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ค าน า 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบุร ีจ ากดั ชุดที่ 56 ปีบญัช ี2556 ได้
เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการจดัท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ เพื่อใชแ้ผนกลยุทธ์เป็นกรอบทศิทางใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ในการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 การจดัท าแผนกลยุทธใ์นครัง้นี้ คณะผูจ้ดัท าได้รวบรวมความเหน็จากที่ปรกึษากติตมิศกัดิ ์
ทีป่รกึษา คณะกรรมการด าเนินการ คณะผูต้รวจสอบกจิการ ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ และฝา่ยจดัการ
ของสหกรณ์ ตลอดจนสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุร ีโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
จากนัน้ร่วมกนัวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ทัง้ภายในและภายนอกที่มผีลต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อย่างละเอยีดรอบคอบ 
 ขอขอบคุณผูช้ว่ยศาสตราจารย์สุชนิ ปลหีะจนิดา และคณะวิทยากรจากฝ่ายวางแผน ของ
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั ทีใ่หข้อ้เสนอและค าแนะน าจนการจดัท าแผนกลยุทธ์
ส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างดไีว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 
           คณะผูจ้ดัท า  2556 
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บทที่ 1 
ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 
 

ประวติัความเป็นมา 

 สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ีจ ากดั จดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ เมื่อวนัที่ 15 
ตุลาคม 2500 มชีือ่วา่ "สหกรณ์ครูเพชรบุร ีจ ากดั สนิใช"้  ใชอ้าคารเรยีนของโรงเรยีนเบญจมเทพอุทศิ
หลงัเก่า (ปจัจุบนัคอืโรงเรยีนอนุบาลเพชรบุร)ี เป็นส านกังานสหกรณ์ มสีมาชกิทัง้หมด 725 คน  
 ปี พ.ศ. 2521 เปลีย่นชือ่เป็น “สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ีจ ากดั” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของสมาชกิโดยวธิชีว่ยตนเอง และชว่ยเหลอืซึ่งกนัและ
กนัตามหลกัการสหกรณ์ด้วยการร่วมกนัด าเนินธุรกจิ ประกอบกิจการประเภทส่งเสริมให้สมาชกิ
ออมทรพัย ์รบัฝากเงนิสมาชกิ ตลอดจนใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 ปี พ.ศ. 2528 จดัซื้อทีด่นิและเริม่ก่อสรา้งส านกังานไดป้ลายปี พ.ศ.2528 
 ปี พ.ศ. 2529 ก่อสร้างอาคารส านักงานแล้วเสรจ็ ตัง้อยู่ที่เลขที่ 18/11 ถนนชสีระอินทร ์
ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ีจนถงึปจัจุบนันี้ 

  
โครงสร้างการบริหารองคก์ร 

 



 

โครงสร้างการบริหารเงิน ระหว่างปี 2553 – 2556 

 
 
 
 

 
 
 



 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี  ระหว่างปีบญัชี 2551 – 2555 

ท่ี รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
1. จ านวนสมาชกิ (คน) 6,580 6,576 6,772 6,932 7,061 

2. สนิทรพัยร์วม (บาท) 3,149,549,205.46 3,575,423,896.87 4,232,289,651.40 4,976,209,244.48 5,763,147,276.41 

3. ทุนเรอืนหุน้ (บาท) 1,579,671,300.00 1,695,051,710.00 1,846,317,700.00 1,994,381,690.00 2,115,700,690.00 

4. เงนิรบัฝาก (บาท) 1,281,599,872.39 1,584,831,177.66 1,876,482,863.97 1,965,440,996.89 1,966,028,939.70 

5. ทุนส ารอง (บาท) 165,458,577.96 175,868,685.56 186,006,137.37 198,099,797.82 209,548,922.75 

6. รายได ้(บาท)  174,655,062.27 172,520,302.51 186,442,569.23 214,297,833.14 267,863,201.09 

7. ค่าใชจ้่าย (บาท) 70,553,986.23 71,207,584.72 80,320,174.85 99,806,589.21 139,369,733.64 

8. ก าไรสุทธ ิ(บาท) 104,101,076.04 101,312,717.79 106,122,394.38 114,491,243.93 128,493,467.45 

 
 
กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ ์

 กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งได้มสี่วนร่วมใน
การก าหนดกรอบทศิทางการพฒันาสหกรณ์ อนัจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพในการพฒันาสหกรณ์ 
โดยสหกรณ์มดี าเนินการจดัท าแผนกลยุทธต์ามกระบวนการ ดงันี้  

 

 



 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
 
 
 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจะชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายนอกและ
ภายในสหกรณ์ ทัง้ในส่วนที่เกดิขึน้แล้ว  และแนวโน้มที่จะเกดิขึน้ในอนาคต  ตลอดจนผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีม่ตี่อสหกรณ์  เพื่อทีจ่ะทราบวา่ในปจัจุบนั  สหกรณ์มสีถานการณ์เป็น
อย่างไรและอยู่ที่ใด  โดยท าการค้นหาค าตอบที่เป็นโอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
จุดแขง็ (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อน าไปใชใ้นจดัท ากลยุทธใ์นการพฒันาสหกรณ์ใน
ขัน้ตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

 สภาพแวดลอ้มภายนอกทีน่ ามาพจิารณาในการจดัท าแผนกลยุทธ์ที่ส าคญัๆ ได้แก่ สงัคม
เศรษฐกจิ กฎหมาย นโยบายรฐั และเทคโนโลย ี หน่วยงานสนับสนุน คู่แข่งทางการค้า พนัธมติร
ทางธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ในลกัษณะทีเ่ป็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  สรุปผลไดด้งันี้ 
 

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 
1. หน่วยงานต้นสงักดัของสมาชกิสหกรณ์อ านวย

ความสะดวกในการช าระหนี้และทุนเรอืนหุน้ 
1. เจา้หน้าที ่อบต. ไม่หกัเงนิเดอืนจากตน้สงักดั 

ใหส้หกรณ์ 
2. สมาชกิไวว้างใจในความมัน่คงของสหกรณ์ 2. สมาชิกสหกรณ์มีทัศนคติเชิงลบต่อการ

บริหารงานของคณะกรรมการ และการบรกิาร
ของเจา้หน้าที ่

3. อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารสูงกว่าสหกรณ์  
ออมทรพัย ์

3. สถาบันการเงินภายนอกมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย และใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษี
ดอกเบีย้เงนิฝากบางประเภท และค่าธรรมเนียม 

4. การบริการของสถาบันการเงินอื่นมีความ
สะดวกรวดเรว็กวา่สหกรณ์ 

5. เชื่อมโยงเครือข่ายธุ รกิจและข้อมูลทาง
วชิาการกบัสหกรณ์ และสถาบนัอื่น 

5. สถาบันการเงินมีเทคโนโลยีทันสมัยกว่า
สหกรณ์ 

 6. สถาบันการเงินอื่นเข้าถึงกลุ่มชุมชนได้
โดยตรง 

 7. สถาบนัการเงินอื่นรบัสมาชกิได้หลากหลาย 
ขณะที่สหกรณ์มขีอ้จ ากดัของคุณสมบตัิการ
เป็นสมาชกิ 

 8. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
หรอืผูต้รวจสอบกจิการ และการเป็นสมาชกิ
ตาม พรบ.สหกรณ์ ไม่เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

 9. พฤตกิรรมการบรโิภคของสมาชกิ และบุคคล
ในครอบครัว มีนิสัย ฟุ่ม เฟือย ขาดวินัย
การเงนิ และขาดการวางแผน 

 
 



 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 

 สภาพแวดลอ้มภายในทีน่ ามาพจิารณาในการจดัท าแผนกลยุทธท์ีส่ าคญัๆ ไดแ้ก่  ขอ้บงัคบั
สหกรณ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานและการควบคุมภายใน การเงนิ คณะกรรมการด าเนินการ  
เจา้หน้าทีส่หกรณ์  ส านกังาน  เทคโนโลย ี และอุปกรณ์ทีใ่ชบ้รกิาร/ธุรกจิของสหกรณ์ เพื่อทราบว่า
สหกรณ์มจีุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อย่างไร  มศีกัยภาพและความสามารถ
ในการแขง่ขนัในดา้นใดบา้ง เพื่อน าจุดแขง็ทีม่อียู่มาใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน ส าหรบัสิง่ที่เป็น
จุดอ่อนกจ็ะน าไปด าเนินการแกไ้ข หรอืหลกีเลีย่ง เพื่อใหเ้กดิผลดตี่อการด าเนินงานในระยะยาว  ซึ่ง
สรุปผลไดด้งันี้ 
 

จดุแขง็ (Strengths) จดุอ่อน (Weaknesses) 
1. คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่ร ับผิดชอบ 

และคอยดูแลปรกึษาหารอืในหน้าที่รบัผดิชอบ
เป็นอย่างด ี

1. การประชาสมัพนัธ์ข่าวของสหกรณ์ไม่ทัว่ถึง
สมาชกิ 

2. คณะกรรมการมีการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
หรือระเบียบขององค์กร ความซื่อสัตย์ของ
ฝา่ยจดัการ และฝา่ยบรหิาร 

2. สมาชกิขาดความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ 

3. สหกรณ์มสีวสัดกิารให้สมาชกิ และบุคคลใน
ครอบครวั 

3. การปล่อยเงนิกู้ของสหกรณ์แบบเอื้อสมาชกิ 
ไม่สะทอ้นความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ 

4. มีการประกันความเสี่ยงให้กับผู้ค ้าประกัน
อย่างเหมาะสม 

4. สหกรณ์พึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก 

5. มเีงนิกูห้ลากหลายประเภทใหส้มาชกิเลอืก 5. ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว ท าให้
เงนิทุนหมุนเวยีนไม่คล่องตวั 

6. การเปิดบรกิารในวนัเสาร์ ท าให้สมาชกิสะดวก
ในการใชบ้รกิาร 

6. สถานที่ตัง้ของส านักงานแคบ ไม่มทีี่จอดรถ
เพยีงพอ 

7. สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คง 7. เจา้หน้าทีไ่ม่มคีวามช านาญในการใชอุ้ปกรณ์
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 
 
 ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปนี้ 
 

วิสยัทศัน์ของสหกรณ์ (VISION) 

“เป็นสหกรณ์ชัน้น าในจงัหวดัเพชรบุร ี ทีม่ ัน่คง โปร่งใส ทนัสมยั ใสใ่จสมาชกิและสงัคม” 
 ( “It’s an outstanding cooperative in Phetchburi, that is secured, 

transparent, modernized, member and society oriented organization ) 
 

พนัธกิจของสหกรณ์ 

 1. พฒันาระบบการบรหิารและการจดัการใหม้คีุณภาพตามหลกัธรรมาภบิาล 
 2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานสหกรณ์ และ
สถาบนัการเงนิอื่น 
 3. พฒันาอาคารส านกังานใหท้นัสมยั 
 4. ส่งเสรมิการจดัการสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ 
 5. ส่งเสรมิสนบัสนุนการด าเนินการของชมุชนและสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์
1. พฒันาระบบการบริหารและการ

จัดการให้มีคุณภาพตามหลัก    
ธรรมาภบิาล 

1.1 เพื่อใหส้มาชกิมคีวามเชือ่มัน่และศรทัธาในสหกรณ์ 
1.2 เพื่อใหส้หกรณ์เป็นทีย่อมรบัของสมาชกิและสงัคม 
1.3 เพื่อให้สหกรณ์มกีารบรหิารและการจดัการอย่างเป็น

ระบบ 
2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อเชือ่มโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงาน
สหกรณ์ และสถาบนัการเงนิอื่น 

     

2.1 เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั และ
เขา้ถงึสะดวก 

2.2 เพื่อเชือ่มโยงเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการ และ     
ธุรกรรมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. พฒันาอาคารส านกังานใหท้นัสมยั 
 

3.1 เพื่อให้เป็นส านักงานที่เหมาะสมกบัการเป็นสถาบนั
การเงนิรองรบัการใหบ้รกิารสมาชกิอย่างเพยีงพอ ใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า และสวยงาม 

4. ส่งเสรมิการจดัการสวสัดกิารให้แก่
สมาชกิ 

4.1 เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์ไดร้บัสวสัดกิารอย่างครอบคลุม     
หลากหลาย และทัว่ถงึ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
ของชมุชนและสงัคม 

5.1 เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างสหกรณ์กบัชุมชน
และสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
กลยุทธ์ของสหกรณ์ และ Balanced Scorecard 

 
 
กลยทุธข์องสหกรณ์   

 จากการระดมสมอง เพื่อการบรรลุวสิยัทศัน์ สามารถก าหนดกลยุทธไ์ด ้ ดงันี้ 
 

วตัถปุระสงค ์ กลยทุธ ์
1.1 เพื่อใหส้มาชกิมคีวามเชือ่มัน่และศรทัธาใน

สหกรณ์ 
1.1.1 ด าเนินการสรา้งความเชือ่มัน่ และศรทัธา

ในสหกรณ์ใหแ้ก่สมาชกิ 
1.2 เพื่อใหส้หกรณ์เป็นทีย่อมรบัของสมาชกิ

และสงัคม 
1.2.1 พฒันาการประชาสมัพนัธข์า่วสารสหกรณ์

สู่สมาชกิทีห่ลากหลาย และทัว่ถงึ 
1.3 เพื่อใหส้หกรณ์มกีารบรหิารและการจดัการ

อย่างเป็นระบบ 
1.3.1 ด าเนินการบรหิารจดัการคุณภาพเพื่อ

พฒันาสหกรณ์ 
2.1 เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้

ทนัสมยั และเขา้ถงึสะดวก 
2.1.1 ด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ 
2.2 เพื่อเชือ่มโยงเครอืขา่ยความร่วมมอืทาง     

วชิาการ และธุรกรรมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

2.2.1 ด าเนินการเชือ่มโยงเครอืขา่ยความร่วมมอื
กบัหน่วยงานสหกรณ์ และสถาบนัการเงนิ
อื่น 

3.1 เพื่อใหเ้ป็นส านกังานทีเ่หมาะสมกบัการ
เป็นสถาบนัการเงนิรองรบัการใหบ้รกิาร
สมาชกิอย่างเพยีงพอ ใชป้ระโยชน์อย่าง
คุม้คา่ และสวยงาม 

3.1.1 พฒันาปรบัปรุงส านกังานปจัจุบนัอย่าง
เหมาะสม และทนัสมยั 

3.1.2 ด าเนินการพฒันาส านกังานแห่งใหม่ 

4.1 เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์ไดร้บัสวสัดกิาร     
อย่างครอบคลมุ หลากหลาย และทัว่ถงึ 

4.1.1 ศกึษา และจดัหาสวสัดกิารเพิม่เตมิใหแ้ก่
สมาชกิ 

5.1 เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสหกรณ์
กบัชมุชน และสงัคม 

5.1.1 ปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การใหท้นุสาธารณประโยชน์ใหม้คีวาม
หลากหลายเพิม่ขึน้ 

 



 

Balanced Scorecard ของสหกรณ์ 

1. มุมมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ 
 (Social and Cooperative Movement Perspective : S) 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์S1 : สร้างสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างสหกรณ์กบัชมุชนและสงัคม 
 S1.1  จ านวนเงนิทีส่นบัสนุนทุนการศกึษาส าหรบัเดก็เรยีนดมีฐีานะยากจนในจงัหวดัเพชรบุร ี
 S1.2  จ านวนเงนิทีส่นบัสนุนการจดักจิกรรมของชมุชน 
 โครงการ 
 1.  โครงการสนบัสนุนทุนการศกึษาเดก็เรยีนดทีีม่ฐีานะยากจน 
 2.  โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมของชมุชน 
 

 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์S2 : เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธรุกรรม
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  S2.1  จ านวนครัง้การประชุมสร้างเครอืข่ายความรู้ด้านการสหกรณ์กบัหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
  โครงการ 
  3.  โครงการสรา้งเครอืขา่ยความรูท้างวชิาการกบัหน่วยงานอื่น 
 
2. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective : F) 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์F1  :  สร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนของสหกรณ์ 
  F1.1 จ านวนทุนเรอืนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
  โครงการ 
  4. โครงการระดมทุน 
  5. โครงการศกึษาแนวทางการหกัเงนิเดอืนด้วยวธิกีารอื่น กรณีที่ต้นสงักดัของสมาชกิไม่

หกัเงนิใหก้บัสหกรณ์ 
 

 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์F2 : หารายได้จากการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีส านักงาน 
  F2.1  จ านวนรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่ านกังาน 
  โครงการ 
  6. โครงการจดัหาประโยชน์จากส านกังานปจัจุบนั 
  7.  โครงการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในส านกังานตามเกณฑ ์5 ส. 
  8. โครงการจดัสรา้งส านกังานใหม่ 
 
 



 

3. มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (Member Perspective : M) 
 วตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์  M1 :  ให้สมาชิกได้รบัสวสัดิการอย่างครอบคลุม หลากหลาย 

และทัว่ถึง 
  M1.1  จ านวนเงนิสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารสมาชกิ 
  โครงการ 
  9. โครงการศกึษาการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ 
  10. โครงการสวสัดกิารส าหรบัผูม้อีายุการเป็นสมาชกิมากกวา่ 20 ปี 

 

 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์M2 : ส่งเสริมให้สมาชิกมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
  M2.1  จ านวนรอ้ยละของปรมิาณเงนิออมเพิม่ขึน้ 
  M2.2  จ านวนรอ้ยละของปรมิาณเงนิกูล้ดลง  
  M2.3  จ านวนสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมอาชพีเสรมิ 
  โครงการ 
  11. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติใหแ้ก่สมาชกิ 
  12. โครงการส่งเสรมิอาชพีเสรมิใหส้มาชกิ 
 
4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I) 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์I1 : พฒันาระบบบริหารจดัการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
  I1.1  จ านวนหมวดทีส่หกรณ์ผา่นการประเมนิคุณภาพการบรหิารจดัการตามเกณฑ ์CQA  
  โครงการ 
  13. โครงการพฒันาการบรหิารจดัการสหกรณ์ตามเกณฑ ์CQA 
  14. โครงการจดัท าระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์ 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์I2 : พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
  I2.1  จ านวนรอ้ยละของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ทีไ่ดร้บัการพฒันา 
  โครงการ 
  15. โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 
5. มุมมองด้านองคก์รและการเรียนรู้ (Learnig and Growth Perspective : L) 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์L1 : ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัอดุมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 
  L1.1  จ านวนรอ้ยละของผูแ้ทนสมาชกิในแต่ละหน่วยทีไ่ดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
     อุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 
  โครงการ 
  16. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์ หลกัการสหกรณ์สู่สมาชกิ 



 

 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์L2 : ให้สมาชิกได้ร ับข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

  L2.1  จ านวนการจดัโครงการ/กจิกรรมให้ขอ้มูลขา่วสารสหกรณ์กบัสมาชกิ 
  โครงการ 
  17. โครงการจดัท าวารสารสารสมัพนัธส์หกรณ์ 
  18. โครงการเผยแพร่ขา่วสารสหกรณ์ผา่นสื่อสาธารณะในท้องถิน่ (รายการวทิยุ) 
  19. โครงการประชาสมัพนัธข์า่วสารสหกรณ์ผา่น Website, SMS และนิทรรศการแสดงผลงาน 
  20. โครงการสรา้งทมีวทิยากรของสหกรณ์ 
  21. โครงการประชาสมัพนัธส์หกรณ์เคลื่อนทีสู่่สมาชกิ 
 

 วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์L3 :  ส่งเสริมบุคลากรสหกรณ์ให้มีการเรียนรู้และพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

  L3.1   จ านวนการจดัโครงการ/กิจกรรมการพฒันาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
กติตมิศกัดิ ์ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

  โครงการ 
  22. โครงการพฒันาบุคลากรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสหกรณ์ 
  23. โครงการสรา้งนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ 
  24. โครงการอบรมเจา้หน้าทีส่หกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็แผนกลยทุธ ์ระหว่างปีบญัชี 2556 – 2561 

มุมมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective : S) 

รหสั ตวัชีว้ดั หน่วยวดั 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
S1.1 จ านวนเงนิทีส่นบัสนุนทนุการศกึษาส าหรบัเดก็เรยีนดมีฐีานะยากจน   บาท 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
S1.2 จ านวนเงนิทีส่นบัสนุนการจดักจิกรรมของชมุชน  บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
S2.1 จ านวนครัง้การประชุมสรา้งเครอืขา่ยความรูด้า้นการสหกรณ์กบั

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ครัง้ 2 2 2 2 2 

 

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective : F) 

รหสั ตวัชีว้ดั หน่วยวดั 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
F1.1 จ านวนรอ้ยละของทนุเรอืนหุน้ทีเ่พิม่ข ึน้  รอ้ยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
F2.2 จ านวนรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์พื้นทีส่ านกังาน  บาท   n.a. n.a. n.a. 

 

มุมมองด้านสมาชิกและผูใ้ช้บริการ (Member Perspective : M) 

รหสั ตวัชีว้ดั หน่วยวดั 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
M1.1 จ านวนเงนิสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารสมาชกิ  บาท    n.a.  
M2.1 จ านวนรอ้ยละของปรมิาณเงนิออมเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
M2.2 จ านวนรอ้ยละของปรมิาณเงนิกูล้ดลง  รอ้ยละ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
M2.3 จ านวนสมาชกิทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรมอาชพีเสรมิ คน 200 200 200 200 200 



 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I) 

รหสั ตวัชีว้ดั หน่วยวดั 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
I1.1 จ านวนหมวดทีส่หกรณ์ผา่นการประเมนิคณุภาพการบรหิารจดัการ

ตามเกณฑ ์CQA 
หมวด 1 2 4 6 7 

I2.1 จ านวนรอ้ยละของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ทีไ่ด้รบัการพฒันา รอ้ยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
มุมมองด้านองคก์รและการเรียนรู้ (Learnig and Growth Perspective : L) 

รหสั ตวัชีว้ดั หน่วยวดั 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
L1.1 จ านวนรอ้ยละของผูแ้ทนสมาชกิในแต่ละหน่วยทีไ่ดร้บัการอบรมให้

ความรูเ้กีย่วกบัอุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 
รอ้ยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

L2.1 จ านวนการจดัโครงการ/กจิกรรมใหข้อ้มลูขา่วสารสหกรณ์กบัสมาชกิ โครงการ/
กจิกรรม 

5 5 5 5 5 

L3.1 จ านวนการจดัโครงการ/กจิกรรมการพฒันาคณะกรรมการ ทีป่รกึษา                 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ผูต้รวจสอบกจิการ และเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

โครงการ/
กจิกรรม 

3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการของสหกรณ ์

 
 
 แผนปฏิบติัการ (Action Plan)  หลงัจากสหกรณ์ได้จดัท าแผนกลยุทธ์ขึน้มาแล้ว     
กจ็ะเป็นขัน้ตอนของการน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ โดยการจดัท าแผนปฏิบตัิการเพื่อระบุกิจกรรม 
ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่จะด าเนินการ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน และตดิตามประเมนิผลต่อไป     

 
 
โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557 – 2561 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(1) โครงการสนบัสนุน 
     ทุนการศกึษา 
     เดก็เรยีนดทีีม่ ี     
     ฐานะยากจน 
     ในจงัหวดัเพชรบุร ี

15,000 บาท 
ต่อปี 

ทุนการศกึษาส าหรบัเดก็ 
เรยีนดทีีม่ฐีานะยากจน 
โดยต้องไม่ เป็นบุตรของ
สมาชกิ จ านวน 15 คน  
ต่อปี 

          

(2) โครงการสนบัสนุน   
     การจดักจิกรรม 
     ของชมุชน 

10,000 บาท 
ต่อปี 

สนบัสนุนงบประมาณ 
การจดักจิกรรมของชมุชน 
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี 
(ปรบัปรุงระเบยีบวา่ดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารให ้
ทุนสาธารณประโยชน์ 
แลว้เสรจ็ภายในปี 2557) 

         

(3) โครงการสรา้ง 
     เครอืขา่ยความรู ้
     ดา้นการสหกรณ์  
     กบัหน่วยงานอื่น 

50,000 บาท 
ต่อปี 

ประชมุสรา้งเครอืขา่ย 
ในการพฒันาบุคลากร 
ใหม้คีวามรูด้า้น 
การสหกรณ์ร่วมกบั 
หน่วยงานอื่นอย่างน้อย  
2 ครัง้ ต่อปี 

          



 

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557 – 2561 (ตอ่) 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(4) โครงการระดมทุน 30,000 บาท 
ต่อปี 

ทุนเรอืนหุน้เพิม่ขึน้ 
อย่างน้อยรอ้ยละ 10 ต่อปี 

       

(5) โครงการศกึษา 
     แนวทางการหกั 
     เงนิเดอืนดว้ย   
     วธิกีารอื่น กรณทีี ่
     ตน้สงักดัของ 
     สมาชกิไม่หกัเงนิ 
     ใหก้บัสหกรณ์ 

5,000 บาท 
ต่อปี 

รา ย ง านผลก า รศึกษ า
วธิกีารหกัเงนิช าระหนี้ 
วธิกีารอื่น ส าหรบัสมาชกิ 
ทีส่หกรณ์ไม่สามารถหกั 
จากตน้สงักดัได้ 
แลว้เสรจ็ภายในปี 2558 

       

(6) โครงการจดัหา 
     ประโยชน์ 
     จากส านกังาน 
     ปจัจุบนั 

ค านวณ 
ในปี 2559 

อาคารส านกังานเก่าปรบัปรุง 
แลว้เสรจ็ 

        

(7) โครงการปรบัปรุง 
     สภาพแวดลอ้ม 
     ภายในส านกังาน 
     ตามเกณฑ ์
     กจิกรรม 5 ส. 

30,000 บาท 
ต่อปี 

สหกรณ์ผ่านการประเมิน
เกณฑก์จิกรรม 5 ส.  
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี 

          

(8) โครงการจดัสรา้ง 
     ส านกังานใหม่ 

(ก าหนด
หลงัจากมมีต ิ
ใหส้รา้งโดย 
ทีป่ระชมุใหญ่ 
ประจ าปี 2556) 

สรา้งอาคารส านกังาน 
แห่งใหม่แลว้เสรจ็ 
และเปิดใชง้าน 
ภายในปี 2558 

       

 
 
 
 
 



 

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557 – 2561 (ตอ่) 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(9) โครงการวจิยัการ 
     จดัการบรหิาร 
     งานสหกรณ์ออม 
     ทรพัยค์รูเพชรบุร ี

50,000 บาท 
ต่อปี 

รายงานผลการศกึษา 
เปรยีบเทยีบการจดัสวสัดกิาร
ใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์    
ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ี 
จ ากดั กบัสหกรณ์อื่น  
ภายในปี 2557 
รายงานผลการศกึษา 
ความพงึพอใจดา้นการจดั 
สวัส ดิก า ร ของ สม าชิก
สหก รณ์อ อมท รัพ ย์ ค รู
เพชรบุร ีจ ากดั 
ภายในปี 2559 

       

(10) โครงการ 
      สวสัดกิารส าหรบั 
      ผูม้อีายุการเป็น 
      สมาชกิ 
      มากกวา่ 20 ปี 

ค านวณ 
ในปี 2560 

สวสัดกิารใหผู้ม้อีายุ 
การเป็นสมาชกิมากกวา่  
20 ปี ในโอกาสครบรอบ 
60 ปี สหกรณ์ 

      

(11) โครงการพฒันา 
      คุณภาพชวีติ 
      ใหแ้ก่สมาชกิ 

20,000 บาท 
ต่อปี 

จ านวนครัง้การจดัอบรม 
ใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิ 
- การมวีนิยัทางการเงนิ 
  และการออมเพื่ออนาคต 
- การช าระหนี้ทีเ่หมาะสม 
  เพื่อหลกีเลีย่งการไม่ 
  สามารถช าระหนี้ไดใ้น 
  วยัเกษยีณอย่างน้อย  
  1 ครัง้ ต่อปี 

          

 
 
 



 

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557 – 2561 (ตอ่) 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(11) โครงการพฒันา 
      คุณภาพชวีติ 
      ใหแ้ก่สมาชกิ(ต่อ) 

 ปริมาณเงินออมเพิ่มขึ้น 
และจ านวนลูกหนี้คา้ง 
ช าระลดลงอย่างน้อย 
รอ้ยละ 15 ต่อปี 

     

(12) โครงการส่งเสรมิ 
      อาชพีเสรมิ 
      ใหส้มาชกิ 

120,000 บาท 
ต่อปี 

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรม 
ท าอาชพีเสรมิ 200 คน  
ใน 4 หลกัสูตร 

          

(13) โครงการพฒันา 
      การบรหิาร 
      จดัการสหกรณ์ 
      ตามเกณฑ ์CQA 

10,000 บาท 
ต่อปี 

สหกรณ์ผา่นการประเมนิ 
ตามเกณฑ ์CQA  
ทัง้ 7 หมวด 
และได้ รับ ร า งวัล  CQA 
ภายในปี 2561 

          

(14) โครงการจดัท า 
      ระบบการควบคุม 
      ภายใน และ 
      การบรหิารความ 
      เสีย่งของสหกรณ์ 

10,000 บาท 
ต่อปี 

ประเมนิการควบคุม 
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์ 
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี 

          

(15) โครงการพฒันา 
      โปรแกรม 
      ระบบงานสหกรณ์ 

100,000 บาท 
ต่อปี 

Upgrade  โปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ 
โดย ISOCARE  
อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี 

          

(16) โครงการเผยแพร่ 
      อุดมการณ์ 
      หลกัการสหกรณ์ 
      สู่สมาชกิ 

50,000 บาท 
ต่อปี 

ผูแ้ทนสมาชกิ 
ในแต่ละหน่วยไดร้บั 
การอบรมอย่างน้อย 
รอ้ยละ 30 ต่อปี 

          

 
 
 
 



 

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557– 2561 (ตอ่) 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(17) โครงการ 
      จดัท าวารสาร 
      สารสมัพนัธ ์
      สหกรณ์ 

110,000 บาท 
ต่อปี 

สมาชกิไดร้บัวารสาร  
สารสมัพนัธส์หกรณ์  
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80  
ของจ านวนสมาชกิ 

          

(18) โครงการสรา้ง 
      เผยแพร่ขา่วสาร 
      สหกรณ์ผา่นสื่อ 
      สาธารณะ 
      ในทอ้งถิน่  
      ( รายการวทิยุ ) 

20,000 บาท 
ต่อปี 

ข่าวสารสหกรณ์เผยแพร่
ผ่านวิทยุ สวท. เพชรบุร ี
อย่างน้อย 12 ครัง้ ต่อปี 

          

(19) โครงการ  
      ประชาสมัพนัธ ์
      ขา่วสารสหกรณ์ 
      ผา่น Website  
      และนิทรรศการ 
      แสดงผลงาน 

20,000 บาท 
ต่อปี 

ข่าวสารสหกรณ์เผยแพร่
ผ่าน Website อย่างน้อย 
1 ครัง้ ต่อเดอืน 
นิทรรศการแสดงผลงาน
ของสหกรณ์อย่างน้อย  
1 ครัง้ ต่อปี 

          

(20) โครงการสรา้ง 
      ทมีวทิยากรของ 
      สหกรณ์ 

10,000 บาท 
ต่อปี 

สหกรณ์มวีทิยากรเผยแพร่ 
และใหค้วามรูด้า้นสหกรณ์ 
อย่างน้อย 3 คน 

          

(21) โครงการ 
      ประชาสมัพนัธ ์
      สหกรณ์เคลื่อนที ่
      สู่สมาชกิ 

50,000 บาท 
ต่อปี 

สหกรณ์ออกพบปะ 
และใหบ้รกิารสมาชกิ 
นอกสถานที ่
อย่างน้อย 8 ครัง้ ต่อปี 

          

 
 
 
 
 



 

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรีุ ปี 2557– 2561 (ตอ่) 

โครงการ / แผนงาน งบประมาณ ตวัช้ีวดั / เป้าหมาย ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

(22) โครงการพฒันา 
      บุคลากร 
      แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
      ระหวา่งสหกรณ์ 

600,000 บาท 
ต่อปี 

คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่ 
ผูแ้ทนสมาชกิ และ 
สมาชกิไดศ้กึษาดูงาน  
และทศันศกึษาดา้น 
การสหกรณ์  
อย่างน้อย รอ้ยละ 3 ต่อปี 
 
คณะกรรมการ ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
ผูต้รวจสอบกจิการ  
และเจา้หน้าทีส่หกรณ์  
ไดร้บัการแลกเปลีย่น 
เรยีนรูก้บัสหกรณ์อื่น  
รอ้ยละ 80 ต่อปี 
 
สมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ 
ไ ด้ รับ ก า ร แลก เปลี่ ย น
เรยีนรูก้บัสหกรณ์อื่น  
รอ้ยละ 3 ต่อปี 

          

(23) โครงการสรา้ง 
      นวตักรรม 
      การบรหิารจดัการ 
      สหกรณ์ 

20,000 บาท 
ต่อปี 

มนีวตักรรมการบรหิาร 
จดัการงานสหกรณ์  
ไม่น้อยกวา่ 2 นวตักรรม 

       

(24) โครงการอบรม 
      เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
      ดา้นเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 

50,000 บาท 
ต่อปี 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ผา่น 
การอบรม อย่างน้อย 10 
คน ต่อปี ดว้ยคะแนน 
อย่างน้อยรอ้ยละ 70 

          

 
 



 

1.  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเดก็เรียนดีท่ีมีฐานะยากจนในจงัหวดัเพชรบุรี 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ส ารวจเดก็เรยีนดทีีม่ฐีานะยากจน 

(ตอ้งไม่เป็นบุตรของสมาชกิ) 
โดยการประสานงานกบัโรงเรยีน
ต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบุร ี

ฝา่ยศกึษาฯ ทุนการศกึษาส าหรบั
เดก็เรยีนดทีีม่ฐีานะ
ยากจนโดยตอ้งไม่เป็น
บุตรของสมาชกิ  

จ านวน 15 คน     
ต่อปี                

(ทุกระดบั) 

15,000 บาท  
ต่อปี 

พฤษภาคม – 
มถิุนายน  
ของทกุปี 

2 ด าเนินการจดัสรรเงนิทุนการศกึษา 
ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนเดก็นกัเรยีนที่
ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุน 

กรกฎาคม 
ของทกุปี 

3 จดัพธิมีอบทุนการศกึษาเดก็เรยีนดทีี่
มฐีานะยากจนตามแผนทีก่ าหนด 

สงิหาคม 
ของทกุปี 

4 ประชาสมัพนัธก์ารมอบทุนเดก็เรยีนดี
ทีม่ฐีานะยากจนผา่นสื่อตา่งๆ ของ
สหกรณ์ 

    กนัยายน – 
ตุลาคม 
ของทกุปี 

 



 

2.  โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของชมุชน 
 

ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 เสนอคณะกรรมการพจิารณาปรบัปรุง

ระเบยีบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารใหทุ้น-
สาธารณประโยชน์เพื่อใหม้คีวาม
หลากหลาย 

ฝา่ยศกึษาฯ ระเบยีบวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารใหทุ้น
สาธารณประโยชน์ 

ปรบัปรุงแลว้เสรจ็
ภายในปี 2557 

0 บาท ภายในปี 2557 

2 ส ารวจกจิกรรมของชมุชนเพือ่การ
พจิารณาการเขา้ร่วมกจิกรรม  

 สนบัสนุนงบประมาณ           
การจดักจิกรรมของ
ชมุชน  

อย่างน้อย 2 ครัง้  
ต่อปี 

10,000 บาท  
ต่อปี 

มกราคม, 
กรกฎาคม 
ของทกุปี 

( 2558 – 2561 ) 
3 เขา้ร่วมกจิกรรมของชมุชน พรอ้ม

มอบเงนิสนบัสนุนการจดักจิกรรม 
มนีาคม, กนัยายน 

ของทกุปี 
( 2558 – 2561 ) 

4 ประชาสมัพนัธก์ารเขา้ร่วมกจิกรรม
ของชมุชนผา่นสื่อตา่งๆ ของสหกรณ์ 

    เมษายน, ตุลาคม 
ของทกุปี 

( 2558 – 2561 ) 
 



 

3. โครงการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการสหกรณ์กบัหน่วยงานอ่ืน 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

การสรา้งเครอืขา่ยในการพฒันา
บุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นการสหกรณ์ 

ฝา่ยประมวลผล 
และ ฝา่ยจดัการ 

ประชมุสรา้งเครอืขา่ย
ในการพฒันาบุคลากร
ใหม้คีวามรูด้า้นการ
สหกรณ์ร่วมกบั
หน่วยงานอื่น  

อย่างน้อย 2 ครัง้   
ต่อปี   

50,000 บาท 
ต่อปี 

ธนัวาคม, มถิุนายน 
ของทกุปี 

2 จดักจิกรรมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นการ
สหกรณ์ 

มกราคม, 
กรกฎาคม 
ของทกุปี 

3 สรุปผลการจดักจิกรรมสรา้งเครอืขา่ย
ในการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้
ดา้นการสหกรณ์ 

หลงัการจดักจิกรรม 

 



 

4. โครงการระดมทุน 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ร่างระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

เพชรบุร ีจ ากดั วา่ดว้ยหุน้ ใหม่ เพื่อ
ปรบัเพดานเงนิไดร้ายเดอืนต่อการถอื
หุน้รายเดอืนใหม่และใหเ้พิม่ขึน้ทกุปี 
ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ฐานเงนิเดอืนใหม่ของสมาชกิ  

ฝา่ยอ านวยการ  
และ ฝา่ยจดัการ 

 

ทุนเรอืนหุน้เพิม่ขึน้ 
 

อย่างน้อยรอ้ยละ 
10 ต่อปี 

30,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน 
ปี 2556 และ  
ปี 2559 

2 ประกาศใหส้มาชกิทราบ ฝา่ยจดัการ ธนัวาคม 
ปี 2556 และ  
ปี 2559 

3 ด าเนินการตามแผนทีก่ าหนด ฝา่ยจดัการ,  
ฝา่ยเงนิฝาก  

และ ทะเบยีนหุน้ 

มกราคม – 
กนัยายน 

ปี 2557 และ  
ปี 2560 

4 ประเมนิผลการด าเนินการเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการอ านวยการ 
และทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ฝา่ยจดัการ 
 

ตุลาคม  
ปี 2557 และ  
ปี 2560 

 



 

5.  โครงการศึกษาแนวทางการหกัเงินเดือนด้วยวิธีการอ่ืน กรณีท่ีต้นสงักดัของสมาชิกไม่หกัเงินให้กบัสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ศกึษาการหกับญัชทีีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการหกับญัชไีด ้กบั
ธนาคารกรุงไทย 

ฝา่ยเงนิกู ้และ 
ฝา่ยประมวลผล 

รายงานผลการศกึษา
วธิกีารหกัเงนิช าระหนี้
วธิกีารอื่น ส าหรบั
สมาชกิทีส่หกรณ์ไม่
สามารถหกัจาก 
ตน้สงักดัได ้ 

แลว้เสรจ็ภายในปี 
2558 

5,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
ธนัวาคม 2556 

2 พจิารณาความเหมาะสม และศกึษา
เพิม่เตมิเพื่อหาวธิกีารหกัเงนิเพือ่
ช าระหนี้วธิกีารอื่นเพือ่เปรยีบเทยีบ 

ฝา่ยเงนิกู ้และ 
ฝา่ยจดัการ 

มกราคม – 
เมษายน 2557 

3 สรุปแนวทางการด าเนินการเพือ่เสนอ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนนิการ
พจิารณา 

คณะกรรมการฯ 
และ 

ฝา่ยจดัการ 

พฤษภาคม – 
ตุลาคม 2557  

4 ก าหนดขัน้ตอนการหกับญัชทีี ่
ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชไีด ้ 
ไวใ้นขัน้ตอนหนึ่งในการท างาน 
ของฝา่ยเงนิกู ้และประชาสมัพนัธ ์
ใหส้มาชกิทราบ 

ฝา่ยเงนิกู,้  
ฝา่ยจดัการ, 

ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

พฤศจกิายน – 
ธนัวาคม 2557 

5 ด าเนินการตามแผนทีก่ าหนด ฝา่ยจดัการ, 
ฝา่ยเงนิกู ้

มกราคม 2558 
เป็นตน้ไป 

 



 

6.  โครงการจดัหาประโยชน์จากส านักงานปัจจบุนั 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัประชมุคณะกรรมการเพือ่

พจิารณาหาแนวทางการใชป้ระโยชน์
จากอาคารส านกังานเก่า 

ฝา่ยจดัการ อาคารส านกังานเก่า
ปรบัปรุง 

แลว้เสรจ็ตามมติ
คณะกรรมการ 

ค านวณ 
ในปี 2559 

ปี 2559 – ปี 2561 

2 ปรบัปรุงอาคารส านกังานเพื่อใช้
ประโยชน์ตามแนวทางที่
คณะกรรมการมมีต ิ

ฝา่ยอ านวยการ 
และฝา่ยจดัการ 

ปี 2559 – ปี 2561 

 
 
 



 

7. โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมภายในส านักงานตามเกณฑกิ์จกรรม 5 ส. 
 

ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัการอบรมใหก้บัเจา้หน้าทีเ่รือ่ง

กจิกรรม 5 ส. 
ฝา่ยจดัการ 

 
สหกรณ์ผา่นการ
ประเมนิเกณฑ์
กจิกรรม 5 ส.  

อย่างน้อย 2 ครัง้   
ต่อปี 

30,000 บาท 
ต่อปี 

ธนัวาคม  
ของทกุปี 

2 ใหเ้จา้หน้าทีก่ าหนดแผนการท า
กจิกรรม 5 ส. และแบ่งพืน้ที่
รบัผดิชอบ (1.สะสาง) 

มกราคม  
ของทกุปี 

3 ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนทีก่ าหนด 
(2.สะอาด 3.สะดวก 4.สุขลกัษณะ 
5.สรา้งนิสยั) 

กุมภาพนัธ ์– 
ตุลาคมของทกุปี 

4 ประเมนิผลกจิกรรม 5 ส. และ
ปรบัปรุงขอ้บกพร่องจากการประเมนิ 

ทุกเดอืน 

 



 

8. โครงการจดัสร้างส านักงานใหม่ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ออกแบบและเขยีนแบบทาง

สถาปตัยกรรม ตลอดจนท าแบบรูป
รายการต่าง ๆ และการขออนุญาต 
ก่อสรา้งอาคารส านกังานใหม่ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

และ ฝา่ยจดัการ 

สรา้งอาคารส านกังาน
แห่งใหม่แลว้เสรจ็และ
เปิดใชง้าน 

ภายในปี 2558 1,070,00 บาท  
 

กรกฎาคม – 
ตุลาคม 
ปี 2556 

 
2 ประกาศประกวดราคา และจดัท า

สญัญาจดัจา้งกอ่สรา้งอาคาร
ส านกังานใหม ่

97,000,000 บาท  
 

ปี 2557 –  
ปี 2558 

3 ด าเนินการกอ่สรา้งอาคารส านกังาน
ใหม ่

 

4 ตรวจรบัอาคารส านกังานใหม่ และ
เปิดใชง้าน 

 

 



 

9.  โครงการวิจยัการจดัการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรุ ี
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัประชมุเพื่อก าหนดหวัขอ้งานวจิยั

การจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ  
ฝา่ยศกึษาฯ - รายงานผล

การศกึษา
เปรยีบเทยีบการจดั
สวสัดกิารใหแ้ก่
สมาชกิสหกรณ์ออม
ทรพัยค์รูเพชรบุร ี
จ ากดักบัสหกรณ์อืน่ 
- รายงานผล
การศกึษาความพงึ
พอใจดา้นการจดั
สวสัดกิารของสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัย ์
ครูเพชรบุร ี 

แลว้เสรจ็ในปี 2557 
 
 
 
 
 
 

แลว้เสรจ็ในปี 2559 
 

50,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
ธนัวาคม ปีบญัช ี

2557, 2559 
2 ก าหนดผูด้ าเนนิงานวจิยัการจดั

สวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ 
มกราคม 

ปีบญัช ี2557, 2559 
3 ด าเนินการวจิยั หวัขอ้ “การศกึษา

เปรยีบเทยีบการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ 
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ี
จ ากดั กบัสหกรณ์อื่น” 

กุมภาพนัธ ์– 
กนัยายน  

ปีบญัช ี2557 

4 ด าเนินการวจิยั หวัขอ้ “การศกึษา
ความพงึพอใจการจดัสวสัดกิารของ
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รู 
เพชรบุร ีจ ากดั” 

กุมภาพนัธ ์– 
กนัยายน  

ปีบญัช ี2559 

5 สรุปผลการวจิยัและน าเสนอทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ตุลาคม 
ปีบญัช ี2557, 2559 

 



 

10. โครงการสวสัดิการส าหรบัผูม้ีอายกุารเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ส ารวจขอ้มูลระยะเวลาการเป็น

สมาชกิของสหกรณ์ 
ฝา่ยศกึษาฯ สวสัดกิารใหผู้ม้อีายุ

การเป็นสมาชกิ
มากกวา่ 20 ปี  

ในโอกาส ครบรอบ 
60 ปี สหกรณ์ 

ค านวณ 
ในปี 2560 

กนัยายน – ตุลาคม 
ปี 2560 

2 ก าหนดเกณฑก์ารใหผ้ลตอบแทนใน
แต่ละชว่งอายุของการเป็นสมาชกิ
ของสหกรณ์ 

3 มอบเงนิชว่ยเหลอืตามชว่งอายกุาร
เป็นสมาชกิในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
ของสหกรณ์ 

 



 

11.  โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตให้แก่สมาชิก 
 

ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิให้

ตระหนกัถงึการมวีนิยัทางการเงนิ 
และการออมเพื่ออนาคต 

ฝา่ยเงนิฝาก 
และ ฝา่ยจดัการ 

จ านวนครัง้การจดั
อบรมใหค้วามรูแ้ก่
สมาชกิ 

อย่างน้อย 1 ครัง้ 
ต่อปี 

20,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
กรกฎาคมของทกุปี 

2 ค านวณอตัราดอกเบีย้เงนิฝากที่
เหมาะสมเพือ่จูงใจใหส้มาชกิเพิม่ 
การออม  

ฝา่ยเงนิฝาก 
และ ฝา่ยจดัการ 

ปรมิาณเงนิออม 
เพิม่ขึน้ 

อย่างน้อยรอ้ยละ 
15 ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
กรกฎาคมของทกุปี 

3 จดัอบรมสมัมนาแก่สมาชกิเพื่อให้
ตระหนกัถงึความส าคญัในการช าระ
หนี้ในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่
หลกีเลีย่งการไม่สามารถช าระหนี้ได้
ในวยัเกษยีณ 

ฝา่ยเงนิกู ้
และ ฝา่ยจดัการ 

จ านวนครัง้การจดั
อบรมสมัมนาสมาชกิ 

อย่างน้อย 1 ครัง้ 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
กรกฎาคมของทกุปี 

4 ศกึษาวธิกีารปรบังวดช าระหนี้เงนิกู้
ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้องสมาชกิแต่
ละชว่งอายุ เพือ่ใหส้มาชกิไมม่หีนี้สนิ
หรอืมหีนี้สิน้น้อยทีสุ่ดเมื่อเกษยีณ  

ฝา่ยเงนิกู ้
และ ฝา่ยจดัการ 

จ านวนลูกหนี้คา้ง
ช าระเงนิกูล้ดลง 

อย่างน้อยรอ้ยละ 
15 ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
กรกฎาคมของทกุปี 

 
 
 



 

11.  โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตให้แก่สมาชิก (ต่อ) 
 

ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
5 ส ารวจสมาชกิทีม่ปีรมิาณเงนิฝาก

เพิม่ขึน้ และสมาชกิทีส่ามารถช าระ
หนี้ไดต้ามก าหนดหรอืก่อนก าหนด 
และยกย่องชมเชย พรอ้มมอบรางวลั 

ฝา่ยจดัการ จ านวนสมาชกิทีไ่ดร้บั 
รางวลั 

อย่างน้อยรอ้ยละ 
15 ต่อปี 

 สงิหาคม – 
กนัยายนของทกุปี 

6 รายงานการประเมนิผลการ
ด าเนินการ น าเสนอทีป่ระชมุ
อ านวยการ และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ฝา่ยจดัการ   ตุลาคม  
ของทกุปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิก 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ประสานงานกบัหน่วยงานทีม่ี

ศกัยภาพในการอบรมอาชพีเสรมิ 
ฝา่ยศกึษาฯ สมาชกิทีเ่ขา้ร่วม

ฝึกอบรมท าอาชพีเสรมิ 
 

200 คน ใน 4 
หลกัสูตร 

120,000 บาท 
ต่อปี 

มกราคม  
ของทกุปี 

2 จดัท าโครงการร่วมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

มกราคม – มนีาคม 
ของทกุปี 

3 ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และ
ด าเนินการจดัฝึกอบรมอาชพีเสรมิ
ใหก้บัสมาชกิตามก าหนดการ 

เมษายน – 
พฤษภาคม 
ของทกุปี 

4 ประเมนิผลหลงัการอบรมในแต่ละ
หลกัสูตร 

หลงัการอบรม 

 



 

13. โครงการพฒันาการบริหารจดัการสหกรณ์ตามเกณฑ ์CQA 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ประเมนิผลลพัธข์องการด าเนนิงาน

ของสหกรณ์ตามเกณฑ ์CQA ใน 6
หมวด โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของ
ส านกัพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
สหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ฝา่ยอ านวยการ 
และ ฝา่ยจดัการ 

 

สหกรณ์ผา่นการ
ประเมนิตามเกณฑ ์
CQA หมวด 1 – หมวด 
6  

ภายในปี 2559 
 

10,000 บาท 
ต่อปี 

ปี 2557 - 2559 

2 สรุปผลลพัธก์ารประเมนิตนเองของ
สหกรณ์ และจดัท าแผนปรบัปรุง
สหกรณ์ในส่วนทีย่งัตอ้งพฒันา 
เพิม่เตมิตามเกณฑ ์CQA ใน 6 หมวด 

สหกรณ์ผา่นการ
ประเมนิตามเกณฑ ์
CQA หมวด 7  

 

ภายในปี 2560 ปี 2560 

3 ด าเนินการปรบัปรุงสหกรณ์ตามแผน-
ปรบัปรุงตามเกณฑ ์CQA ใน 6 
หมวด 

    

4 ประเมนิผลลพัธข์องการด าเนนิงาน
ของสหกรณ์ตามเกณฑ ์CQA ใน
หมวด 7 

    

5 เขา้รบัการประเมนิองคก์รของกรม
ส่งเสรมิสหกรณ์และ ชสอ. เพื่อรบั
รางวลั CQA  

 สหกรณ์ไดร้บัรางวลั 
CQA  

ในปี 2561  ปี 2561 



 

14. โครงการจดัท าระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่การ

ตรวจสอบการควบคุมภายใน และ 
การบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์ 

ฝา่ยอ านวยการ 
 

ประเมนิการควบคุม
ภายในและการบรหิาร
ความเสีย่งของสหกรณ์   

อย่างน้อย 2 ครัง้   
ต่อปี 

10,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
ธนัวาคมของทุกปี 

2 ประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
และการบรหิารความเสีย่งของ
สหกรณ์ รวมทัง้จดัท าแผนปรบัปรุง
ระบบการควบคุมภายใน และการ
บรหิารความเสีย่งของสหกรณ์เสนอ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
และฝา่ยจดัการ 

มกราคม –  
มนีาคมของทุกปี 

3 ด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่งของสหกรณ์ 

ฝา่ยจดัการ เมษายน –  
กนัยายนของทกุปี 

4 ตดิตามการด าเนินงานตามแผน
ปรบัปรุงการควบคุมภายในและการ
บรหิารความเสีย่งของสหกรณ์ เพือ่
เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
อ านวยการ 

ฝา่ยจดัการ ตุลาคม  
ของทกุปี 



 

15. โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ใหเ้จา้หน้าทีท่กุฝา่ยตรวจสอบ

โปรแกรมระบบงานของฝา่ยที่
ตอ้งการพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิ 

ฝา่ยประมวลผล 
และ ฝา่ยจดัการ 

Upgrade โปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์โดย 
ISOCARE  

อย่างน้อย 1 ครัง้   
ต่อปี   

100,000 บาท
ต่อปี 

ทุกปี 

2 ใหเ้จา้หน้าทีข่อง ISOCARE ท าการ 
Upgrade โปรแกรม ใหส้อดคลอ้งกบั
ปญัหาใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตั ิ
งานตามทีฝ่า่ยต่างๆ ตอ้งการ 

ทุกปี 

 



 

16. โครงการเผยแพร่อดุมการณ์ หลกัการสหกรณ์สู่สมาชิก 
 
ที ่ กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัอบรมผูแ้ทนสมาชกิในเรื่อง

อุดมการณ์ หลกัการสหกรณ์ 
ฝา่ยศกึษาฯ   
ฝา่ยจดัการ 

ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

ผูแ้ทนสมาชกิในแต่ละ
หน่วยไดร้บัการอบรม 

อย่างน้อยรอ้ยละ 30  
ต่อปี 

50,000 บาท
ต่อปี 

 

มถิุนายน -
กรกฎาคมของทกุปี 

2 เชญิประชมุผูแ้ทนสมาชกิทีผ่า่นการ
อบรมเพื่อวางแผนจดัท าการเผยแพร่
อุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 

สงิหาคม 
ของทกุปี 

3 ด าเนินการเผยแพรอุ่ดมการณ์และ
หลกัการสหกรณ์โดยผูแ้ทนสมาชกิที่
ผา่นการอบรม 

กนัยายน – ตุลาคม 
ของทกุปี 

4 สรุปและประเมนิผลการด าเนนิงาน
และน าเสนอทีป่ระชมุใหญ่ 

ตุลาคม – 
พฤศจกิายน 
ของทกุปี 

 
 



 

17.  โครงการจดัท าวารสารสารสมัพนัธส์หกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ด าเนินการจดัท าวารสารสาร

สมัพนัธส์หกรณ์รายไตรมาส 
ฝา่ยศกึษาฯ, ฝา่ยจดัการ, 

ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

สมาชกิไดร้บัวารสาร
สารสมัพนัธส์หกรณ์ 
 

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 
80 ของจ านวน

สมาชกิ 

100,000 บาท
ต่อปี 

ทุก 3 เดอืน 

2 จดัส่งวารสารสารสมัพนัธส์หกรณ์
ใหส้มาชกิ 
 

    ทุก 3 เดอืน 

 
 
 



 

18. โครงการเผยแพร่ข่าวสารสหกรณ์ผา่นส่ือสาธารณะในท้องถ่ิน ( รายการวิทย ุ) 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 รวบรวมขอ้มูลเพือ่การ

ประชาสมัพนัธผ์า่นทางวทิยุ และ
ตดิต่อขออนุญาตทาง สวท.
เพชรบุร ีเพื่อการออกอากาศ 

คณะกรรมการทกุฝา่ย 
และ เจา้หน้าที ่

ขา่วสารสหกรณ์
เผยแพร่ผา่นวทิยุ  
สวท.เพชรบุร ี 

อย่างน้อย 12 ครัง้ 
ต่อปี 

20,000 บาท 
ต่อปี 

ทุกเดอืน 

2 จดัรายการพบสมาชกิสหกรณ์ทาง
วทิยุ สวท. เพชรบุรทีุกเดอืน 

คณะกรรมการทกุฝา่ย 
และ เจา้หน้าที ่

ทุกเดอืน 

3 ประเมนิผลการด าเนินการเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ ์

ฝา่ยจดัการ, 
ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

ทุกเดอืน 

 



 

19. โครงการประชาสมัพนัธข่์าวสารสหกรณ์ผา่น Website และนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 เผยแพร่ขา่วสารสหกรณ์ผา่น 

Website 
ฝา่ยศกึษาฯ, ฝา่ยจดัการ, 
ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

ขา่วสารสหกรณ์
เผยแพร่ผา่น 
Website  
 

อย่างน้อย 1 ครัง้ 
ต่อเดอืน 

0 บาท 
 

ทุกเดอืน 

2 จดัแสดงผลงานนิทรรศการใน 
วนัสหกรณ์แห่งชาต ิ

นิทรรศการแสดง 
ผลงานของสหกรณ์ 

อย่างน้อย 1 ครัง้    
ต่อปี 

20,000 บาท 
ต่อปี 

วนัสหกรณ์
แห่งชาต ิ
ของทกุปี 

3 ประเมนิผลการด าเนินการเสนอ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ ์

   ทุกเดอืน 



 

20. โครงการสร้างทีมวิทยากรของสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 คดัเลอืกบุคลากรเพื่อท าหน้าที่

เป็นวทิยากรของสหกรณ์ 
ฝา่ยศกึษาฯ และ 
ฝา่ยจดัการ 

 

สหกรณ์มวีทิยากร
เผยแพร่และให้
ความรูด้า้นสหกรณ์ 

อย่างน้อย 3 คน 10,000 บาท 
ต่อปี 

พฤศจกิายน – 
ธนัวาคมของทุกปี 

2 พฒันาบุคลากรทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็น
วทิยากรของสหกรณ์ 

    มกราคม –  
มนีาคมของทุกปี 

3 รวบรวมขอ้มูล และพฒันาสื่อทีจ่ะ
ใชใ้นการบรรยายใหก้บัหน่วยงาน
ต่างๆ 

    เมษายน –  
พฤษภาคมของทกุปี 

4 จดัส่งวทิยากรไปใหค้วามรูก้บั
หน่วยงานตา่งๆ ทีร่อ้งขอมายงั
สหกรณ์ 

    ตามทีห่น่วยงาน 
รอ้งขอ 

ในชว่ง มถิุนายน 
–  

ตุลาคม ของทุกปี 
 



 

21.  โครงการประชาสมัพนัธส์หกรณ์เคล่ือนท่ีสู่สมาชิก 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ก าหนดแผนการใหบ้รกิารสมาชกิ

นอกสถานที ่
ฝา่ยจดัการ 

 
สหกรณ์ออกพบปะ
และใหบ้รกิารสมาชกิ
นอกสถานที ่

อย่างน้อย 8 ครัง้   
ต่อปี 

50,000 บาท 
ต่อปี 

ธนัวาคม  
ของทกุปี 

2 ออกพบปะและใหบ้รกิารสมาชกิ
นอกสถานทีต่ามแผนทีก่ าหนดไว ้

มกราคม – 
กนัยายนของทกุปี 

3 ประเมนิผลการใหบ้รกิาร หลงัการใหบ้รกิาร 
 
 



 

22. โครงการพฒันาบุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัศกึษาดูงานและทศันศกึษา

ใหก้บัคณะกรรมการ เจา้หน้าที ่
ผูแ้ทนสมาชกิ และสมาชกิ 
 

ฝา่ยศกึษาฯ และ 
ฝา่ยธุรการและ
ประชาสมัพนัธ ์

คณะกรรมการ  เจา้หน้าที ่
ผูแ้ทนสมาชกิ และสมาชกิ
ไดศ้กึษาดูงาน และทศัน
ศกึษาดา้นการสหกรณ์  

อย่างน้อยรอ้ยละ 3 
ต่อปี 

600,000 บาท 
ต่อปี 

เมษายน – 
พฤษภาคม 
ของทกุปี 

2 จดัอบรม และศกึษาดูงานสหกรณ์
อื่นใหก้บัคณะกรรมการ ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา-กติตมิศกัดิ ์ผูต้รวจสอบ
กจิการ ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิ 
และเจา้หน้าทีส่หกรณ์  

- คณะกรรมการ ทีป่รกึษา  
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ 
ผูต้รวจสอบกจิการ และ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ไดร้บัการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
สหกรณ์อื่น 
- สมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ
ไดร้บัการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กบัสหกรณ์อื่น 

รอ้ยละ 80           
ต่อปี 

 
 
 
 

รอ้ยละ 3            
ต่อปี 

กรกฎาคม – 
สงิหาคมของทกุปี 

3 ประเมนิผลการด าเนินการและ
เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ศกึษาและประชาสมัพนัธ ์

  กนัยายน - ตุลาคม  
ของทกุปี 

 



 

23. โครงการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ศกึษานวตักรรมทีส่อดคลอ้งกบั

การบรหิารจดัการงานของ
สหกรณ์ รวมทัง้ผลด-ีผลเสยีจาก
การใชง้านนวตักรรม 

ฝา่ยประมวลผล 
และ ฝา่ยจดัการ 

 

นวตักรรมการบรหิาร
จดัการงานสหกรณ์ 

ไม่น้อยกวา่ 2 
นวตักรรม 

20,000 บาท 
ต่อ 1 นวตักรรม 

ปี 2557 และ         
ปี 2559 

2 น าเสนอแนวทางการพฒันา
นวตักรรมการบรหิารจดัการงาน
ของสหกรณ์ ต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการด าเนนิการเพื่อขอ
ความเหน็ชอบ 

ฝา่ยจดัการ ปี 2557 และ         
ปี 2559 

3 น านวตักรรมการบรหิารจดัการ
งานของสหกรณ์ทีผ่า่นความ
เหน็ชอบไปใชป้ฏบิตังิานจรงิ 

ฝา่ยจดัการ ปี 2558 และ           
ปี 2560 

4 ประเมนิผลของการใชน้วตักรรม 
และยกย่องชมเชยผูพ้ฒันาผลงาน
นวตักรรม 

ฝา่ยประมวลผล 
และ ฝา่ยจดัการ 

ปี 2558 และ         
ปี 2560 

 



 

24. โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ที ่ กจิกรรม / ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1 จดัทดสอบความรูเ้บือ้งตน้การใช้

งานโปรแกรมส าเรจ็รูป และ
โปรแกรมระบบงานของสหกรณ์ 

ฝา่ยประมวลผล 
และ ฝา่ยจดัการ 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ผา่น
การอบรม  

อย่างน้อย 10 คน    
ต่อปี                    

ดว้ยคะแนน 
อย่างน้อย  
รอ้ยละ 70 

50,000 บาท 
ต่อปี 

ธนัวาคม 
ของทกุปี 

2 จดัอบรมการใชง้านโปรแกรม
ส าเรจ็รูป และโปรแกรมระบบงาน
ของสหกรณ์เพื่อเพิม่ทกัษะ ให้
สอดคลอ้งกบัการท างาน 

มกราคม – 
กนัยายนของทกุปี 

3 จดัทดสอบความรูห้ลงัการอบรม หลงัการอบรม 
 
  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 



 

รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 56 

 1. นายโกศล  จุย้ม ี   ประธานกรรมการ 
 2.  นายนพินธ ์  พวงเดช   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพล  เสยีงสนัน่  รองประธานกรรมการ 
 4. นายจ าลอง  บวังาม   รองประธานกรรมการ 
 5. นายธรีะชยั  พวงน้อย  เลขานุการ 
 6. นายไพฑูร  สสีง่า   เหรญัญกิ 
 7. นายเลศิ  ศรเีอยีง   กรรมการ 
 8. นายธนาสทิธิ ์ บุญญาธนานุรตัน์ กรรมการ 
 9. นางสาวพชัรนิทร ์ เนื่องอน้   กรรมการ 
 10. นายอ านวย  ศกัดิป์รชีา  กรรมการ 
 11. นายสรรพสทิธิ ์ บุญมา   กรรมการ 
 12. นายไพบูลย ์ เกตุแกว้  กรรมการ 
 13. นายประสงค ์ ธงสุวรรณ  กรรมการ 
 14. นายสมศกัดิ ์ แตงอวบ  กรรมการ 
 15. นายรณชยั  พาททีนิ   กรรมการ 
 
รายนามผูต้รวจสอบกิจการ  ประจ าปีบญัชี  2556 

 1. นายปญัญา  ฉตัรวชริะวงษ์  ผูต้รวจสอบกจิการ 
 2.  นายเชาวลติ  พูนสวน   ผูต้รวจสอบกจิการ 
 3. นายโกมนิทร ์ ตรยัวารนิทร ์  ผูต้รวจสอบกจิการ 
 4. นายเพือ่ม  เกดิแกว้   ผูต้รวจสอบกจิการ 
 5. นายลอืนาม  คดิอยู ่   ผูต้รวจสอบกจิการ 

 
รายนามท่ีปรึกษาสหกรณ์  ชดุท่ี  56 

 1. นายประชมุ  มา้ยอเุทศ  ทีป่รกึษา 
 2. นายสมาน  สรรพคุณ  ทีป่รกึษา 
 3. นายอนนัต ์  สงัขส์เีงนิ  ทีป่รกึษา 
 4. นายบุญส่ง  เกดิหนู   ทีป่รกึษา 
 5. นายมานิต  ยนืยง   ทีป่รกึษา 
 
 



 

รายนามผูม้ีส่วนในการจดัท าแผนกลยทุธ ์ระหว่างปี  2557 - 2561 
 1.  นายโกศล   จุย้ม ี ประธานกรรมการ 
 2. นายนพินธ ์ พวงเดช รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพล เสยีงสนัน่ รองประธานกรรมการ 
 4. นายจ าลอง บวังาม รองประธานกรรมการ 
 5. นายธรีะชยั พวงน้อย เลขานุการ 
 6. นายไพฑูร สสีง่า เหรญัญกิ 
 7. นายเลศิ ศรเีอยีง กรรมการ 
 8. นายธนาสทิธิ ์ บุญญาธนานุรตัน์ กรรมการ 
 9. นางสาวพชัรนิทร ์ เนื่องอน้ กรรมการ 
 10. นายอ านวย  ศกัดิป์รชีา กรรมการ 
 11. นายสรรพสทิธิ ์ บุญมา กรรมการ 
 12. นายไพบูลย ์ เกตุแกว้ กรรมการ 
 13. นายประสงค ์ ธงสุวรรณ กรรมการ 
 14. นายสมศกัดิ ์ แตงอวบ กรรมการ 
 15. นายปญัญา ฉตัรวชริะวงษ์ ผูต้รวจสอบกจิการ 
 16. นายเชาวลติ พูนสวน ผูต้รวจสอบกจิการ 
 17. นายโกมนิทร ์ ตรยัวารนิทร ์ ผูต้รวจสอบกจิการ 
 18. นายบุญส่ง เกดิหนู ทีป่รกึษา 
 19. นายมานิต ยนืยง ทีป่รกึษา 
 20. นายณรงคช์ยั ธนนัทา ผูแ้ทนสมาชกิ 
 21. นายบุญมา คงเจรญิ ผูแ้ทนสมาชกิ 
 22. นายสมหมาย อ่วมอนิจนัทร ์ ผูแ้ทนสมาชกิ 
 23. นายปรชีา น้อยพ่วง ผูแ้ทนสมาชกิ 
 24. นางกชพรรณ ลภัโนปกรณ์ ผูแ้ทนสมาชกิ 
 25. นายศริ ิ เฮ่งพก ผูแ้ทนสมาชกิ 
 26. นายราย จนัทรก์ลดั ผูแ้ทนสมาชกิ 
 27. นายวสรรณ์ น้อยภาษ ี ผูแ้ทนสมาชกิ 
 28. นายสมหมาย เพญ็จนัทร ์ ผูแ้ทนสมาชกิ 
 29. นายไพฑูรย ์ เฟ่ืองฟู ผูแ้ทนสมาชกิ 
 30. นางเพญ็ศร ี ตูป้ระดบั ผูแ้ทนสมาชกิ  
 
 



 

รายนามผูม้ีส่วนในการจดัท าแผนกลยทุธ ์ ระหว่างปี  2557 - 2561 (ต่อ) 
 
 31. นายบรรเทงิ มากมติร ผูแ้ทนสมาชกิ 
 32. นายพชิยั   ศริบิุญโกศยั ผูแ้ทนสมาชกิ 
 33. นางสาวชตุกิานต ์ แสงอนิทร ์ ผูจ้ดัการ 
 34. นางนฏัชาวลัย ์ ตัง้ศริชิชูว่ย ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 
 35. นางสุวรรณา พวงเดช หวัหน้าฝา่ย 
 36. นางสาวพรพรรวด ี ศรสีุวรรณ หวัหน้าฝา่ย 
 37. นางรรรรอง ทองจุไร หวัหน้าฝา่ย 
 38. นางรชัน ี ฉตัรวชริะวงษ์ หวัหน้าฝา่ย 
 39. นางวรวรรณ  สุขด ี หวัหน้าฝา่ย 
 40. นางสุชาตา สงิหท์อง เจา้หน้าที ่
 41. นางสาวภาลนิ ี รอดสนิ เจา้หน้าที ่
 42. นางศริกิานดา ม่วงน้อย เจา้หน้าที ่
 43. นางจุฑามาศ สระส าราญ เจา้หน้าที ่
 44. นางสาวภมรรตัน์ ฉนัทถาวรกุล เจา้หน้าที ่
 45. นางสาววรารตัน์ ชลภาพ เจา้หน้าที ่
 46. นางสาวฉววีรรณ ใจกวา้ง เจา้หน้าที ่
 47. นางสุชรีา บุญค า เจา้หน้าที ่
 48. นางสาวเดอืนด ี ศรสีม เจา้หน้าที ่
 49. นายชยันรนิท ์ อนิจวงจริกติติ ์ เจา้หน้าที ่
 50. นายชารนิทร ์ โพธิท์อง เจา้หน้าที ่
 51. นายสุทธริกัษ ์ รูปสง่า เจา้หน้าที ่
 52. นางสาวพาวณิ ี วชัรชิ เจา้หน้าที ่
 53. ผศ.สุชนิ ปลหีะจนิดา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 54. นางนนัทวนั ออไอศรูย ์ สหกรณ์จงัหวดัเพชรบุร ี
 55. นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จงัหวดัเพชรบุร ี
 56. นายไพรตัน์  สุธรรม สหกรณ์จงัหวดัเพชรบุร ี
 57. นางสุนทร ี ถาวร ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 58. นางสาวพรปวณ์ี สุรยิะกา้นตรง ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 59. นางสาวนิชานนัท ์ สุวรรณยี ่ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 



 

รปูภาพในการจดัท าแผนกลยทุธ ์
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

หนังสืออ้างอิง 
 

 “กรณตีวัอย่างกจิกรรมแผนปฏบิตักิารภายใต้กลยุทธ”์  ส านกัพฒันาระบบบรหิารจดัการ
สหกรณ์  กรมส่งเสรมิสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี 2550 

 
 “คู่มอืการจดัท าแผนกลยุทธส์หกรณ์” ส านกัพฒันาระบบบรหิารจดัการสหกรณ์  กรม

ส่งเสรมิสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี 2546 
 

 


