1,300 2,532  

  - จํานวนเงินท่ีจา่ย

เก่ียวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

20,000 -  

  - จํานวนเงินท่ีจา่ย

สมาชิกเพ่ือการมงคล

สมรส 

30,000 3,000  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

20 พฒันาบคุลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จํานวนครัง้ของ 

การพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 - ไมมี่การจดั

อบรม 

  - จํานวนของเจ้าหน้าท่ี

ได้รับการอบรมพฒันา

ด้านเทคโนโลยี/ระบบ

โปรแกรม 

2 -  

 

 2.2 ด้านคุณภาพ 

  2.2.1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สนองความต้องการของสมาชิกได้

อยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี 

  2.2.2. สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ มี

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีข้อบงัคบั ระเบียบ ตลอดจนหลักการวิธีการสหกรณ์เป็นอย่างดี อยู่ใน

ระดบัดี 

  2.2.3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจท่ีกําหนดไว้ อยูใ่นระดบัดีมาก 

  2.2.4. บคุลากรมีความพงึพอใจในการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบัดี 
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สว่นท่ี สว่นท่ี 22  
สาระสาํคญัของแผนปฏิบติัการ ประจาํปีสาระสาํคญัของแผนปฏิบติัการ ประจาํปี  

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
 

1. วสัิยทัศน์   
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จึง

ประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ซึ่งกําหนดวิสยัทัศน์ของสหกรณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ในอนาคตระยะเวลา 5 ปี (ปีทางบญัชี 2559 – 2563) 
 

 

““สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  

เสริมสรา้งศรทัธา รกัษาอุดมการณ์เสริมสรา้งศรทัธา รกัษาอุดมการณ์  ยึดหลกัธรรมาภิบาลยึดหลกัธรรมาภิบาล  

บริการประทบัใจ กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยีบริการประทบัใจ กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยี””  

 

 

2. พันธกิจ 
 

  2.1.  การเสริมสร้างศรัทธา รักษาอดุมการณ์สหกรณ์ 

  2.2.  การพฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

  2.3.  การเสริมสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ 

  2.4.  การพฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 

  2.5.  การเสริมสร้างและพฒันาระบบปฏิบตักิาร และเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

3. เป้าประสงค์ 
 

  3.1.  สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยดึมัน่ตอ่หลกัการสหกรณ์  

  3.2.  บุคลากรมีศักยภาพและจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  
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  3.3.  สหกรณ์มีอตัราเจริญเตบิโตทางธุรกิจเพิ่มขึน้บนพืน้ฐานความมัน่คงของสหกรณ์ 

  3.4.  สหกรณ์มีการให้บริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้อย่างทัว่ถึงและ

เป็นธรรม  

  3.5.  สหกรณ์มีเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจดัการ และ

การพฒันาในทกุด้าน 

 

4. กลยุทธ์ 
 

  4.1.  กลยทุธ์เสริมสร้างศรัทธา ความเช่ือมัน่ และยดึมัน่ตอ่หลกัการสหกรณ์ 

  4.2.  กลยทุธ์พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ทนัสมยั และมีคณุธรรม 

  4.3.  กลยทุธ์เพิ่มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพืน้ฐานการสร้างความมัน่คงของ

สหกรณ์ 

  4.4.  กลยทุธ์พฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 

  4.5. กลยทุธ์พฒันาระบบปฏิบตักิาร และเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เป้าหมายและผลผลิตหลัก 
 

กลยุทธ์ท่ี 1  การเสริมสร้างศรัทธา ความเช่ือมัน่ และยึดมัน่ตอ่หลกัการสหกรณ์ 
 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พฒันาการ

ประชาสมัพนัธ์

รูปแบบตา่ง ๆ แก่

มวลสมาชิกอย่าง

ทัว่ถึง  

   โครงการส่ือสาร 

สัมพันธ์ 

 งบดําเนินงาน  คณะกรรมการการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

นส.โชตกิา วรรณวงศ์ 

 

 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

 

- จํานวนครัง้ของการ

จดัทําสหกรณ์สาร 

(ครัง้) 

7 6  - การจดัทําสหกรณ์

สาร   

30,000 

- จํานวนครัง้ท่ีมี 

ผู้ เย่ียมชมเว็บไซต์ 

(ครัง้) 

371,952 

 

390,000  - จดัทําเว็บไซต์ 16,500 

- จํานวนครัง้ท่ีสง่

ขา่วสาร SMS (ครัง้) 

10 10  - การสง่ขา่วสารทาง 

SMS 

80,000 นส.โชตกิา วรรณวงศ์ 

 

รวมเป็นเงิน 126,500  
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

1.2 พฒันา

สมาชิก โดยการ

จดัอบรมให้

ความรู้เสริมสร้าง

อดุมการณ์ และ

หลกัการสหกรณ์

แก่สมาชิก 

   โครงการเสริมสร้าง

อุดมการณ์ พัฒนา

ความรู้แก่สมาชิก 

 งบดําเนินงาน คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

- จํานวนของสมาชิก

เข้าใหมท่ี่ได้รับ

ความรู้ 

279 250  - จดัอบรมให้ความรู้

สมาชิกเข้าใหม ่ 

28,700  

- จํานวนของสมาชิก

ได้รับทนุสนบัสนนุ

พฒันาวิชาชีพ 

-  จํานวนของ

ข้าราชการบํานาญท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม 

250 

 

 

666 

300 

 

 

600 

 - มอบทนุสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา

วิชาชีพ 

- จดักิจกรรมสหกรณ์ 

พบข้าราชการบํานาญ 

300,000 

 

 

565,000 

 

รวมเป็นเงิน 893,700  
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

1.3 พฒันา

บคุลากร 

   โครงการพัฒนา

บุคลากร และ

ผู้แทนสมาชิก 

 งบดําเนินงาน   

 

 

 - จํานวนของผู้แทน

สมาชิกเข้าร่วม 

การประชมุ  

318 348  - ประชมุผู้แทน

สมาชิก 

1,496,600 

 

กรรมการประจําหนว่ย 

 - จํานวนของ

เจ้าหน้าท่ีได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพ 

13 16  - เข้าร่วมการอบรม

สมัมนาชมรม

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

ภาคใต้ 

85,000 ฝ่ายจดัการ 

 - จํานวนของ

ผู้ เข้าร่วมการศกึษา

ดงูานพฒันาองค์กร 

65 65  - จดักิจกรรมศกึษา

ดงูานพฒันาองค์กร 

452,500 

 

คณ ะกรรม การศึกษ า

และประชาสมัพนัธ์ 

รวมเป็นเงิน 2,034,100  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,054,300  
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กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ทนัสมยั และมีคณุธรรม 
 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ปรับปรุงและ

พฒันาโครงสร้าง

องค์กร (ฝ่าย

บริหารและฝ่าย

จดัการ 
 
2.2 พฒันา

ระบบงานให้มี

คณุภาพและ

โปร่งใส 

   โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการสหกรณ์ 

 งบดําเนินงาน คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนระเบียบ / 

ข้อบงัคบัท่ีได้รับ 

การปรับปรุง 

7 4 

 

 ปรับปรุงระเบียบ /

ข้อบงัคบั 

เบกิจา่ยจากงานประจํา คณ ะกรรม การศึกษ า

และประชาสมัพนัธ์ 

 

 

 

- ร้อยละของเงิน

งบประมาณคงเหลือ

จากท่ีตัง้ไว้ 

 

 

 

10.96 

 

 

 

20 

โครงการ

บริหารงานท่ัวไป

(งานประจาํ) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

  

การจดัสรรงบประมาณ ประจําปี 2561  

- งบบคุลากร 8,773,200 ดําเนินการ 

- งบดําเนินงาน 5,810,712  

- งบลงทนุ 420,500  
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

    โครงการ

ส่งเสริมการ

ควบคุมภายใน

และการบริหาร

ความเส่ียงของ

สหกรณ์ 

  คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนครัง้ในการ

จดัทําระบบควบคมุ

ภายใน 

14 14  - จดัทําระบบการ

ควบคมุภายใน 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสํานกังาน 

- จํานวนครัง้จดัทํา

ระบบบริหารความ

เส่ียง 

14 14  - จดัทําระบบบริหาร

ความเส่ียง 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสํานกังาน 

 

 
 

 

 15 



 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

2.3 บริหาร

จดัการโดยใช้

แผนเป็น

เคร่ืองมือ 

   โครงการ

ส่งเสริมการใช้

เคร่ืองมือการ

บริหารจัดการ

สหกรณ์ 

  คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

 - ร้อยละของผล 

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิาร

ประจําปี 

95 100  - การติดตาม 

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

เบกิจา่ยจากงานประจํา  คณะกรรมการ

ดําเนินการ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

2.4 เสริมสร้าง

และพฒันา

ศกัยภาพของ

บคุลากร 
 
 

   โครงการ

เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

 ทุนสาธารณ 

ประโยชน์ 168,200 

บาท 

คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- จํานวนครัง้ท่ีสง่

บคุลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

- จํานวนของบคุลากรท่ี

เข้ารับการอบรมสมัมนา 

8 

 

 

12 

12 

 

 

35 

 - ส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม สมัมนา 

(กรรมการ,เจ้าหน้าท่ี,

ผู้ตรวจสอบกิจการ) 

150,000 ฝ่ายสํานกังาน 

- จํานวนของบคุลากร

ในองค์กร (หรือเคยเป็น

บคุลากร) ท่ีได้รับการ

ยกย่องเชิดชเูกียรติ 

27 26  - คดัเลือกบคุลากรใน

องค์กร และสมาชิกท่ี

สร้างคณุประโยชน์

ให้แก่สหกรณ์ 

18,200 คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

2.5 พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูท่ี

ทนัสมยัและร่วม

พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูกบั

สหกรณ์อ่ืน ๆ 

   โครงการพัฒนา

ระบบฐาน 

ข้อมูลสหกรณ์ 

 งบดาํเนินงาน 

138,800 บาท 

 

- จํานวนของ

ฐานข้อมลูท่ีได้รับ

การพฒันา 

3 3  - พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูของ

สหกรณ์ 

50,000 นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 

 - จํานวนของ

ฐานข้อมลูสว่น

บคุคลท่ีได้รับ 

การพฒันา 

7,211 7,400  - พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูสว่นบคุคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,800 นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

  

 

- จํานวนของ

บคุลากรทัง้ 4 

สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

- ระดบัของ

ความสําเร็จในการ

จดักิจกรรมโครงการ

จตสุมัพนัธ์ 

 

 

117 

 

 

120 

โครงการ 

จตุสัมพันธ์

ชายแดนใต้ 

 

 

- จดัประชมุสมัมนา 

งบดําเนินงาน  

109,000 บาท 

คณ ะกรรม การศึกษ า

และประชาสมัพนัธ์ 

  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ด้านวิชาการ 

- จดักิจกรรม

นนัทนาการ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

- ระดบัความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัระบบ

การควบคมุภายใน

และการบริหาร

ความเส่ียงใน

สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

ระดบัดี 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่การ

จดัทํา

โครงการ 

โครงการฝีก

อบรมเชิง

ปฏิบัตกิาร

ระบบควบคุม

ภายในและการ

บริหารความ

เส่ียง 

   

 

 

 

 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ

ค ณ ะ ทํ าง า น ค ว บ คุ ม

ภายใน 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 15,420,412  
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กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพืน้ฐานการสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ 
 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การระดม

เงินออมจาก

สมาชิก 

- จํานวนของ

เงินทนุเรือนหุ้นท่ี

เพิ่มขึน้ 

192,053,880 

 

175,000,000 

 

 

โครงการระดม

ทุน 

- ระดมเงินทนุเรือน

หุ้น 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางอภิรดา กล้าณรงค์

นส.ฐมิตฐ์ญดา ชินพงษ์ 

 

- จํานวนของเงิน

ฝากท่ีเพิ่มขึน้ 

143,157,889.77 

 

125,000,000 

 

 - ระดมเงินฝาก     เบกิจา่ยจากงานประจํา นายทวี เจริญสขุ 

นส.กฤตมิา ไชยสวุรรณ 

 - จํานวนของ

เงินทนุเรือนหุ้นท่ี

เพิ่มขึน้ตาม

โครงการ 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

โครงการซือ้หุ้น

สะสมทรัพย์ 

- จดัสมนาคณุผู้ ท่ี

ซือ้หุ้นเพิ่มตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

30,000 ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

 - จํานวนของเงิน

ฝากท่ีเพิ่มขึน้ตาม

โครงการ 

3,816,000 

 

1,000,000 

 

โครงการ 

ออมทรัพย์ 

- จดัสมนาคณุผู้ ท่ี

ฝากเงินเพิ่มตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

16,000 ฝ่ายการเงิน – เงินฝาก 

ฝ่ายบญัชี 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ระดมทนุโดย

การรับสมคัร

สมาชิกสมทบ 

- จํานวน

ของสมาชิก

สมทบ 

203 210  - การรับสมคัร

สมาชิกสมทบ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางธมน แกล้วสงคราม 

นางทมุมา แก่นบญุ 

3.3 จดัการแหลง่

เงินทนุหมนุเวียน

อตัราดอกเบีย้ต่ํา 

      คณะกรรมการ

ดําเนินการ  

3.4 บริการ

สินเช่ือให้

เพียงพอกบัความ

ต้องการของ

สมาชิก 

   โครงการให้

สินเช่ือแก่

สมาชิก 

  - คณะกรรมการ 

ดําเนินการ 

- ฝ่ายสินเช่ือ 

- ฝ่ายบญัชี 

- จํานวนเงินกู้

พิเศษตอ่ปี 

29,583,700 35,000,000  - เงินกู้พิเศษ 200,000,000 ฝ่ายสินเช่ือ 

 - จํานวนเงินกู้

สามญัตอ่ปี 

2,249,724,800 2,500,000,000  - เงินกู้สามญั 750,000,000 ฝ่ายสินเช่ือ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินกู้

เพ่ือเหตฉุกุเฉิน

ตอ่ปี 

611,547,865 670,000,000  - เงินกู้ เพ่ือเหตุ

ฉกุเฉิน 

250,000,000 ฝ่ายสินเช่ือ 

 - จํานวนเงินกู้  

เงินปันผลตอ่ปี 

12,515,300 12,000,000  - เงินกู้ ปันผล 12,000,000 ฝ่ายสินเช่ือ 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,212,046,000  
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กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาระบบการให้บริการและการจดัสวสัดกิารแก่สมาชิกและครอบครัว  
 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การปรับปรุง

และพฒันา

กระบวนการ 

การให้บริการ 

ทกุประเภท 

 

 

 

4.2 จดักิจกรรม

สหกรณ์สญัจร

และการบริการ

นอกสถานท่ี 

- ระดบัของความ

พงึพอใจของ

สมาชิกท่ีมีตอ่ 

การบริการ 

4 4 โครงการพัฒนา

กระบวนการ

บริการของ

สหกรณ์ 

- พฒันากระบวนการ

ให้บริการแก่สมาชิก 

ทกุประเภท 

งบดําเนินงาน  

10,000 บาท 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นส.โชตกิา วรรณวงศ์ 

- จํานวนเงินท่ี

สนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันา

สงัคม 

  โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาสังคม 

- สนบัสนนุการจดั

กิจกรรมพฒันาชมุชน 

สงัคม 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

120,000  บาท 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

- จํานวนของ

สมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมสหกรณ์

สญัจร  

- - โครงการ

สหกรณ์สัญจร 

  คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนของ

สมาชิกท่ีรับ

บริการนอก

สถานท่ี 

- -    คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

4.3 จดัระบบการให้

สวสัดกิารแก่สมาชิก

และครอบครัวอยา่ง

ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

   โครงการ

ส่งเสริม

สวัสดกิารให้แก่

สมาชิกและ

ครอบครัว 

  คณะกรรมการศกึษา

และประชาสมัพนัธ์ 

 - จํานวนเงินท่ี

จา่ยเก่ียวกบั 

การศพสมาชิก

และคูส่มรส 

1,116,000 900,000  - เงินสงเคราะห์

เก่ียวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

งบดําเนินงาน 

140,000 บาท 

ทนุสงเคราะห์ศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

760,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินท่ีจา่ย

สมาชิกอายคุรบ 60 

ปี 

3,042,000 

 

4,000,000 

 

 - เงินสงเคราะห์

สมาชิกอายคุรบ 60 

ปี 

งบดําเนินงาน 

1,100,000 บาท  

ทนุสวสัดิการสมาชิกอาย ุ

60 ปี  2,900,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นายทวี เจริญสขุ 

 - จํานวนเงินท่ีจา่ย

สวสัดกิารเกือ้กลู

สมาชิกอาวโุส 

101,000 169,000  - สวสัดกิารเกือ้กลู

สมาชิกอาวโุส ซึง่

เป็นสมาชิกสหกรณ์

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 

20 ปี 

ทนุสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิก

อาวโุส 169,000 บาท 

 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 

 - จํานวนเงินท่ีจา่ย

ให้แก่สมาชิก 

ถึงแก่กรรม 

8,000,000 6,000,000  - สวสัดกิาร

สมาชิกถึงแก่กรรม 

งบดําเนินงาน 

1,500,000 บาท 

ทนุสวสัดิการสมาชิก 

ถึงแก่กรรม 4,500,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนทนุของ

ทนุการศกึษาบตุร

สมาชิกท่ีสนบัสนนุ 

185 193  - สวสัดกิาร

ทนุการศกึษาบตุร

สมาชิก ประจําปี 

2561 

ทนุเพ่ือการศกึษาบตุรสมาชิก 

455,000 บาท 

 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางธมน แก้วสงคราม 

นส.โชตกิา วรรณวงศ์ 

นายทวี เจริญสขุ 

 - จํานวนเงิน

ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภยัร้ายแรง  

51,000 60,000  - สวสัดกิารเงิน

ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภยัร้ายแรง 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

60,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนเงินท่ี

จา่ยให้สมาชิก

ประสบเหตจุาก

ความไมส่งบใน

พืน้ท่ี 

- 20,000  - สวสัดกิารกองทนุ

สมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบใน

พืน้ท่ี 

ทนุชว่ยเหลือสมาชิกประสบ

เหตจุากความไมส่งบในพืน้ท่ี 

20,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 
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มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

 - จํานวนของ

สมาชิกสมาชิกท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ประกนัชีวิตกลุม่ 

5,916 6,000  - จดัทําประกนัชีวิต

กลุม่ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นส.โชตกิา วรรณวงศ์ 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนของ

สมาชิกท่ีทํา

ประกนัสินเช่ือ 

2,532 3,500  - จดัทําประกนั

สินเช่ือ 

เบกิจา่ยจากงานประจํา ฝ่ายสินเช่ือ 

 - จํานวนเงินท่ี

จา่ยเก่ียวกบัการ

ศพสมาชิกสมทบ 

- 20,000  -  เงินสงเคราะห์

เก่ียวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

ทนุสวสัดิการสมาชิกสมทบ 

20,000 บาท 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ ์

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางประนอม หอมลออ 

 - จํานวนเงินท่ี

จา่ยสมาชิกเพ่ือ

การมงคลสมรส 

3,000 30,000  - เงินสวสัดกิาร

สมาชิกเพ่ือการ

มงคลสมรส 

ทนุสวสัดิการเพ่ือการมงคล

สมรส 30,000 บาท 

 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 11,784,000  
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กลยุทธ์ที่ 5  การเสริมสร้างและพฒันาระบบปฏิบตัิการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรการ ตัวชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 

ปี 2560 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

มาตรการดาํเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 

5.1 พฒันาศกัยภาพ

บคุลากรด้าน

เทคโนโลยี 

5.2 พฒันาองค์

ความรู้และระบบ

ปฏิบตังิานของ

บคุลากร 

 

 

 

- จํานวนครัง้

ของการพฒันา

บคุลากรด้าน

เทคโนโลยี 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

โครงการพัฒนา

บุคลากรด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

- จดัอบรมพฒันา

ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้าน 

 

 

 

ทนุสาธารณประโยชน์ 

29,600 บาท 

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุตหิาสะ 

5.3 พฒันาเครือข่าย

สหกรณ์เสริมสร้าง

ความมัน่คงของ

องค์กร 

สารสนเทศ 

- จํานวนของ

เจ้าหน้าท่ีได้รับ

การอบรมด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

- 

 

2 

 สารสนเทศ   

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 29,600  
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แนวทางในการบริหารงบประมาณ ปี แนวทางในการบริหารงบประมาณ ปี 25256161 
 

1.   หลกัการ 
 

  ในการบริหารงานและงบประมาณ ปี 2561 ให้บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการ   

เจ้าหน้าท่ีทกุระดบั ยดึหลกัการสําคญั 4 ประการ  ดงันี.้- 

  1. ดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย เปา้หมายของแผนงาน/โครงการ ท่ีกําหนดไว้ 

  2. ดําเนินการให้ถกูต้องสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ เง่ือนไข เกณฑ์ท่ีกําหนด

ในการอนมุตัแิผนงบประมาณในรายการตา่งๆ  

  3. ดําเนินการให้ทนัตามเวลาท่ีกําหนดไว้ ในปฏิทินปฏิบตังิานของแตล่ะงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรม   เน้นเป็นพิเศษสําหรับงานหรือกิจกรรมท่ีมีผลตอ่สมาชิก 

  4.  ยดึประสิทธิภาพและคณุภาพของงานทกุขัน้ตอนในการดําเนินงาน 

 
2.  วิธีการ   
 

  การดําเนินงานในสว่นของงาน / โครงการ 

   - ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละงาน/โครงการให้ชัดเจน และเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีวางไว้ 

   - ในการดําเนินกิจกรรมงาน/โครงการ ให้ดําเนินการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชน์ สงูสดุของงานและมีความสจุริต 

   -  ดําเนินการให้ทนัตามปฏิทินปฏิบตัิการท่ีกําหนดไว้ในแต่ละงาน/ โครงการ โดยเน้นงาน/ 

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีต้องจดัทําท่ีมีผลตอ่สมาชิก 

   -  ใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และการใช้งบประมาณโดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ 
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน  
ตามแผนงาน/โครงการตามแผนงาน/โครงการ  

 

  1. ดําเนินการจดัตัง้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 

โดยใช้แบบประเมินผล เป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของงาน / โครงการเป็นระยะๆ 

ไมน้่อยกวา่ 2 ระยะ 

  2. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  

ระยะท่ี 2 เดือนธนัวาคม    

  3. รายงานและสรุปผลการปฏิบตังิาน เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เดือนกรกฎาคม ระยะท่ี 2  

เดือนธนัวาคม   

 

การประเมินผล 
 
  การประเมินผลรายงานทกุระยะท่ีคณะกรรมการดําเนินการติดตาม และประเมินผลรายงาน

เสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อทราบและพิจารณาสัง่การจดัทําสรุปรายงานผลการบริหาร

งบประมาณเพ่ือพิจารณาปรับปรุงพฒันาการบริหารงานและการจดัการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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ปฏิทินปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ ปฏิทินปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 25256600  --  25256611  
 

กิจกรรมและขัน้ตอน 

การดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ 

 และปฏิบตัิ ธค 

60 

มค 

61 

กพ 

61 

มีค 

61 

เมย 

61 

พค 

61 

มิย 

61 

กค 

61 

สค 

61 

กย 

61 

ตค 

61 

พย 

61 

ธค 

61 

 

1. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

2. วิเคราะห์แผน 

กลยทุธ์ (ปี 2559 – 

2563) 

3. ร่างแผนปฏิบติัการ 

ประจําปี 2561 

4. เสนอร่างแผน 

ปฏิบติัการ ปี 2561 

5. เสนอแผนปฏิบติั

การตอ่ท่ีประชุมใหญ่

สามัญ ประจําปี 

2560 

6. ดําเนินการตาม

แผนปฏิบติัการ 

7. ติดตามและ

ประเมินผล 

 

8. รายงานและสรุป 

ผลการปฏิบติังาน 

              

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจดัการ 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายจดัการ 

 

 

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

คณะกรรมการ

ฝ่ายจดัการ 
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ปฏิทินรบัสมคัรกรรมการปฏิทินรบัสมคัรกรรมการ  และผูต้รวจสอบกิจการและผูต้รวจสอบกิจการ  
 

ท่ี รายการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้กรรมการ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 14 คน ประกอบด้วย 

ผู้แทนสมาชิกหน่วยละ 1 คน 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 58 

ประจําเดือนธันวาคม 2561 

 

2 รับสมคัรกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  

จํานวน  7 หนว่ย  ได้แก่ 

-  หน่วยจงัหวดั 

-  หน่วยอําเภอตากใบ 

-  หน่วยอําเภอเมือง 

-  หน่วยอําเภอแว้ง 

-  หน่วยอําเภอเจาะไอร้อง 

-  หน่วยอําเภอสไุหงโกลก 

-  หน่วยอําเภอระแงะ 

รับสมคัรผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

- วนัท่ี 7 – 8 มกราคม 2562 ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั 

 

3 เลือกตัง้กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ี ประชุม ใหญ่ สามัญ  ประจํ าปี  2561

ประมาณวา่เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
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สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ปี 2561 

เป็นเงนิ 1,062,334,312.00 บาท 
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2561 

กลยุทธ์ท่ี 1 การเสริมสร้างศรัทธา ความเช่ือม่ัน และยดึม่ันต่อหลักการสหกรณ์ 

1.1 โครงการส่ือสาร สมัพนัธ์ (งบดําเนินงาน) 126,500 

1.2 โครงการเสริมสร้างอดุมการณ์ พฒันาความรู้แก่สมาชิก (งบดําเนินงาน) 893,700 

1.3 โครงการพฒันาบคุลากร และผู้แทนสมาชิก (งบดําเนินงาน) 2,034,100 

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ีโปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม 

2.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการสหกรณ์ (งานประจํา)   

2.2 โครงการบริหารงานทัว่ไป (งานประจํา) 15,004,412 

2.3 โครงการสง่เสริมการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของ  

 

สหกรณ์ (งานประจํา)  

2.4 โครงการสง่เสริมการใช้เคร่ืองมือการบริหารจดัการสหกรณ์ (งานประจํา)  

2.5 โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพบคุลากร (ทนุสาธารณประโยชน์) 168,200 

2.6 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ (งบดําเนินงาน) 138,800 

2.7 โครงการจตสุมัพนัธ์ชายแดนใต้ (งบดําเนินงาน) 109,000 

กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพืน้ฐานการสร้างความม่ันคง

ของสหกรณ์ 

3.1 โครงการระดมทนุ (งานประจํา)   

3.2 โครงการซือ้หุ้นสะสมทรัพย์ (งบดําเนินงาน) 30,000 

3.3 โครงการออมทรัพย์ (งบดําเนินงาน) 16,000 

3.4 โครงการให้สินเช่ือแก่สมาชิก (งบดําเนินงาน) 1,032,000,000 

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดกิารแก่สมาชิกและครอบครัว  

4.1 โครงการพฒันากระบวนการบริการของสหกรณ์ (งบดําเนินงาน) 10,000 

4.2 โครงการสง่เสริมการพฒันาสงัคม (ทนุสาธารณประโยชน์) 120,000 
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งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2561 

4.4 โครงการสง่เสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว  11,654,000 

  * เงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส เป็นเงิน 900,000   

  

บาท (งบดําเนินงาน 140,000 บาท และทนุสงเคราะห์ศพสมาชิกและ 

คูส่มรส 760,000 บาท)   

  * เงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ 60 ปี เป็นเงิน 4,000,000 บาท    

  

(งบดําเนินงาน 1,100,000 บาท  และทุนสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี 

2,900,000 บาท)   

  * ทนุสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส เป็นเงิน 169,000 บาท    

  * ทนุสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน 6,000,000 บาท    

  

(งบดําเนินงาน 1,500,000 บาท และทนุสวสัดกิารถึงแก่กรรม 4,500,000 

บาท)   

  * ทนุเพ่ือการศกึษาบตุรสมาชิก เป็นเงิน 455,000 บาท   

  * สวสัดกิารชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง เป็นเงิน 60,000 บาท    

  (ทนุสาธารณประโยชน์)   

  *  ทนุสวสัดกิารสมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบในพืน้ท่ี   

 

เป็นเงิน 20,000 บาท 

   * ประกนัชีวิตกลุม่ (เก็บเงินจากสมาชิก)   

 

* การประกนัสินเช่ือ (เก็บจากสมาชิก) 

   * ทนุสวสัดกิารสมาชิกสมทบ เป็นเงิน 20,000 บาท     

 

* ทนุสวสัดกิารเพ่ือการมงคลสมรส เป็นเงิน 30,000 บาท 

 กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนาระบบปฏิบัตกิาร และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 29,600 

  (ทนุสาธารณประโยชน์)  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,062,334,312 

 
 
 

 35 



 

โครงการ  สือ่สาร สมัพนัธ ์
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน      

สนองกลยุทธท์ี ่1 เสริมสร ้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ
สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การประชาสมัพนัธ์ข้อมลู ขา่วสาร สารสนเทศ กิจกรรมด้านตา่งๆ และผลการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ทัง้ทางสิ่งพิมพ์ ส่ือประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่

ความสําเร็จ ความก้าวหน้าในการพฒันาการบริหารจดัการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ขา่วสารความเคล่ือนไหวให้แก่

สมาชิกทกุคนทราบโดยทัว่กนั  

 ดงันัน้ เพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์พร้อมๆ กนั สหกรณ์จงึได้

พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้มีความหลากหลาย และทัว่ถึง 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือให้สมาชิกทกุคน ได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณ์อยา่ง

ถกูต้อง รวดเร็ว และทนัเหตกุารณ์อย่างทัว่ถึง 

 2.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ฯ มากขึน้ 

 2.3 เพ่ือเสริมสร้างเจตคตท่ีิดีระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ฯ 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  - จดัทําแผ่นปลิว จํานวน 6 ครัง้ ให้แก่สมาชิกทกุคน 

  - เผยแพร่ขา่วสารทางเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกและบคุคลทัว่ไป 

  - สง่ SMS ขา่วสารให้แก่สมาชิกทกุคน 

 36 



 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

  สมาชิกได้รับทราบขา่วสารสหกรณ์รวดเร็ว ทัว่ถึง และมีเจตคตท่ีิดีตอ่องค์กร  

 

4.  ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงานประชาสมัพนัธ์ 

 4.2 ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

จดัทําแผนงานประชาสมัพนัธ์ 

ดําเนินการ  

- จดัทําสหกรณ์สาร 

- เผยแพร่ขา่วสารทางเว็บไซต์ 

- สง่ขา่วสาร SMS 

ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

 

 

ธนัวาคม 2561 

ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

และฝ่ายสํานกังาน 

 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

5. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) เป็นเงินทัง้สิ้น 126,500 บาท (ถวัจา่ยทุกรายการ) 
 

 5.1 คา่จดัทําแผน่ปลิว จํานวน 6 ครัง้ ๆ ละ 3,000 แผน่ เป็นเงิน    30,000 บาท 

  สําหรับข้าราชการบํานาญ และหนว่ยงานท่ีไมส่ามารถสง่แผน่ปลิวผา่น my office ได้  

 5.2 คา่เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ (คา่เชา่พืน้ท่ีปีละ 16,500 บาท) และพฒันาเว็บไซต์

  เผยแพร่ขา่วสารผ่านไลน์ , เฟสบุ๊ค   เป็นเงิน    16,500 บาท 

 5.3 คา่สง่ SMS ขา่วสารให้สมาชิก   เป็นเงิน    80,000 บาท 

  (ข้อความละ 75 สตางค์/หมายเลข (70 ตวัอกัษรตอ่ข้อความ) ) 
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6. การวดัผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 

2 

3 

- จํานวนครัง้ของการจดัทําข่าว (ครัง้) 

- จํานวนครัง้ท่ีมีผู้ เย่ียมชมเว็บไซต์ (ครัง้) 

- จํานวนครัง้ท่ีสง่ขา่วสาร SMS (ครัง้) 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณ์อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 

และทนัเหตกุารณ์อยา่งทัว่ถึง 

 7.2  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ระเบียบ วิธีปฏิบตัใิน

การรับบริการตา่งๆ ของสหกรณ์ 

 7.3 สมาชิกมีความพงึพอใจในด้านขา่วสาร การรับบริการในระดบัดีมาก 

 7.4 สมาชิกมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพฒันางานสหกรณ์เป็นอยา่งดี 
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โครงการ  เสริมสรา้งอุดมการณ ์พฒันาความรูแ้กส่มาชกิ 
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน      

สนองกลยุทธท์ี ่1 เสริมสรา้งศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ

สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นท่ีรวมกนัของกลุม่บคุคลจํานวนมาก และมีการดําเนินการ ทํางาน

เป็นทีมท่ีมีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทกุฝ่ายมาดําเนินกิจการร่วมกนั โดยมุง่เน้น

ท่ีจะดําเนินการให้บรรลผุลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ การกินดี อยูดี่ มีสนัติสขุ กลา่วคือ 

สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีมีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคมุการดําเนินงาน  

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาและเกิดประโยชน์ใน

การพฒันาองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์จะบรรลผุลสําเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศยั

ความร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกด้วยความรู้ ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และมีทศันคตท่ีิดี

ตอ่อดุมการณ์สหกรณ์อยา่งแท้จริง สหกรณ์จงึมุง่เน้นการเสริมสร้างอดุมการณ์ และพฒันาความรู้

ให้แก่สมาชิก 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือเสริมสร้างหลกัการ อดุมการณ์สหกรณ์ ทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร ตลอดจนความรู้ 

ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก  

 2.2  เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาตนเอง และนําไปสู่การร่วมกนัพฒันาองค์กร      

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1. จดัอบรมให้ความรู้สมาชิกเข้าใหม ่  จํานวน  250  คน  
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  2.  ให้การสนบัสนนุทนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ จํานวน  300  คน 

  3. จดักิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ  จํานวน 600  คน 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

  1. สมาชิกเข้าใหมมี่ความรู้ ความเข้าใจอดุมการณ์สหกรณ์ และบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองอยูใ่นระดบัดี 

  2.  สมาชิกได้พฒันาทกัษะกระบวนการปฏิบตังิาน และมีการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้ 

  3. ข้าราชการบํานาญมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร และมีสขุภาพภายและจิตดีขึน้ 

 

4.  ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงาน/กิจกรรม    

 4.2 ดําเนินการ  

  4.2.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่ 

  4.2.2 มอบทนุสนบัสนนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ 

  4.2.3 กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ 

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

- สํารวจและจดัอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 

- ทําหนงัสือเชิญสมาชิกเข้ารับการอบรม 

- จดัทําเอกสารประกอบการอบรม  

- ดําเนินการ                              

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

- ฝ่ายจดัการ 

 

2 

 

มอบสนบัสนนุทนุการอบรมพฒันาวิชาชีพครู 

- ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรสมาชิก 

- พิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีได้รับทนุ 

- ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับทนุ 

- มอบทนุการศกึษาบตุร 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ธนัวาคม 2561 

มกราคม 2561 

- ฝ่ายสํานกังาน  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 จดักิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ 

- จดัทําโปรแกรม/สํารวจผู้ เข้าร่วม 

- ดําเนินการกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

เม.ย. – ส.ค. 2561 

เม.ย. , ต.ค. 2561 

- ฝ่ายสํานกังาน 

 

5. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน เป็นเงิน 893,700 บาท)  
 

 5.1 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม ่   เป็นเงิน  28,700 บาท 

  - คา่จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์กิจการสหกรณ์ เป็นเงิน   5,000 บาท 

  - คา่รับรองผู้ เข้าร่วมการอบรม/ฝ่ายจดัการ เป็นเงิน 14,100 บาท 

    (ประมาณวา่ ทัง้ปีมีผู้สมคัรเป็นสมาชิก 250 คน ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ี 8 คน 

จํานวน 4 ครัง้) 

  - คา่ตอบแทนฝ่ายจดัการ (เหมาจา่ยคนละ 300 บาท/ครัง้) เป็นเงิน 9,600 บาท 
 

 5.2 มอบทนุสนบัสนนุการอบรมพฒันาวิชาชีพ เป็นเงิน 300,000 บาท 

  - จดัสรรเป็นทนุสนบัสนนุผู้ เข้ารับการอบรมพฒันาวิชาชีพรายละไมเ่กิน 1,000 บาท 

(สําหรับ ผู้ ท่ีเข้ารับการอบรมการพฒันาหลกัสตูร การพฒันาข้าราชการและบคุลากรทางการศกึษา

ก่อนแตง่ตัง้ให้มีและเล่ือนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ปี 2561) 
 

 5.3 กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ เป็นเงิน  565,000 บาท 

  - คา่ดําเนินการสํารวจผู้ เข้าร่วม  เป็นเงิน      6,000 บาท 

  - คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมหวัละ 200 บาท (643 คน) เป็นเงิน  128,600 บาท 

    (สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ี และคณะวิทยากร (ถ้ามี) ) 

  - คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ (ถ้ามี)  เป็นเงิน    50,000 บาท 

  - คา่พาหนะให้แก่สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี รวม 634 คน) 

    เป็นเงิน  380,400 บาท 

    โดยจา่ยให้ตามระยะทางของหนว่ยท่ีสงักดั (โดยตัง้ไว้ระยะทางไกลสดุ)  
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6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 

2 

 

3 

จํานวนของสมาชิกท่ีได้รับความรู้ 

จํานวนของสมาชิกท่ีได้รับทนุสนบัสนนุ

การเข้ารับการอบรมพฒันาวิชาชีพ 

จํานวนของข้าราชการบํานาญท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบํานาญ 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และมีทศันคตท่ีิดีตอ่สหกรณ์ 

 7.2  สมาชิกมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 7.3 ข้าราชการบํานาญมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร และมีสขุภาพภายและจิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42 



 

โครงการ  พฒันาบุคลากร และผูแ้ทนสมาชกิ 
งาน  ประชาสมัพนัธ ์          
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์และงบดาํเนินงาน 

สนองกลยุทธท์ี ่1 เสริมสร ้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ
สหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่องค์กรเป็นท่ีรวมกนัของกลุม่บคุคลจํานวนมาก 

และมีการดําเนินการ มีการทํางานเป็นทีมท่ีมีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทกุฝ่าย

มาดําเนินกิจการร่วมกนั โดยมุง่เน้นท่ีจะดําเนินการให้บรรลผุลสําเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ 

การกินดี อยู่ดี มีสนัตสิขุ กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีมีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ เป็น

ผู้ควบคมุการดําเนินงาน ดงันัน้ สหกรณ์จะบรรลผุลสําเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศยัความ

ร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกภายใต้ความรู้ ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และมีทศันคตท่ีิดีตอ่

อดุมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือพฒันาคณุภาพของบคุลากรนําไปสู่การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1) จดัประชมุผู้แทนสมาชิก จํานวน 6 ครัง้ๆ ละ 348 คน 

  2) จดัอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

  3) จดัอบรมสมัมนาศกึษาดงูาน  

 3.2 ด้านคณุภาพ 

       1) ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบขา่วสาร และมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ 
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        2) บคุลากรสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับปรับใช้ในการพฒันาการบริหาร

จดัการ การปฏิบตังิานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 

4.  ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  จดัทําแผนงาน/กิจกรรม    

  4.1.1 จดัประชมุผู้แทนสมาชิก 

  4.1.2 จดัอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

  4.1.3 จดัอบรมสมัมนาศกึษาดงูาน  

 4.2  ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

จดัประชมุผู้แทนสมาชิก จํานวน 6 ครัง้ 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี 

จดัอบรมสมัมนา/ศกึษาดงูาน 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

กรรมการดําเนินการ 

กรรมการดําเนินการ    

กรรมการดําเนินการ    

4 ประเมินผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2561 กรรมการดําเนินการ 

5 รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2561 กรรมการดําเนินการ 

 

5. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน 2,034,100 บาท) 
 

 5.1 กิจกรรมจัดประชุมผู้แทนสมาชิก จาํนวน 6 ครัง้  เป็นเงนิ 1,496,600 บาท  

  - คา่เบีย้ประชมุ 700 บาท/คน/ครัง้   เป็นเงิน   1,461,600 บาท 

  - คา่จดัทําเอกสารการประชมุ    เป็นเงิน        35,000 บาท 
 

 5.2 กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าท่ี    เป็นเงนิ  85,000 บาท  

  - คา่ลงทะเบียน (ประมาณไว้หวัละ 4,000 บาท) เป็นเงิน        64,000 บาท 

  - คา่พาหนะเหมาจา่ย 2 คนั (3 วนัๆ ละ 7,000 บาท) เป็นเงิน        21,000 บาท 
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 5.3 กิจกรรมจัดศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร     เป็นเงนิ  452,500 บาท  

  (กลุม่เปา้หมาย 50 คน ได้แก่ กรรมการ จํานวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 4 

คน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 6 คน ท่ีปรึกษา 7 คน กรรมการท่ีพ้นวาระปี 2561 จํานวน 4 คน และผู้แทน

สมาชิก 14 คน) 

  - คา่พาหนะในการเดนิทาง    เป็นเงิน  200,000 บาท 

  - คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ในการจดักิจกรรมศกึษาดงูาน  เป็นเงิน    50,000 บาท 

  - คา่เชา่ท่ีพกั จํานวน 25 ห้องๆ ละ 1,500 บาท (3 คืน) เป็นเงิน  112,500 บาท 

  - คา่อาหารและคา่รับรอง (4 วนั)   เป็นเงิน     90,000 บาท 

   
6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชมุ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

2 จํานวนของเจ้าหน้าท่ีได้รับการพฒันา

ศกัยภาพ 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

3 จํานวนของผู้ เข้าร่วมการศกึษาดงูาน สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1  ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบตังิานของ

สหกรณ์และนําไปเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบตอ่ไป 

 7.2 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ได้รับการพฒันาบคุลิกภาพ และศกัยภาพการปฏิบตังิานให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 7.3 มีการพฒันา ปรับปรุงกิจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เพ่ือให้

สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนสืบไป 
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โครงการ  พฒันาระบบบริหารจดัการสหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทัว่ไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจบุนัต้องเผชิญกบัสภาวะความไมแ่นน่อนทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้

องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัท่ีตัง้ไว้ คือ การสร้างหรือเพิ่มคา่องค์กร หรืออีกนยัหนึง่ก็คือ

การเพิ่มคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในองค์กร จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องนําการจดัการความ

เส่ียงมาใช้เพ่ือชว่ยกําหนดกลยทุธ์และสร้างโอกาส ตลอดจนลดความสญูเสียและสิ่งท่ีไมค่าดหวงัท่ี

อาจเกิดขึน้ การบริหารจดัการในปัจจบุนัจะเน้นด้านการวางแผนกลยทุธ์ ครอบคลมุปัจจยัตา่งๆ ท่ี

จะมีผลตอ่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ไมว่่าจะเป็นด้านการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร

บคุคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ เน่ืองจากการบริหารจดัการใน

ปัจจบุนัจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในทัง้ระบบแล้วนํามาปรับเปล่ียนแก้ไข พฒันา

เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบตังิาน และบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือขจดัปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการ และลดต้นทนุในการบริหารจดัการ 

 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน และบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1. มีการแก้ไขระเบียบ/ข้อบงัคบั จํานวน 4 ระเบียบ 

  2. มีการประชมุหารือเพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการ จํานวน 20 ครัง้ 
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 3.2 ด้านคณุภาพ 

  1. มีการแก้ไข หรือร่างระเบียบใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

  2. มีการวางแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4.  ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 

 4.1  ประเมินสถานการณ์ทัง้ระบบ 

 4.2  วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั และมติ 

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประเมินสถานการณ์ทัง้ระบบ ม.ค. – ธ.ค. 2561 กรรมการดําเนินการ    

2 

 

วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ 

ข้อบงัคบั และมต ิ

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

กรรมการดําเนินการ 

3 ตดิตามและประเมินผล  ม.ค. – ธ.ค. 2561 กรรมการดําเนินการ 

4 รายงานผลการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2561 กรรมการดําเนินการ 

 

5. งบประมาณ   (งานประจาํ) 
 

 การประชมุแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั และมต ิเพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียง โดย

งบประมาณเบกิจา่ยจากการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีได้รับ 

การปรับปรุง 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 
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7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 สามารถขจดัความเส่ียง และลดความเสียหายขององค์กรท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
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โครงการ  งานบริหารงานทัว่ไป (งานประจาํ) 
งาน  งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบบุคลากร งบดาํเนินงาน และงบลงทุน 
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั และ 
มีคณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมกลุม่ของสมาชิก เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลือทางการเงินซึง่กนัและกนั ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เอือ้อาทรตอ่สงัคม 

ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน อนัประกอบด้วย สมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ มีการดําเนินงานสง่เสริมการออมทรัพย์ การบริการสินเช่ือ และการจดัสวสัดกิาร

ตา่งๆ แก่สมาชิกและครอบครัว ดงันัน้ ในการบริหารจดัการสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

เปา้หมายขององค์กร สหกรณ์ต้องมีปัจจยัเกือ้หนนุการปฏิบตังิานตามนโยบาย แผนงานโครงการ 

โดยการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการจดัหา จดัซือ้ และพฒันาการดําเนินงาน ซึง่แบง่ออกเป็น 3 

หมวด ได้แก่ งบบคุลากร สําหรับเป็นคา่ตอบแทนบคุลากรปฏิบตังิานในองค์กร งบดําเนินงาน 

สําหรับเป็นคา่ใช้จา่ย คา่ตอบแทนในการดําเนินงานตา่งๆ และบํารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ และงบ

ลงทนุ สําหรับการจดัหาครุภณัฑ์ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน ทัง้นีง้บประมาณท่ีขอตัง้นีส้หกรณ์จะ

ใช้เพ่ือการดําเนินงาน และพฒันาองค์การให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั มีบคุลากร ปัจจยัสําคญั วสัดอุปุกรณ์ 

ครุภณัฑ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิาน ตลอดจนบรรยากาศท่ีจะสนบัสนนุองค์กรการดําเนินงานตาม

พนัธกิจและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปี 2561 ให้บรรลผุลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคณุภาพ 

  3.1.1 สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานอยา่งเพียงพอตามสภาพปัญหา 

และความ จําเป็น  

  3.1.2 สหกรณ์สามารถปฏิบตังิานและพฒันางานตามแผนปฏิบตักิารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  งบบคุลากร   เป็นเงิน  8,773,200.00 บาท 

  งบดําเนินงาน  เป็นเงิน    5,810,712.00 บาท 

  งบลงทนุ   เป็นเงิน         420,500.00 บาท 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1. จดัทําแผนการจดัซือ้ – จดัจ้าง       

 4.2 ดําเนินการ                    

 4.2. ประชมุคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ   

 4.3. เตรียมการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี  

 4.4 ดําเนินการแผนงาน/โครงการตา่งๆ       

 4.5 ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

จดัทําแผนการจดัซือ้ – จดัจ้าง           

ดําเนินการจดัซือ้ – จดัจ้าง 

ดําเนินการโครงการตา่งๆ 

ประชมุคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ 

ก.พ. – มี.ค. 2561 

ก.พ. – ธ.ค. 2561 

ม.ค. -  ธ.ค. 2561 

ม.ค. 60 – ม.ค. 61 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

ฝ่ายสํานกังาน 

5 

 

6 

7 

เตรียมการประชมุใหญ่สามญั 

ประจําปี  

ตดิตาม และประเมินผล 

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

พ.ย. , ธ.ค. 2561 

ก.ค., ธ.ค. 2561 

ธนัวาคม 2561 

ฝ่ายสํานกังาน 

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 50 



 

5. งบประมาณ  15,004,412.00 บาท (ใหถ้วัจา่ยในหมวดเดยีวกนัได)้ 
 

  งบบคุลากร   เป็นเงิน  8,773,200.00 บาท 

  งบดําเนินงาน  เป็นเงิน    5,810,712.00 บาท 

  งบลงทนุ   เป็นเงิน         420,500.00 บาท 

  

6. การวดัผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณน้อยกวา่ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สหกรณ์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.2 สหกรณ์จดัหาครุภณัฑ์ท่ีจําเป็นได้ตามเปา้หมาย 

 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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โครงการ  ส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทัว่ไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั และ 
มีคณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรท่ีมุง่เน้นการสร้างความมัง่คัง่สงูสดุให้

เจ้าของกิจการ ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ในกิจการ ซึง่ไมมี่การกําหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแนน่อน ซึง่ปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการแขง่ขนั ดงันัน้ 

การท่ีกิจการจะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ได้

นัน้ ต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ และท่ีสําคญัต้องมีการติดตามให้เกิดการนําไปสูก่าร

บริหารจดัการอย่างโปร่งใส ยตุธิรรม และสามารถตรวจสอบได้  

 การทําธุรกิจทกุประเภท โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงซึง่สร้างความเสียหายให้กบักิจการ

ภายใต้ขัน้ตอนการดําเนินงาน การจดัทําระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุ

นัน้จะชว่ยปอ้งกนั หรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีกิจการยอมรับได้ และสามารถนําพาองค์กร

ให้ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือให้การบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน การปอ้งกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

ความสิน้เปลืองหรือการทจุริตในองค์กร   

 2.2 เพ่ือให้รายงานทางการเงินท่ีจดัทําขึน้เป็นไปอย่างถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนัเวลา 

 2.3 เพ่ือให้การปฏิบตัเิป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ รวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบาย และวิธีการปฏิบตังิานท่ีองค์กรกําหนดขึน้ 
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1)  มีการจดัทําระบบควบคมุภายใน จํานวน 15 ครัง้ 

  2)  มีการจดัทําระบบบริหารความเส่ียง จํานวน 15 ครัง้ 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

         สหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน มีความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายในกิจการ 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1  ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

         4.1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

                4.1.2 การประเมินความเส่ียง     

         4.1.3 กิจกรรมการควบคมุ        

         4.1.4 สารสนเทศและการส่ือสาร   

         4.1.5 การติดตามประเมินผล      

 4.2  ประเมินผลการควบคมุภายใน 

         4.2.1 การจดัระบบประเมินผล     

                4.2.2 ทําแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน 

         4.2.3 ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคมุ 

         4.2.4 รายงานผลการควบคมุภายใน 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ประเมินองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคมุภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ 

2 ประเมินผล และรายงานผล

การควบคมุภายใน 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 คณะกรรมการดําเนินการ 

และฝ่ายจดัการ 
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5. งบประมาณ  (งานประจาํ) 
 การประชมุดําเนินการจดัทําระบบภายในโดยเบิกจา่ยจากเบีย้ประชมุคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

6. การวดัผล และประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนครัง้ในการจดัทําระบบ

ควบคมุภายใน 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนครัง้จดัทําระบบบริหาร

ความเส่ียง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถเล็งเห็นความเส่ียง/จดุอ่อน และนําไปวางแผน เพ่ือให้ความสนบัสนนุการ

ปรับปรุงแก้ไข 

 7.2  ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 7.3  รายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้และทนัเวลา 

 7.4  ดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

 7.5  เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความเส่ียงเป็นรูปธรรม 
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โครงการ  สง่เสริมการใชเ้ครื่องมือการบริหารจดัการสหกรณ ์
งาน  งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทัว่ไป (งานประจาํ) 
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั และ 
มีคณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การบริหารงานสหกรณ์เป็นวิธีการดําเนินงานท่ีมุง่เน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิหรือผลการปฏิบตังิาน

องค์กรเป็นหลกั มีการวดัผลการปฏิบตังิานท่ีชดัเจนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยการสร้าง

ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานเป็นรูปธรรม วดัผลการปฏิบตังิานเทียบกบัเปา้หมายท่ีกําหนด ซึง่การ

ปฏิบตังิานจะประสบผลสําเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัการวางแผน ดงันัน้ องค์กรจะต้องมี

การจดัทําแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตักิาร และการประเมินผลองค์กร เพ่ือให้การบริหารและการ

ตดิตามการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบตังิาน การใช้จา่ยงบประมาณ 

ซึง่สอดคล้องกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามกลยทุธ์ท่ีสําคญัเพ่ือใช้ประโยชน์จาก

รายงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน รวมทัง้ใช้ประกอบในการจดัทํางบประมาณรายจา่ยปีตอ่ไปด้วย 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการงบประมาณขององค์กรให้บรรลผุลสําเร็จตาม

ประเดน็กลยทุธ์ แผนงบประมาณ เปา้ประสงค์ ผลผลิต/โครงการ ตวัชีวดั และกิจกรรมตา่งๆ ตามท่ี

วางแผนไว้ 

 2.2 เพ่ือให้องค์กรมีความรับผิดชอบตอ่ผลสําเร็จในการบริหารจดัการงบประมาณ และมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 2.3 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือให้องค์กรใช้ในการรายงานผลการปฏิบตังิาน และการใช้จา่ย

งบประมาณ                            
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

        1) ทบทวนแผนกลยทุธ์ เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานในแผนปฏิบตัิ 

       2) จดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปี 2561 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

        มีการบริหารจดัการระบบสหกรณ์ท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิโดยการทบทวนแผนกลยทุธ์ 

และแผนปฏิบตักิาร ประจําปี 2561   

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1  ทบทวนแผนกลยทุธ์ 

 4.2  จดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปี 

 4.3  เสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่  

 4.4  ดําเนินการ ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุป/วิเคราะห์ผลการดําเนินการ 

 4.5  รายงานผลการดําเนินการ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

ทบทวนแผนกลยทุธ์ 

จดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปี 

เสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ 

ดําเนินการกิจกรรม/โครงการ 

ธนัวาคม 2561 

มกราคม 2561 

กมุภาพนัธ์ 2561 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 

ฝ่ายจดัการ 

5 

6 

ประเมินและติดตามผล 

รายงานผลการดําเนินการ 

พ.ย. , ธ.ค. 2561 

ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 

5. งบประมาณ  (งานประจาํ) 
 

 ทบทวนแผนกลยทุธ์ (ปี 2559-2563) และแผนปฏิบตัิการประจําปีเบกิจา่ยเบีย้ประชมุจาก

การประชมุคณะทํางาน 
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6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตักิารประจําปี 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถบรรลจุดุหมาย มีทิศทางการบริหารงานสะดวก และเกิดผลดี 

 7.2 มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตา่งๆ อยา่งคุ้มคา่เป็นการลดต้นทนุการดําเนินงาน 

 7.3 มีแนวทางพิจารณาปอ้งกนัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 

 7.4 มีเกณฑ์ในการควบคมุโครงการ/กิจกรรม/จดุมุง่หมายและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 

 7.5 สง่เสริมให้เกิดนวตักรรมแลการสร้างสรรค์แนวคิดใหมเ่พ่ือการบริหารจดัการท่ีดี 

 7.6 ทําให้เกิดการประสานงานท่ีดี กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัวางไว้มุง่ไปสูจ่ดุหมาย  
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โครงการ   เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
งาน   งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั และ 
มีคณุธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การพฒันาบคุลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสําคญัสําหรับการพฒันาองค์กร โดยเฉพาะ

สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยกลุม่คนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกนัภายใต้อดุมการณ์

สหกรณ์ ซึง่การดําเนินการตา่งๆ ในองค์กรจะประสบความสําเร็จต้องอาศยับคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

และมีความพร้อมท่ีจะได้รับการพฒันาอยูเ่สมอ  

 การพฒันาบคุลากร เชน่ การฝึกอบรม การประชมุ การจดัระบบงาน การสง่เสริมการ

พฒันาตนเอง ฯลฯ มีความจําเป็นท่ีต้องจดัให้มีอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ นอกจากนี ้การสง่เสริม

ขวญัและกําลงัใจ คือ การให้บริการสวสัดิการ การยกย่องเชิดชเูกียรต ิฯลฯ ดงันัน้ สหกรณ์จงึ

ดําเนินโครงการนีเ้พ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กรให้ดีย่ิงขึน้ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือให้บคุลากรได้รับการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 2.2 เพ่ือให้ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานแก่บคุลากรในองค์กร 

 2.3 เพ่ือยกย่องและเชิดชเูกียรตแิก่บคุลากรขององค์กรท่ีอทุิศตนปฏิบตังิานอยา่งเตม็

ศกัยภาพ และสมาชิกท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาอดุมการณ์สหกรณ์ และสง่เสริมการพฒันาองค์กร 

สร้างคณุประโยชน์แก่สหกรณ์ 
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ (ข้อมลูตัง้แตปี่ พ.ศ. 2504 ถึงปัจจบุนั) 

  1) คณะกรรมการดําเนินการท่ีได้รับยกย่อง เชิดชเูกียรต ิจํานวน 2 คน ได้แก่ ประธาน

กรรมการดีเดน่ กรรมการดีเดน่ 

  2) ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรติ จํานวน 1 คน 

  3) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิจํานวน 1 คน  

  4) ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับการยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิจํานวน 1 คน  

  5) สมาชิกได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรติ จํานวน 14 คน (หน่วยละ 1 คน) 

  6) กรรมการท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรต ิจํานวน 7 คน ได้แก่ กรรมการท่ีมี

คโุณปการในรอบปี 2561 

 3.2 ด้านคณุภาพ  

  1) มีการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทํางานได้

เตม็กําลงั เสียสละเพ่ือประโยชน์ขององค์กรอยา่งเตม็ท่ี  

  2) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร และสมาชิกท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธา ยึดมั่น

อดุมการณ์สหกรณ์ และสร้างคณุประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 จดัอบรมสมัมนาการพฒันาบคุลากรในหนว่ยงาน  

 4.2 ประกาศเกียรติคุณสมาชิกท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และเชิดชูเกียรติ

บคุลากรในองค์กรท่ีปฏิบตังิานอย่างเตม็ศกัยภาพ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร

ในองค์กร 

  - ประชมุพิจารณาอนมุตั ิ

ม.ค. -  ธ.ค. 2561 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝ่ายจดัการ 

 

 

  - จดัสง่บคุลากรเข้าร่วมโครงการ 

  - สรุปผล 

  

 

 59 



 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 ประกาศเกียรติคุณสมาชิก และเชิดชู

เกียรตบิคุลากรในองค์กร 

  - พิจารณาคดัเลือกบคุลากรดีเดน่ 

ท่ี ประชุมใหญ่ สามัญ 

ประจําปี 2561 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝ่ายจดัการ 

 

5. งบประมาณ  (ทุนสาธารณประโยชน ์168,200 บาท) 
 

 - คา่โลป่ระกาศเกียรตคิณุ   จํานวน 26 อนัๆ ละ 700 บาท      เป็นเงิน  18,200 บาท 

 - คา่อบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพ (จา่ยตามจริง)        เป็นเงิน 150,000 บาท 

 
6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนครัง้ท่ีส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมสมัมนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํ า น ว น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รับ ก า รอ บ รม

สมัมนา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

3 จํานวนของบคุลากรในองค์กรท่ีได้รับ

การยกยอ่ง เชิดชเูกียรต ิ

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรในองค์กรทกุคนได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตามศกัยภาพของตนเอง 

 7.2 มีการทํางานอย่างเข้มแข็งสามารถทํางานได้อยา่งเตม็กําลงัความสามารถ เสียสละ 

 7.3 บคุลากรในองค์กรและสมาชิกได้รับการยกย่อง เชิดชเูกียรตคิณุ 
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โครงการ   พฒันาระบบฐานขอ้มูลของสหกรณ ์
งาน   งานบริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน 
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ ี โปรง่ใส ทนัสมยั และมี
คณุธรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การพฒันาฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมูล เป็นวิธีการพืน้ฐานสมยัใหม่ของการ

จัดระเบียบข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรม

ประยุกต์ นอกจากนีซ้อฟต์แวร์สําเร็จรูปสําคญัท่ีเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลทําหน้าท่ีเป็นส่วน

ติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับฐานข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงระเบียนในฐานข้อมูลได้อย่างง่าย ดงันัน้ การ

จัดการฐานข้อมูลจึงเก่ียวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเพ่ือควบคุมวิธีการสร้าง

ฐานข้อมลู การค้นหา และการบํารุงรักษา เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการสําหรับผู้ใช้ และองค์กร 

 ดังนัน้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก่ียวข้องกับกิจกรรมเบือ้งต้น คือ การปรับปรุงและ

บํารุงรักษาฐานข้อมูลเป็นผลมาจากรายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดใหม่และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

สําหรับการเปล่ียนแปลงฐานข้อมลู การเตรียมสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งาน โดยการแบง่ปัน

ข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากส่วนต่อประสานของโปรแกรมสําเร็จรูประบบ

จดัการฐานข้อมลู และการเตรียมความสามารถในการโต้ตอบ ค้นหา และจดัทํารายงาน โดยโปรแกรม

ระบบจดัการฐานข้อมลูสําเร็จรูป เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมลู สร้างรายงาน และรับการตอบ

กลบัจากคําร้องขอสารสนเทศตามต้องการเฉพาะได้อยา่งรวดเร็ว 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ 

 2.2 เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกให้สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย 

การบริการ และบริหารจดัการระหวา่งสหกรณ์ 
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

        1) พฒันาระบบฐานข้อมลูระบบโปรแกรมสหกรณ์ทัง้ 3 ระบบ 

        2) พฒันาระบบฐานข้อมลูส่วนบคุคล จํานวน 7,400 คน 

 3.2  ด้านคณุภาพ 

        1) ระบบฐานข้อมลูระบบโปรแกรมสหกรณ์ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

        2) ระบบฐานข้อมลูส่วนบคุคลได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 พฒันาระบบฐานข้อมลูของสหกรณ์ และข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกสหกรณ์ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

ป ระส าน งาน กั บ  ส อ .ม อ . เพ่ื อ

ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของสหกรณ์ 

ประสานงานกบั สอ.มอ. เพ่ือพฒันา

ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของ

สมาชิกสหกรณ์ 

ม.ค. -  ธ.ค. 2561 

 

 

ม.ค. -  ธ.ค. 2561 

 

- คณะกรรมการดําเนินการ 

- ฝ่ายจดัการ 

 

5. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน) เป็นเงิน 138,800 บาท 
 

 - ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์  หากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ จํากดั มีการพฒันาโปรแกรม เป็นเงิน 50,000 บาท 

 - ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคนละ 1 บาท/เดือน ณ วันสิน้ปีบัญชี 

2561 ประมาณวา่ สมาชิกคงเหลือ 7,400 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 88,800 บาท 
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6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของฐานข้อมูลสหกรณ์ ท่ี

ได้รับการพฒันา        

สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

ได้รับการพฒันา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สหกรณ์มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์    

 7.2 สหกรณ์มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิกสหกรณ์          
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โครงการ จตุสมัพนัธจ์งัหวดัชายแดนใต ้
งาน  บริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
ลกัษณะงาน โครงการใหม ่
สนองกลยุทธท์ี ่2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทีด่ ีโปรง่ใส ทนัสมยั  
และมีคณุธรรม 
งบประมาณ งบดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561  
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 “โครงการจตสุมัพนัธ์ชายแดนใต้” เกิดขึน้จากความร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูในจงัหวดัชายแดนใต้ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูยะลา จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตลู จํากัด ซึ่งเร่ิม

จัดตัง้ขึน้ครัง้แรกเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2557 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการอบรมแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนา

ระบบงานสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและมัน่คง เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 

และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของสหกรณ์ออมทรัพย์ทัง้ส่ีจงัหวดัได้พบปะและร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ทัง้

ในด้านวิชาการ การสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

สหกรณ์ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมัน่คง การบริหารจดัการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ แนวคดิในการบริหารงานสหกรณ์ซึง่กนัและกนั 

 2.2 เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากรในสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งสหกรณ์ และสง่เสริมขบวนการให้เข้มแข็งมัน่คง 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 พฒันาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 3.2 เสริมสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ชายแดนใต้ 

 64 



 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม  
 

 4.1 จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

แลกเปล่ียนแนวคดิในการพฒันาการปฏิบตังิานสหกรณ์ 

 4.2 จดักิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์  
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

2 

ประชมุหารือแนวทางการจดั

กิจกรรม 

จดัอบรม ประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

และกิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์ 

มีนาคม 2561 

 

พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 
5. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน)  เป็นเงินจํานวน 109,000 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 5.1 คา่ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม (40 คน)  เป็นเงิน 40,000 บาท 

 5.2 เงินสมทบกิจกรรมตามโครงการ  เป็นเงิน   5,000 บาท

 5.3 คา่เสือ้ทีมสหกรณ์ประมาณราคาตวัละ 300 บาท(จา่ยตามจริง) เป็นเงิน 12,000 บาท  

 5.4 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง   เป็นเงิน 28,000 บาท 

 5.5 คา่ท่ีพกั จํานวน 20 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท จํานวน 1 คืน  เป็นเงิน 24,000 บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 
ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สํารวจ แบบสํารวจ 

2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ และศกัยภาพในการปฏิบตังิานสหกรณ์ 

 7.2 สหกรณ์ชายแดนใต้มีสมัพนัธภาพอนัดี และสหกรณ์มีเข้มแข็ง ความก้าวหน้าย่ิงขึน้ 

 65 



 

โครงการ   ระดมทุน         
งาน   บริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบบริหารงานทัว่ไป (งานประจาํ)       
สนองกลยุทธท์ี ่3 เพ่ิมและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพ้ืนฐานการสรา้ง
ความมัน่คงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด เป็นสถาบนัการเงินท่ีก่อตัง้ขึน้ด้วยการรวมกลุ่ม

สมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและ

กนัตามหลกัการ อดุมการณ์สหกรณ์ เพ่ือการเสริมสร้างความสุข และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่

มวลสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง  

 ดงันัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด จะเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้าในการ

ดําเนินงานนอกเหนือจากการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะต้องอาศัยทุนในการ

ดําเนินงานเพ่ือความมัน่คง และมัง่คัง่ทางธุรกิจ จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องระดมทนุการดําเนินงาน

ด้วยกลยทุธ์ตา่งๆ ให้สามารถดํารงสภาพขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินงานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพ่ือระดมทนุดําเนินงานของสหกรณ์     

 2.2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง มัง่คงทางการเงินของสหกรณ์  

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1  ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมทนุได้ ด้วยวิธีการดงันี ้

  1. ระดมเงินทุนเรือนหุ้น โดยการปรับอัตราการส่งเงินค่าหุ้นตามระเบียบฯ เป็นเงิน

จํานวน 175,000,000 บาท 
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  2. ระดมเงินฝาก โดยการรณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์ และตามระเบียบฯ ของ

สหกรณ์ เป็นเงินจํานวน 125,000,000 บาท 

  3. ระดมเงินทนุ โดยการรับสมคัรสมาชิกสมทบ ในปี 2561 คาดวา่ จะมีสมาชิกสมทบ

จํานวน 170 คน 

  3.2 ด้านคณุภาพ 

   สหกรณ์สามารถระดมทนุ และมีเสถียรภาพทางการเงินดีย่ิงขึน้ 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม    
 

 4.1 ระดมทนุเรือนหุ้น     

 4.2 ระดมเงินฝาก 

 4.3 รับสมคัรสมาชิกสมทบ 

 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ท่ี ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

3 

ระดมทนุเรือนหุ้น 

 - ปรับอตัราเงินคา่หุ้นให้

เป็นไปตามระเบียบฯ 

ระดมเงินฝาก 

 - รณรงค์ให้สมาชิกฝากเงิน  

รับสมคัรสมาชิกสมทบ 

 - ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

เม.ย. , ต.ค. 2561 

 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 

ฝ่ายสินเช่ือ และฝ่ายการเงิน 

 

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และ

ฝ่ายสินเช่ือ 

ฝ่ายสํานกังาน และบญัชี 

 

 
5. งบประมาณ   (งานประจาํ) 
 

 การระดมทนุ ด้วยวิธีการ ระดมเงินทนุเรือนหุ้น ระดมเงินฝาก และรับสมคัรสมาชิกสมทบ

เป็นงานบริหารงานทัว่ไป (งานประจํา)  
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6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของทนุเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของเงินฝากท่ีเพิ่มขึน้ สํารวจ แบบสํารวจ 

3 จํานวนของสมาชิกสมทบ สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1. สหกรณ์สามารถระดมทนุในการดําเนินงานได้เปา้หมาย 

 7.2. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และมัง่คัง่ทางการเงิน 
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โครงการ   ซื้อหุน้สะสมทรพัย ์  
งาน   ประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน       
สนองกลยุทธท์ี ่3 เพ่ิมและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพ้ืนฐานการสรา้ง
ความมัน่คงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน พฤษภาคม – ธนัวาคม 2561 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นสถาบนัการเงินก่อตัง้ขึน้ด้วยความร่วมมือจาก

กลุ่มข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ย่ิงไปกว่านัน้

ภายใต้อดุมการณ์สหกรณ์ คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  

อยูดี่ มีสขุ ดงันัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั จงึเน้นความสําคญัของการออมทรัพย์ เพ่ือ

เสริมสร้างคณุภาพชีวิต โดยดําเนินการโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ซึ่งจากการดําเนินงาน 9 ปี

ท่ีผา่นมา ปรากฏวา่ สหกรณ์ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยา่งดี 

 ในปี 2561 สหกรณ์ยงัคงมุ่งเน้นรณรงค์ให้สมาชิกได้สะสมทรัพย์ และดําเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้จา่ยอย่างมีเหตมีุผล โดยเชิญชวนให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึน้ ซึง่จะได้รับ

หุ้นเป็นของสมนาคณุ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 2.2. เพ่ือสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมัน่คงทางการเงิน 

 2.3. เพ่ือเสริมสร้างเจตคตท่ีิดีของสมาชิกตอ่สหกรณ์ 

 2.4. เพ่ือระดมทนุโดยการสง่เสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมทุนเรือนหุ้ นเพิ่มขึน้จํานวน 3,000,000 บาท โดยการจัด

สมนาคณุหุ้นมลูคา่ 10 บาท ให้แก่สมาชิกท่ีซือ้หุ้นเพิ่มทกุๆ 1,000 บาท  
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 3.2 ด้านคณุภาพ 

  สหกรณ์สามารถระดมทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 3,000,000 บาท จากการซือ้หุ้นเพิ่ม

ของสมาชิก 

   

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม           
 

 4.1 จดัทําแผนงานการสง่เสริมการออมทรัพย์ 

 4.2 ดําเนินการ  

 4.3  ตดิตามและประเมินผล 

 4.4  รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ท่ี ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

3 

4 

จดัทําแผนงานสง่เสริมการออมทรัพย์ 

ดําเนินการ 

 - ประชาสมัพนัธ์ 

 - ดําเนินงานตามโครงการ 

ตดิตาม และประเมินผล   

รายงานผลการดําเนินงาน 

กมุภาพนัธ์ 2561 

พ.ค. – ธ.ค. 2561 

 

 

ธนัวาคม 2561 

ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ  

ฝ่ายการเงิน และบญัชี 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

5. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน) 
 

 งบประมาณสําหรับการสมนาคณุด้วยหุ้นเม่ือสมาชิกซือ้หุ้นรวม ทัง้สิน้จํานวน 30,000 

บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของทุน เรือนหุ้ น ท่ีส ม าชิก ถือ

เพิ่มขึน้ 

สํารวจ แบบสํารวจ 
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7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1. สมาชิกมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 7.2. สมาชิกมีหลกัประกนัชีวิตในอนาคตท่ีมัน่คง และเช่ือถือได้ 

 7.3. สหกรณ์ฯ สามารถระดมทนุได้มากขึน้ และพึง่พาตนเองได้ 
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โครงการ   ออมทรพัย ์       
งาน   ประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ การเงิน และบญัช ี                 
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน       
สนองกลยุทธท์ี ่3 เพ่ิมและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพ้ืนฐานการสรา้ง
ความมัน่คงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน พฤษภาคม – ธนัวาคม  2561 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ของความร่วมมือจากกลุ่ม

ข้าราชการครู ด้วยอดุมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเช่ือร่วมกนัท่ีว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์จะนําไปสูก่ารกินดี อยูดี่ มีความเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม” 

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2541 กําหนดให้วนัท่ี 31 ตลุาคมทุกปีเป็นวนั

ออมแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความสําคญัของการประหยดัและการออม สหกรณ์ฯ ได้

ตระหนกัว่าการประหยดัและการออมเป็นการสร้างความมัน่คงในการดํารงชีวิต รวมทัง้สนบัสนุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จึงกําหนดจดัวนัออมแห่งชาติขึน้ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เห็น

ความสําคญัของวนัออมแห่งชาติและคณุคา่ของการออมทรัพย์ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของขบวนการ

สหกรณ์ และสร้างจิตสํานึกให้สมาชิกและประชาชนทัว่ไปมีวินยัในการประหยดั รวมทัง้เพ่ือเป็น

การระดมเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1. เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 2.2. เพ่ือสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมัน่คงทางการเงิน 

 2.3. เพ่ือเสริมสร้างเจตคตท่ีิดีของสมาชิกตอ่สหกรณ์ 

 2.4. เพ่ือระดมทนุโดยการสง่เสริมการออมของสมาชิก 
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึน้จํานวน 1,000,000 บาท โดยการจดัสมนาคณุ

มลูคา่ 80 บาท ให้แก่สมาชิกท่ีฝากเงินในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้ต้องฝาก 5,000 บาท ขึน้ไป 

 3.2 ด้านคณุภาพ 

  สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึน้จํานวน 1,000,000 บาท จากการฝากเงินตาม

โครงการ (ในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) ของสมาชิก 

   

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม           
 

 4.1 จดัทําแผนงานการสง่เสริมการออมทรัพย์ 

 4.2 ดําเนินการ  

 4.3 ตดิตามและประเมินผล 

 4.4 รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปฏิทนิปฏิบตักิาร 
 

ท่ี ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

3 

4 

จดัทําแผนงานสง่เสริมการออมทรัพย์ 

ดําเนินการ 

  - ประชาสมัพนัธ์ 

  - ดําเนินงานตามโครงการ 

ตดิตาม และประเมินผล   

รายงานผลการดําเนินงาน 

กมุภาพนัธ์ 2561 

พ.ค. – ต.ค. 2561 

ตลุาคม 2561 

 

ธนัวาคม 2561 

ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ  

ฝ่ายการเงิน และบญัชี 

 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

คณะกรรมการศกึษาฯ 

 

5. งบประมาณ   (งบดาํเนินงาน) 
 

 จดัหาของสมนาคณุ มูลค่าชิน้ละไม่เกิน 80 บาท จํานวน 200 ชิน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 16,000 

บาท 
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6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนของเงินฝากท่ีเพิ่มขึน้ตาม

เกณฑ์ของโครงการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 7.2 สมาชิกมีหลกัประกนัชีวิตในอนาคตท่ีมัน่คง และเช่ือถือได้ 

 7.3 สหกรณ์ฯ สามารถระดมทนุได้มากขึน้ และพึง่พาตนเองได้ 
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โครงการ   ใหส้นิเชือ่แกส่มาชกิ 
งาน   สวสัดกิารเงินกู ้ 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ สนิเชือ่          
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
สนองกลยุทธท์ี ่3 เพ่ิมและขยายการเจริญเตบิโตทางธุรกิจบนพ้ืนฐานการสรา้ง
ความมัน่คงของสหกรณ ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั เป็นองค์กรท่ีมุง่เน้นส่งเสริมเร่ืองการออมทรัพย์และ

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อนและจําเป็น โดยอาศัย

หลกัการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีทัง้เงินกู้ ระยะสัน้ (เพ่ือเหตฉุกุเฉิน) เงินกู้ ระยะปานกลาง (สามญั) 

และเงินกู้ ระยะยาว (พิเศษ) ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ รวมไปถึงเงินกู้ ปันผล 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่น 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างสภาพคลอ่งทางการเงินให้กบัสมาชิก 

 2.3 เพ่ือสร้างฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกให้มีความมัน่คงย่ิงขึน้ 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินแก่สมาชิก   เป็นเงิน         670,000,000.00 บาท 

 3.2 ให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก    เป็นเงิน      2,400,000,000.00 บาท 

 3.3 ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก     เป็นเงิน           35,000,000.00 บาท 

 3.4 ให้เงินกู้ ปันผลแก่สมาชิก  เป็นเงิน           12,000,000.00 บาท 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน            
 

 4.1  จดัทําแผนงานการให้เงินกู้  

 4.2  จดับริการเงินกู้ทกุประเภท 
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 4.3  ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ 

 4.4  รายงานผลการดําเนินการ 

 

5. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) 
 

 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  เป็นเงิน     250,000,000.00 บาท 

 เงินกู้สามญั   เป็นเงิน     750,000,000.00  บาท 

 เงินกู้พิเศษ   เป็นเงิน       20,000,000.00 บาท 

 เงินกู้ ปันผล   เป็นเงิน       12,000,000.00 บาท 

            รวมเป็นเงนิ  1,032,000,000.00 บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนเงินของเงินกู้ เพ่ือเหตุ

ฉกุเฉินตอ่ปี 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนเงินของเงินกู้สามญัตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

3 จํานวนเงินของเงินกู้พิเศษตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

4 จํานวนเงินของเงินกู้ ปันผลตอ่ปี สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ 

 7.2 สมาชิกมีสภาพคลอ่งทางการเงินเพิ่มขึน้ 

 7.3 สมาชิกมีฐานะความเป็นอยูแ่ละความมัน่คงในชีวิตดีขึน้ 
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โครงการ   พฒันากระบวนการบริการของสหกรณ ์
งาน   บริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการ 
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน 
สนองกลยุทธท์ี ่4 พฒันาระบบการใหบ้ริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั          
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การให้บริการประทับใจแก่สมาชิกเป็นนโยบายท่ีสหกรณ์ให้ความสําคญั และพยายาม

ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริการให้ดีขึน้มาโดยตลอด ทัง้นี เ้น่ืองจากการ

ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และการบริการท่ีดีเป็นพนัธกิจสําคญัอนัดบัแรกท่ีสหกรณ์พึง

กระทํา จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสหกรณ์ต้องรับทราบข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม

เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบตังิานให้เหมาะสม  

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1  เพ่ือพฒันากระบวนการบริการทกุประเภทของสหกรณ์       

 2.2  เพ่ือเสริมสร้างความพงึพอใจในการบริการของสหกรณ์ 

 2.3  เพ่ือเสริมสร้างทศันคตท่ีิดีของสมาชิกท่ีมีตอ่สหกรณ์ 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1  ด้านปริมาณ 

  1)  สามารถยกระดบัความพงึพอใจของสมาชิกอยูใ่นระดบั 4 

  2)  การสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้อยา่งทัว่ถึง 

 3.2  ด้านคณุภาพ 

  1)  สมาชิกมีความพงึพอใจในการบริการของสหกรณ์อยูใ่นระดบัดีมาก 

  2)  สมาชิกได้รับการตอบสนองความต้องการอยา่งทัว่ถึง  
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4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 

 4.1 สํารวจความพึงพอใจด้านการบริการของสหกรณ์ ความต้องการในการรับบริการของ

สมาชิก 

 4.2 ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 

 4.3 วิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันากระบวนการบริการ 

 4.4 พฒันากระบวนการบริการของสหกรณ์ 

 

5. งบประมาณ  (งบดาํเนินงาน) 
 

 คา่จดัทําแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสํารวจความต้องการของสมาชิก จํานวน

เงิน 10,000 บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกท่ี

มีตอ่การบริการ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 ได้รับข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการพฒันากระบวนการการบริการ 

 7.2 มีทิศทางในการพฒันากระบวนการการบริการเหมาะสม  

 7.3 สมาชิกมีความพงึพอใจในการบริการ มีทศันคตท่ีิดีขึน้ตอ่องค์กร 
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โครงการ   สง่เสริมการพฒันาสงัคม 
งาน   บริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการดาํเนินการ 
ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 
งบประมาณ  ทุนสาธารณประโยชน ์
สนองกลยุทธท์ี ่4 พฒันาระบบการใหบ้ริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั          
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์อยูบ่นพืน้ฐานแหง่คณุคา่ของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมัน่ใน

คณุคา่ทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และความเอือ้อาทร

ตอ่ผู้ อ่ืน ตามหลกัการสหกรณ์ข้อท่ี 7 การเอือ้อาทรตอ่ชมุชน 

 (1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสงัคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมท่ีสหกรณ์

ตัง้อยู ่เพราะฉะนัน้การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของชมุชนนัน้ๆ ซึ่ง

หมายความว่าเป็นการพัฒนาท่ีไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ หรือ

เป็นการพัฒนาท่ีสนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทําลายโอกาส 

ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลงั 

 (2) เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกของชมุชนนัน้เอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนชว่ยเหลือ

ในการพฒันาชมุชนนัน้แบบยัง่ยืน 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1  เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคม 

 2.2  เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 

 

3. เป้าหมาย 
 

 สง่เสริมกิจกรรมพฒันาชมุชนและสงัคม 5 ด้าน คือ 

 79 



 

 1. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชมุชน การพึง่พาตนเอง 

 2.  ด้านการเมือง  - กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 

 3.  ด้านสงัคม  - กิจกรรมชมุชนแหง่การเรียนรู้ 

 4.  ด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

 5.  ด้านศลิปวฒันธรรม - กิจกรรมเพ่ือพฒันาสงัคมและชมุชน 

 

4. ข ัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 จา่ยเงินสนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคม      

 4.2 รายงานผลการดําเนินการ 

 

5. งบประมาณ เป็นเงิน 120,000 บาท  (ทุนสาธารณประโยชน)์ 
 

 จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม เป็นเงินทัง้สิน้ 120,000 บาท ทัง้นี ้

ภายใต้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั วา่ด้วยการใช้เงินสาธารณประโยชน์ 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนเงินท่ีสนบัสนนุให้แก่

กิจกรรมพฒันาชมุชน และสงัคม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สหกรณ์มีภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่ชมุชน และสงัคม 

 7.2 สหกรณ์ได้มีสว่นร่วมในการเสริมสร้างการพฒันาชมุชน และสงัคม 
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โครงการ   สง่เสริมสวสัดกิารใหแ้กส่มาชกิและครอบครวั 
งาน    สวสัดกิารสมาชกิ 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ ฝ่ายธุรการ/สาํนกังาน และบญัช ี
ลกัษณะงาน  โครงการตอ่เน่ือง 
สนองกลยุทธท์ี ่4 พฒันาระบบการบริการและการจดัสวสัดกิารแกส่มาชกิและ
ครอบครวั 
งบประมาณ  งบดาํเนินงาน และทุนสาธารณประโยชน ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561  
 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

 การจัดสวัสดิการเป็นเร่ืองสําคญัเร่ืองหนึ่งท่ีสหกรณ์พึงตระหนักและจัดให้มีแก่บรรดา

สมาชิกเก่ียวกบัช่วยเหลือบรรเทาปัญหา การพฒันาและส่งเสริมความมัน่คง เพ่ือตอบสนองความ

จําเป็นขัน้พืน้ฐานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม และให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้ทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การทํางานและ

นนัทนาการ โดยการจดัสวสัดิการนัน้เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก และครอบครัว กล่าวคือ สมาชิก

ได้รับความชว่ยเหลือเบือ้งต้นเม่ือมีความเดือดร้อน จําเป็น หรือเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวญักําลงัใจ   

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ

ครอบครัวให้ดีย่ิงขึน้ 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กรให้แก่สมาชิก 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 จดัสวสัดิการเม่ือสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกับ

การศพสมาชิกและคูส่มรส ตามระเบียบสหกรณ์ 

 3.2 จดัสวสัดิการเม่ือสมาชิกอายุครบ 60 ปี โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 

60 ปี ในปี 2561 มีสมาชิกอายคุรบ 60 ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
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 3.3 จดัสวสัดิการเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกท่ีมีอายุตัง้แต่ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 

ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 20 ปี 

 3.4 จดัสวสัดกิารเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม โดยการจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม  

 3.5 จดักองทนุสวสัดิการการศกึษาบตุรสมาชิก ประจําปี จํานวน 208 ทนุ ซึ่งแบง่ออกเป็น 

4 ระดบั ดงันี ้

  3.5.1 ระดบัประถมศกึษา จํานวน 65 ทนุๆ ละ 1,500 บาท 

  3.5.2 ระดบัมธัยมศกึษา จํานวน 65 ทนุๆ ละ 2,000 บาท 

  3.5.3 ระดบัอดุมศกึษา จํานวน 65 ทนุๆ ละ 2,500 บาท 

  3.5.4 ระดบัปริญญาโท จํานวน 13 ทนุๆ ละ 5,000 บาท 

  ทัง้นี ้กรณีท่ีมีทนุแตล่ะระดบัเหลือให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

 3.6 จดัสวสัดิการเม่ือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง ได้แก่ ภัยจากธรรมชาติ อบุตัิภัย และภัย

จากการก่อการร้าย โดยการจา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 3.7 จดักองทนุสมาชิกประสบเหตจุากความไม่สงบในพืน้ท่ี เม่ือสมาชิกได้ประสบเหตจุาก

ความไมส่งบในพืน้ท่ี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 3.8 จดัทําประกนัชีวิตกลุ่ม ให้แก่สมาชิกท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ และสมาชิกท่ีมีหนีก้บั

สหกรณ์ 

 3.9 จดัทําประกนัสินเช่ือให้แก่สมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์ 

 3.10จดัสวสัดกิารเม่ือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 

 3.11จดัสวสัดกิารสมาชิกสมรส 

 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม 
 

 4.1 จา่ยเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส 

 4.2 จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ 60 ปี 

 4.3 จดัสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส  

 4.4 จา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม 

 4.5 มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก ประจําปี 

 4.6 จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง 

 4.7 จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบในพืน้ท่ี 

 4.8 จดัทําประกนัชีวิตกลุม่ 
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 4.9 จดัทําประกนัสินเช่ือ 

 4.10 จดัสวสัดกิารสมาชิกสมทบ 

 4.11 จดัสวสัดกิารสมาชิกสมรส 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จา่ยเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ

สมาชิกและคูส่มรส 

  

ม.ค. – ธ.ค. 2561 นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

2 จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกอายคุรบ 

60 ปี 

 - จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิ

รับเงิน 

 

 

ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นายทวี เจริญสขุ 

3 

 

 

 

 

4 

จดัสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส  

   - จา่ยเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิ

รับเงิน (สมาชิกอาวโุสและเป็นสมาชิก

สหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 20 ปี นบั

ถึงสิน้ปี 2561  

จา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

เม.ย. – ธ.ค. 2561 

 

 

 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

5 มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 

ประจําปี 2561 

 - พิจารณากําหนดเกณฑ์พิจารณา 

 - ประชาสมัพนัธ์ , รับสมคัร 

 - พิจารณาตดัสินตามเกณฑ์ 

ก.ค. 2561 – ม.ค. 2562 นางทมุมา แก่นบญุ 

นางสาวโชตกิา วรรณวงศ์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  - ประกาศผลการตดัสิน 

 - มอบทนุการศกึษาบตุร 

 

ต.ค. – พ.ย. 2561 

ธนัวาคม 2561 

ธนัวาคม 2561 

มกราคม 2562 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

 

6 จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยั

ร้ายแรง 

 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

7 จา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบเหตุ

จากความไมส่งบในพืน้ท่ี 

 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

8 จดัทําประกนัชีวิตกลุม่ 

 - ประกาศสอบราคาซือ้กรมธรรม์ 

 - พิจารณาผลสอบราคา 

 - ประกาศผลการสอบราคาซือ้ 

และเรียกเก็บเบีย้ประกนัชีวิต 

 – คุ้มครองตัง้แต ่30 เม.ย. 2561 – 

29 เม.ย. 2561 

 

ก.พ. – มี.ค. 2561 

มีนาคม 2561 

เม.ย. – ก.ค. 2561 

 

 

คณะกรรมการจดัซือ้

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

 

 

 

ฝ่ายสินเช่ือ 

9 จดัทําประกนัสินเช่ือ 

 - ประกาศสอบราคาซือ้กรมธรรม์ 

 - พิจารณาผลสอบราคา 

 - ประกาศผลการสอบราคาซือ้ 

 - คุ้มครองตัง้แต ่1 เม.ย. 60 – 31 

มี.ค. 2561 

 

ตลุาคม 2561 

 

 

คณะกรรมการจดัซือ้

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

 

 

 

ฝ่ายสินเช่ือ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

10 จดัเงินสวสัดิการสมาชิกสมทบ 

 - ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญั 

 - จา่ยเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการศพ

สมาชิกสมทบ 

 

กมุภาพนัธ์ 2561 

มี.ค. 2561 เป็นต้นไป 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

11 จดัสวสัดิการสมาชิกสมรส 

   - ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญั 

   - จา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกเพ่ือ 

การสมรสรายละไมเ่กิน 1,000 บาท 

กมุภาพนัธ์ 2561 

มี.ค. 2561 เป็นต้นไป 

นางทมุมา แก่นบญุ 

นางฑิฆมัพร คงสวสัดิ์ 

นางธมน แกล้วสงคราม 

นางประนอม หอมลออ 

นายทวี เจริญสขุ 

 
5. งบประมาณ (งบดาํเนินงาน 2,740,000 บาท ทุนสวสัดิการสมาชกิ 8,854,000 บาท ทนุ

สาธารณประโยชน ์60,000 บาท) เป็นเงินทัง้สิ้น 11,654,000.00 บาท 
 

 - สวสัดิการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส เป็นเงิน 900,000 บาท โดยใช้

งบดําเนินงาน จํานวน 140,000 บาท และทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส จํานวน 760,000  

บาท 

 -  สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นเงิน  4,000,000 บาท โดยใช้งบ

ดําเนินงานจํานวน 1,100,000 บาท และทนุสวสัดกิารสมาชิกอาย ุ60 ปี จํานวน 2,900,000 บาท) 

 - สวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส โดยกําหนดจา่ยเงินสวสัดกิารให้แก่สมาชิกท่ีม่ีอายตุัง้แต ่

65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 

20 ปี นบัถึงวนัสิน้ปี 2561 ทัง้นี ้ให้จ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิชกอาวโุส โดย

เร่ิมจ่ายเงินสวสัดกิารตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 โดยใช้ทนุสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส จํานวน 

169,000 บาท  

 -  สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน 6,000,000 บาท โดยใช้งบดําเนินงาน จํานวน 

1,500,000 บาท และทนุสวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 4,500,000 บาท  

 -  สวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2561 จํานวน 208 ทนุ เป็นเงิน 455,000 

บาท โดยใช้ทนุเพ่ือการศกึษาบตุรสมาชิก จํานวน 455,000 บาท 
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 -  สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง ใช้ทนุสาธารณประโยชน์จํานวน 60,000 

บาท 

 -  สวสัดิการสมาชิกประสบเหตจุากความไม่สงบในพืน้ท่ี ใช้ทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบ

เหตจุากความไมส่งบในพืน้ท่ี จํานวน 20,000 บาท  

 -  จดัทําประกนัชีวิตกลุม่  

 -  จดัทําประกนัสินเช่ือ 

 - สวสัดกิารสมาชิกสมทบ โดยใช้ทนุสวสัดกิารสมาชิกสมทบ เป็นเงิน 20,000 บาท 

 - สวสัดิการสมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส โดยใช้ทุนสวสัดิการเพ่ือการมงคลสมรส เป็นเงิน 

30,000 บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 

ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

1 จํานวนเงินท่ีจา่ยเก่ียวกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

2 

3 

จํานวนเงินท่ีจา่ยสมาชิกอายคุรบ 60 ปี 

จํานวนเงินท่ีจา่ยสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

4 จํานวนเงินท่ีจา่ยให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรม สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

5 จํานวนของทนุการศกึษาท่ีบตุรสมาชิกได้รับ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

6 จํานวนเงินท่ีชว่ยเหลือสมาชิกประสบภยัร้ายแรง สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

7 จํานวนเงินท่ีจา่ยให้สมาชิกประสบเหตจุากความไมส่งบ

ในพืน้ท่ี 

สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

8 จํานวนของสมาชิกท่ีทําประกนัชีวิตกลุม่ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

9 จํานวนของสมาชิกท่ีทําประกนัสินเช่ือ สํารวจข้อมลู แบบสํารวจ 

10 

11 

จํานวนเงินท่ีจา่ยเก่ียวกบัการศพสมาชิกสมทบ 

จํานวนเงินท่ีจา่ยให้สมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส 

สํารวจข้อมลู 

สํารวจข้อมลู 

แบบสํารวจ 

แบบสํารวจ 
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7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 สมาชิกได้รับสวสัดกิารอยา่งทัว่ถึง เหมาะสมเป็นธรรม 

 7.2 สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีย่ิงขึน้           

 7.3 สมาชิกมีขวญัและกําลงัใจท่ีดี มีความจงรักภกัดี เล่ือมใสตอ่สหกรณ์ 
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โครงการ พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ        
งาน  บริหารงานทัว่ไป 
ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ ฝ่ายบญัช ีและคอมพิวเตอร ์   
ลกัษณะงาน โครงการตอ่เน่ือง 
สนองกลยุทธท์ี ่5 การเสริมสรา้งและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ ทุนสาธารณประโยชน ์
ระยะเวลาดาํเนินงาน มกราคม – ธนัวาคม 2561  
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสําคัญต่อการ

พฒันาองค์กร และมีบทบาทสําคญัตอ่การแข่งขนัธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีใช้กนัในปัจจบุนัจึงถือเป็น

ตวัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัท่ีจะชว่ยให้ผู้ ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู การแก้ไขเปล่ียนแปลง การเรียกดู

ข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คนและการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้ง่ายขึน้ มี

คา่ใช้จา่ยต่ําลง เพิ่มคณุคา่และประโยชน์ในการใช้งานข้อมลูสารสนเทศท่ีได้มาจะมีคณุภาพในการ

นําไปวิเคราะห์และใช้งานมากขึน้ ในขณะเดียวกนัเทคโนโลยียงัสารมารถช่วยให้เกิดการพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทํางานให้มีต้นทุนท่ีต่ําลงใช้เวลาในการทํางานท่ี

ลดลง และได้ผลลพัธ์ท่ีมีคณุภาพย่ิงขึน้ ดงันัน้ เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพจะต้องมีการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ืองให้มีความรู้ทนัการใช้งานได้อยา่งประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 2.2 เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการประยกุต์ใช้งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากย่ิงขึน้ 

 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 ครัง้  
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4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม  
 

 4.1 พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       - จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะโปรแกรม

ระบบงานสหกรณ์ 

       - จดัสง่บคุลากรเข้าร่วมการพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

จดัอบรมพฒันาความรู้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ดแูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ และ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 

 

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 

นายทินกร วตุติหาสะ 

 
5. งบประมาณ   (ทุนสาธารประโยชน)์ 
 

 เป็นเงินจํานวน 29,600 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 5.1 คา่เบีย้เลีย้งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 16 คน    เป็นเงิน 21,600 บาท 

 5.2 คา่พาหนะ (จา่ยตามจริง)    เป็นเงิน   8,000 บาท 

 

6. การวดัผล และประเมนิผล 
 
ท่ี ตัวชีวั้ด วิธีการวัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1 จํานวนครัง้ของการพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สํารวจ แบบสํารวจ 

2 จํานวนของเจ้าหน้าท่ีด้าน

เทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 7.1 บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.2 บคุลากรสามารถปฏิบตังิานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เตม็ศกัยภาพ 
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	รวมเป็นเงิน  1,032,000,000.00 บาท

