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คานา
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ชุดที่ 56 ปี บญ
ั ชี 2556 ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ เพื่อใช้แผนกลยุทธ์เป็ นกรอบทิศทางใน
การดาเนินงานของสหกรณ์ในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ในครัง้ นี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมความเห็นจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการดาเนินการ คณะผูต้ รวจสอบกิจการ ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ และฝา่ ยจัดการ
ของสหกรณ์ ตลอดจนสหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
จากนัน้ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ทงั ้ ภายในและภายนอกที่มผี ลต่อการ
ดาเนินงานของสหกรณ์อย่างละเอียดรอบคอบ
ขอขอบคุณผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สุชนิ ปลีหะจินดา และคณะวิทยากรจากฝ่ายวางแผน ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอและคาแนะนาจนการจัดทาแผนกลยุทธ์
สาเร็จได้เป็นอย่างดีไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
คณะผูจ้ ดั ทา 2556
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บทที่ 1

ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ประวัติความเป็ นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2500 มีชอ่ื ว่า "สหกรณ์ครูเพชรบุรี จากัด สินใช้" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ
หลังเก่า (ปจั จุบนั คือโรงเรียนอนุบาลเพชรบุร)ี เป็นสานักงานสหกรณ์ มีสมาชิกทัง้ หมด 725 คน
ปี พ.ศ. 2521 เปลีย่ นชือ่ เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธชี ว่ ยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดาเนินธุรกิจ ประกอบกิจการประเภทส่งเสริมให้สมาชิก
ออมทรัพย์ รับฝากเงินสมาชิก ตลอดจนให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ปี พ.ศ. 2528 จัดซื้อทีด่ นิ และเริม่ ก่อสร้างสานักงานได้ปลายปี พ.ศ.2528
ปี พ.ศ. 2529 ก่อสร้างอาคารสานักงานแล้วเสร็จ ตัง้ อยู่ท่เี ลขที่ 18/11 ถนนชีสระอินทร์
ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปจั จุบนั นี้

โครงสร้างการบริหารองค์กร

โครงสร้างการบริหารเงิน ระหว่างปี 2553 – 2556

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี ระหว่างปี บัญชี 2551 – 2555
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการ

2551

2552

2553

2554

2555

จานวนสมาชิก (คน)
6,580
6,576
6,772
6,932
7,061
สินทรัพย์รวม (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
ทุนเรือนหุน้ (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
เงินรับฝาก (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
ทุนสารอง (บาท)
165,458,577.96 175,868,685.56 186,006,137.37 198,099,797.82 209,548,922.75
รายได้ (บาท)
174,655,062.27 172,520,302.51 186,442,569.23 214,297,833.14 267,863,201.09
ค่าใช้จ่าย (บาท)
70,553,986.23 71,207,584.72 80,320,174.85 99,806,589.21 139,369,733.64
กาไรสุทธิ (บาท)
104,101,076.04 101,312,717.79 106,122,394.38 114,491,243.93 128,493,467.45

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มสี ่วนร่วมใน
การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ อันจะนาไปสู่ความเป็ นเอกภาพในการพัฒนาสหกรณ์
โดยสหกรณ์มดี าเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ตามกระบวนการ ดังนี้

บทที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายนอกและ
ภายในสหกรณ์ ทัง้ ในส่วนที่เกิดขึน้ แล้ว และแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีม่ ตี ่อสหกรณ์ เพื่อทีจ่ ะทราบว่าในปจั จุบนั สหกรณ์มสี ถานการณ์เป็ น
อย่างไรและอยู่ท่ใี ด โดยทาการค้นหาคาตอบที่เป็ นโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อนาไปใช้ในจัดทากลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ใน
ขัน้ ตอนต่อไป

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกทีน่ ามาพิจารณาในการจัดทาแผนกลยุทธ์ท่สี าคัญๆ ได้แก่ สังคม
เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายรัฐ และเทคโนโลยี หน่ วยงานสนับสนุ น คู่แข่งทางการค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ได้ดาเนิน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ อ
สหกรณ์ในลักษณะทีเ่ ป็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) สรุปผลได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์อานวย 1. เจ้าหน้าที่ อบต. ไม่หกั เงินเดือนจากต้นสังกัด
ความสะดวกในการชาระหนี้และทุนเรือนหุน้
ให้สหกรณ์
2. สมาชิกไว้วางใจในความมันคงของสหกรณ์
่
2. สมาชิก สหกรณ์ มี ท ัศ นคติ เ ชิง ลบต่ อ การ
บริหารงานของคณะกรรมการ และการบริการ
ของเจ้าหน้าที่
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารสูงกว่าสหกรณ์ 3. สถาบั น การเงิ น ภายนอกมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี
ออมทรัพย์
หลากหลาย และให้ผลตอบแทนสูงกว่าสหกรณ์
4. สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ไ ด้ ร ับ การยกเว้น ภาษี 4. การบริก ารของสถาบัน การเงิน อื่น มีค วาม
ดอกเบีย้ เงินฝากบางประเภท และค่าธรรมเนียม
สะดวกรวดเร็วกว่าสหกรณ์
5. เชื่อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ และข้ อ มู ล ทาง 5. สถาบัน การเงิน มีเ ทคโนโลยีท ัน สมัย กว่ า
วิชาการกับสหกรณ์ และสถาบันอื่น
สหกรณ์
6. สถาบัน การเงิ น อื่ น เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ชุ ม ชนได้
โดยตรง
7. สถาบันการเงินอื่นรับสมาชิกได้หลากหลาย
ขณะที่สหกรณ์มขี อ้ จากัดของคุณสมบัติการ
เป็นสมาชิก
8. วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
หรือผูต้ รวจสอบกิจการ และการเป็ นสมาชิก
ตาม พรบ.สหกรณ์ ไม่ เ อื้อ อ านวยต่ อ การ
ดาเนินงานของสหกรณ์
9. พฤติกรรมการบริโภคของสมาชิก และบุคคล
ในครอบครั ว มี นิ ส ัย ฟุ่ ม เฟื อย ขาดวินั ย
การเงิน และขาดการวางแผน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายในทีน่ ามาพิจารณาในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทส่ี าคัญๆ ได้แก่ ข้อบังคับ
สหกรณ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานและการควบคุมภายใน การเงิน คณะกรรมการดาเนินการ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ สานักงาน เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทใ่ี ช้บริการ/ธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อทราบว่า
สหกรณ์มจี ุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อย่างไร มีศกั ยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันในด้านใดบ้าง เพื่อนาจุดแข็งทีม่ อี ยู่มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน สาหรับสิง่ ที่เป็ น
จุดอ่อนก็จะนาไปดาเนินการแก้ไข หรือหลีกเลีย่ ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดาเนินงานในระยะยาว ซึ่ง
สรุปผลได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะกรรมการมีก ารแบ่ ง หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบ
และคอยดูแลปรึกษาหารือในหน้าที่รบั ผิดชอบ
เป็นอย่างดี
2. คณะกรรมการมีก ารบริห ารงานที่โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
หรือระเบียบขององค์กร ความซื่อสัตย์ของ
ฝา่ ยจัดการ และฝา่ ยบริหาร
3. สหกรณ์มสี วัสดิการให้สมาชิก และบุคคลใน
ครอบครัว
4. มีก ารประกัน ความเสี่ย งให้ก ับ ผู้ค้ า ประกัน
อย่างเหมาะสม
5. มีเงินกูห้ ลากหลายประเภทให้สมาชิกเลือก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวของสหกรณ์ไม่ทวถึ
ั่ ง
สมาชิก
2. สมาชิกขาดความเข้าใจในระบบสหกรณ์

3. การปล่อยเงินกู้ของสหกรณ์แบบเอื้อสมาชิก
ไม่สะท้อนความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง
4. สหกรณ์พง่ึ พาแหล่งเงินทุนภายนอก

5. ระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ระยะยาว ทาให้
เงินทุนหมุนเวียนไม่คล่องตัว
6. การเปิ ดบริการในวันเสาร์ ทาให้สมาชิกสะดวก 6. สถานที่ตงั ้ ของสานักงานแคบ ไม่มที ่จี อดรถ
ในการใช้บริการ
เพียงพอ
7. สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินทีม่ นคง
ั่
7. เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามชานาญในการใช้อุปกรณ์
สารสนเทศ

บทที่ 3

ทิศทางการดาเนินงานของสหกรณ์
ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วิสยั ทัศน์ ของสหกรณ์ (VISION)
“เป็นสหกรณ์ชนั ้ นาในจังหวัดเพชรบุรี ทีม่ นคง
ั ่ โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม”
( “It’s an outstanding cooperative in Phetchburi, that is secured,
transparent, modernized, member and society oriented organization )

พันธกิจของสหกรณ์
1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มคี ุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่ วยงานสหกรณ์ และ
สถาบันการเงินอื่น
3. พัฒนาอาคารสานักงานให้ทนั สมัย
4. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการให้แก่สมาชิก
5. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
พันธกิ จ
วัตถุประสงค์
1. พัฒ นาระบบการบริห ารและการ 1.1 เพื่อให้สมาชิกมีความเชือ่ มันและศรั
่
ทธาในสหกรณ์
จั ด การให้ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก 1.2 เพื่อให้สหกรณ์เป็นทีย่ อมรับของสมาชิกและสังคม
ธรรมาภิบาล
1.3 เพื่อให้สหกรณ์มกี ารบริหารและการจัดการอย่างเป็ น
ระบบ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย และ
เพื่อเชือ่ มโยงเครือข่ายกับหน่ วยงาน
เข้าถึงสะดวก
สหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่น 2.2 เพื่อเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ
ธุรกรรมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พัฒนาอาคารสานักงานให้ทนั สมัย 3.1 เพื่อให้เป็ นสานักงานที่เหมาะสมกับการเป็ นสถาบัน
การเงินรองรับการให้บริการสมาชิกอย่างเพียงพอ ใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า และสวยงาม
4. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการให้แก่ 4.1 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รบั สวัสดิการอย่างครอบคลุม
สมาชิก
หลากหลาย และทัวถึ
่ ง
5. ส่งเสริมสนับสนุ นการดาเนินการ 5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างสหกรณ์กบั ชุมชน
ของชุมชนและสังคม
และสังคม

บทที่ 4

กลยุทธ์ของสหกรณ์ และ Balanced Scorecard
กลยุทธ์ของสหกรณ์
จากการระดมสมอง เพื่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

3.1

4.1
5.1

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกมีความเชือ่ มันและศรั
่
ทธาใน
สหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เป็นทีย่ อมรับของสมาชิก
และสังคม
เพื่อให้สหกรณ์มกี ารบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย และเข้าถึงสะดวก
เพื่อเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ และธุรกรรมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เพื่อให้เป็นสานักงานทีเ่ หมาะสมกับการ
เป็นสถาบันการเงินรองรับการให้บริการ
สมาชิกอย่างเพียงพอ ใช้ประโยชน์อย่าง
คุม้ ค่า และสวยงาม
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รบั สวัสดิการ
อย่างครอบคลุม หลากหลาย และทัวถึ
่ ง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างสหกรณ์
กับชุมชน และสังคม

กลยุทธ์
1.1.1 ดาเนินการสร้างความเชือ่ มัน่ และศรัทธา
ในสหกรณ์ให้แก่สมาชิก
1.2.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารสหกรณ์
สู่สมาชิกทีห่ ลากหลาย และทัวถึ
่ ง
1.3.1 ดาเนินการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์
2.1.1 ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์
2.2.1 ดาเนินการเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานสหกรณ์ และสถาบันการเงิน
อื่น
3.1.1 พัฒนาปรับปรุงสานักงานปจั จุบนั อย่าง
เหมาะสม และทันสมัย
3.1.2 ดาเนินการพัฒนาสานักงานแห่งใหม่
4.1.1 ศึกษา และจัดหาสวัสดิการเพิม่ เติมให้แก่
สมาชิก
5.1.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้ทนุ สาธารณประโยชน์ให้มคี วาม
หลากหลายเพิม่ ขึน้

Balanced Scorecard ของสหกรณ์
1. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
(Social and Cooperative Movement Perspective : S)
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ S1 : สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ กบั ชุมชนและสังคม
S1.1 จานวนเงินทีส่ นับสนุนทุนการศึกษาสาหรับเด็กเรียนดีมฐี านะยากจนในจังหวัดเพชรบุรี
S1.2 จานวนเงินทีส่ นับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน
โครงการ
1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีทม่ี ฐี านะยากจน
2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ S2 : เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิ ชาการและธุรกรรม
กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
S2.1 จานวนครัง้ การประชุมสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการสหกรณ์กบั หน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง
โครงการ
3. โครงการสร้างเครือข่ายความรูท้ างวิชาการกับหน่วยงานอื่น

2. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective : F)
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ F1 : สร้างความมั ่นคงอย่างยังยื
่ นของสหกรณ์
F1.1 จานวนทุนเรือนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
โครงการ
4. โครงการระดมทุน
5. โครงการศึกษาแนวทางการหักเงินเดือนด้วยวิธกี ารอื่น กรณีท่ตี ้นสังกัดของสมาชิกไม่
หักเงินให้กบั สหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ F2 : หารายได้จากการใช้ประโยชน์ พนื้ ที่สานักงาน
F2.1 จานวนรายได้จากการใช้ประโยชน์พน้ื ทีส่ านักงาน
โครงการ
6. โครงการจัดหาประโยชน์จากสานักงานปจั จุบนั
7. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสานักงานตามเกณฑ์ 5 ส.
8. โครงการจัดสร้างสานักงานใหม่

3. มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (Member Perspective : M)
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ M1 : ให้สมาชิ กได้รบั สวัสดิ การอย่างครอบคลุม หลากหลาย
และทัวถึ
่ ง
M1.1 จานวนเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสมาชิก
โครงการ
9. โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
10. โครงการสวัสดิการสาหรับผูม้ อี ายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ M2 : ส่งเสริ มให้สมาชิ กมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
M2.1 จานวนร้อยละของปริมาณเงินออมเพิม่ ขึน้
M2.2 จานวนร้อยละของปริมาณเงินกูล้ ดลง
M2.3 จานวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริม
โครงการ
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่สมาชิก
12. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิก
4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I)
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ I1 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
I1.1 จานวนหมวดทีส่ หกรณ์ผา่ นการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ CQA
โครงการ
13. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์ CQA
14. โครงการจัดทาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ I2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
I2.1 จานวนร้อยละของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
โครงการ
15. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
5. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learnig and Growth Perspective : L)
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ L1 : ส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์
L1.1 จานวนร้อยละของผูแ้ ทนสมาชิกในแต่ละหน่วยทีไ่ ด้รบั การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
โครงการ
16. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์สู่สมาชิก

วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ L2 : ให้ ส มาชิ ก ได้ ร ับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสหกรณ์ ผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย
L2.1 จานวนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์กบั สมาชิก
โครงการ
17. โครงการจัดทาวารสารสารสัมพันธ์สหกรณ์
18. โครงการเผยแพร่ขา่ วสารสหกรณ์ผา่ นสื่อสาธารณะในท้องถิน่ (รายการวิทยุ)
19. โครงการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารสหกรณ์ผา่ น Website, SMS และนิทรรศการแสดงผลงาน
20. โครงการสร้างทีมวิทยากรของสหกรณ์
21. โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์เคลื่อนทีส่ ู่สมาชิก
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ L3 : ส่ งเสริ มบุ คลากรสหกรณ์ ให้ มีการเรี ยนรู้และพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่ อง
L3.1 จานวนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ป รึกษา ที่ป รึกษา
กิตติมศักดิ ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
โครงการ
22. โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสหกรณ์
23. โครงการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
24. โครงการอบรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จแผนกลยุทธ์ ระหว่างปี บัญชี 2556 – 2561
มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective : S)
รหัส
S1.1
S1.2
S2.1

ตัวชีว้ ดั
จานวนเงินทีส่ นับสนุนทุนการศึกษาสาหรับเด็กเรียนดีมฐี านะยากจน
จานวนเงินทีส่ นับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน
จานวนครัง้ การประชุมสร้างเครือข่ายความรูด้ า้ นการสหกรณ์กบั
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยวัด
บาท
บาท
ครัง้

2557
50,000
10,000
2

2558
50,000
10,000
2

เป้าหมาย
2559
50,000
10,000
2

2560
50,000
10,000
2

2561
50,000
10,000
2

เป้าหมาย
2559
10.00
n.a.

2560
10.00
n.a.

2561
10.00
n.a.

2560
n.a.
15.00
15.00
200

2561

มุมมองด้านการเงิ น (Financial Perspective : F)
รหัส
F1.1
F2.2

ตัวชีว้ ดั
จานวนร้อยละของทุนเรือนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
จานวนรายได้จากการใช้ประโยชน์พ้นื ทีส่ านักงาน

หน่วยวัด
ร้อยละ
บาท

2557
10.00

2558
10.00

มุมมองด้านสมาชิ กและผูใ้ ช้บริ การ (Member Perspective : M)
รหัส
M1.1
M2.1
M2.2
M2.3

ตัวชีว้ ดั
จานวนเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสมาชิก
จานวนร้อยละของปริมาณเงินออมเพิม่ ขึน้
จานวนร้อยละของปริมาณเงินกูล้ ดลง
จานวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมฝึ กอบรมอาชีพเสริม

หน่วยวัด
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
คน

2557
15.00
15.00
200

2558
15.00
15.00
200

เป้าหมาย
2559
15.00
15.00
200

15.00
15.00
200

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I)
รหัส
I1.1
I2.1

ตัวชีว้ ดั

หมวด

1

2

เป้าหมาย
2559
4

ร้อยละ

n.a.

n.a.

2557
20.00

หน่วยวัด

จานวนหมวดทีส่ หกรณ์ผา่ นการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์ CQA
จานวนร้อยละของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนา

2557

2558

2560

2561
6

7

n.a.

n.a.

n.a.

2558
20.00

เป้าหมาย
2559
20.00

2560
20.00

2561
20.00

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learnig and Growth Perspective : L)
รหัส
L1.1
L2.1
L3.1

ตัวชีว้ ดั
จานวนร้อยละของผูแ้ ทนสมาชิกในแต่ละหน่วยทีไ่ ด้รบั การอบรมให้
ความรูเ้ กีย่ วกับอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
จานวนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์กบั สมาชิก
จานวนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

หน่วยวัด
ร้อยละ
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

บทที่ 5

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์
แผนปฏิบตั ิ การ (Action Plan) หลังจากสหกรณ์ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ขน้ึ มาแล้ว
ก็จะเป็ นขัน้ ตอนของการนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อระบุกิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่จะดาเนินการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั งิ าน และติดตามประเมินผลต่อไป

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557 – 2561
โครงการ / แผนงาน

งบประมาณ

(1) โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา
เด็กเรียนดีทม่ี ี
ฐานะยากจน
ในจังหวัดเพชรบุรี
(2) โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน

15,000 บาท
ต่อปี

(3) โครงการสร้าง
เครือข่ายความรู้
ด้านการสหกรณ์
กับหน่วยงานอื่น

50,000 บาท
ต่อปี

10,000 บาท
ต่อปี

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย

ปี
2557

ทุนการศึกษาสาหรับเด็ก 
เรียนดีทม่ี ฐี านะยากจน
โดยต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ต รของ
สมาชิก จานวน 15 คน
ต่อปี
สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมของชุมชน
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี
(ปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้
ทุนสาธารณประโยชน์
แล้วเสร็จภายในปี 2557)
ประชุมสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรูด้ า้ น
การสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างน้อย
2 ครัง้ ต่อปี

2558

2559

2560

2561

























โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557 – 2561 (ต่อ)
โครงการ / แผนงาน

งบประมาณ

(4) โครงการระดมทุน

30,000 บาท
ต่อปี
5,000 บาท
ต่อปี

(5) โครงการศึกษา
แนวทางการหัก
เงินเดือนด้วย
วิธกี ารอื่น กรณีท่ี
ต้นสังกัดของ
สมาชิกไม่หกั เงิน
ให้กบั สหกรณ์
(6) โครงการจัดหา
ประโยชน์
จากสานักงาน
ปจั จุบนั
(7) โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในสานักงาน
ตามเกณฑ์
กิจกรรม 5 ส.
(8) โครงการจัดสร้าง
สานักงานใหม่

คานวณ
ในปี 2559

30,000 บาท
ต่อปี

(กาหนด
หลังจากมีมติ
ให้สร้างโดย
ทีป่ ระชุมใหญ่
ประจาปี 2556)

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย

ปี
2557

ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึน้

อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
รา ย ง า น ผ ลก า ร ศึ ก ษ า 
วิธกี ารหักเงินชาระหนี้
วิธกี ารอื่น สาหรับสมาชิก
ทีส่ หกรณ์ไม่สามารถหัก
จากต้นสังกัดได้
แล้วเสร็จภายในปี 2558

2558

2560

2561




อาคารสานักงานเก่าปรับปรุง
แล้วเสร็จ

สหกรณ์ ผ่า นการประเมิน 
เกณฑ์กจิ กรรม 5 ส.
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี







สร้างอาคารสานักงาน
แห่งใหม่แล้วเสร็จ
และเปิดใช้งาน
ภายในปี 2558

2559













โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557 – 2561 (ต่อ)
โครงการ / แผนงาน

งบประมาณ

(9) โครงการวิจยั การ
จัดการบริหาร
งานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเพชรบุรี

50,000 บาท
ต่อปี

(10) โครงการ
สวัสดิการสาหรับ
ผูม้ อี ายุการเป็น
สมาชิก
มากกว่า 20 ปี
(11) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ให้แก่สมาชิก

คานวณ
ในปี 2560

20,000 บาท
ต่อปี

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย

ปี
2557

2558

รายงานผลการศึกษา

เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัด กับสหกรณ์อ่นื
ภายในปี 2557
รายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจด้านการจัด
ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง ส ม า ชิ ก
ส ห ก รณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ค รู
เพชรบุรี จากัด
ภายในปี 2559
สวัสดิการให้ผมู้ อี ายุ
การเป็นสมาชิกมากกว่า
20 ปี ในโอกาสครบรอบ
60 ปี สหกรณ์
จานวนครัง้ การจัดอบรม
ให้ความรูแ้ ก่สมาชิก
- การมีวนิ ยั ทางการเงิน
และการออมเพื่ออนาคต
- การชาระหนี้ทเ่ี หมาะสม
เพื่อหลีกเลีย่ งการไม่
สามารถชาระหนี้ได้ใน
วัยเกษียณอย่างน้อย
1 ครัง้ ต่อปี



2559

2560

2561













โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557 – 2561 (ต่อ)
งบประมาณ

(11) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ให้แก่สมาชิก(ต่อ)

ปริ ม าณเงิ น ออมเพิ่ ม ขึ้น
และจานวนลูกหนี้คา้ ง
ชาระลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 15 ต่อปี
120,000 บาท สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมฝึกอบรม 
ต่อปี
ทาอาชีพเสริม 200 คน
ใน 4 หลักสูตร
10,000 บาท สหกรณ์ผา่ นการประเมิน 
ต่อปี
ตามเกณฑ์ CQA
ทัง้ 7 หมวด
และไ ด้ ร ั บ รา ง วั ล CQA
ภายในปี 2561
10,000 บาท ประเมินการควบคุม

ต่อปี
ภายใน และการบริ ห าร
ความเสี่ ย งของสหกรณ์
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี

(12) โครงการส่งเสริม
อาชีพเสริม
ให้สมาชิก
(13) โครงการพัฒนา
การบริหาร
จัดการสหกรณ์
ตามเกณฑ์ CQA

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย

ปี

โครงการ / แผนงาน

(14) โครงการจัดทา
ระบบการควบคุม
ภายใน และ
การบริหารความ
เสีย่ งของสหกรณ์
(15) โครงการพัฒนา
100,000 บาท Upgrade โปรแกรม
โปรแกรม
ต่อปี
ระบบงานสหกรณ์
ระบบงานสหกรณ์
โดย ISOCARE
อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
(16) โครงการเผยแพร่ 50,000 บาท ผูแ้ ทนสมาชิก
อุดมการณ์
ต่อปี
ในแต่ละหน่วยได้รบั
หลักการสหกรณ์
การอบรมอย่างน้อย
สู่สมาชิก
ร้อยละ 30 ต่อปี

2557

2558

2559

2560

2561













































โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557– 2561 (ต่อ)
โครงการ / แผนงาน

งบประมาณ

(17) โครงการ
จัดทาวารสาร
สารสัมพันธ์
สหกรณ์
(18) โครงการสร้าง
เผยแพร่ขา่ วสาร
สหกรณ์ผา่ นสื่อ
สาธารณะ
ในท้องถิน่
( รายการวิทยุ )
(19) โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสหกรณ์
ผ่าน Website
และนิทรรศการ
แสดงผลงาน
(20) โครงการสร้าง
ทีมวิทยากรของ
สหกรณ์
(21) โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เคลื่อนที่
สู่สมาชิก

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย

ปี
2558

2559

2560

2561

110,000 บาท สมาชิกได้รบั วารสาร

ต่อปี
สารสัมพันธ์สหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนสมาชิก
20,000 บาท ข่า วสารสหกรณ์ เ ผยแพร่ 
ต่อปี
ผ่า นวิท ยุ สวท. เพชรบุ รี
อย่างน้อย 12 ครัง้ ต่อปี

















ข่า วสารสหกรณ์ เ ผยแพร่ 
ผ่าน Website อย่างน้อย
1 ครัง้ ต่อเดือน
นิ ท รรศการแสดงผลงาน
ของสหกรณ์อย่างน้อย
1 ครัง้ ต่อปี
สหกรณ์มวี ทิ ยากรเผยแพร่ 
และให้ความรูด้ า้ นสหกรณ์
อย่างน้อย 3 คน
สหกรณ์ออกพบปะ

และให้บริการสมาชิก
นอกสถานที่
อย่างน้อย 8 ครัง้ ต่อปี

























20,000 บาท
ต่อปี

10,000 บาท
ต่อปี
50,000 บาท
ต่อปี

2557

โครงการ / แผนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2557– 2561 (ต่อ)
โครงการ / แผนงาน

งบประมาณ

(22) โครงการพัฒนา
600,000 บาท
บุคลากร
ต่อปี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างสหกรณ์

ตัวชี้วดั / เป้ าหมาย
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ผูแ้ ทนสมาชิก และ
สมาชิกได้ศกึ ษาดูงาน
และทัศนศึกษาด้าน
การสหกรณ์
อย่างน้อย ร้อยละ 3 ต่อปี

ปี
2557

2558

2559

2560

2561















คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ได้รบั การแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ บั สหกรณ์อ่นื
ร้อยละ 80 ต่อปี

(23) โครงการสร้าง
นวัตกรรม
การบริหารจัดการ
สหกรณ์
(24) โครงการอบรม
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20,000 บาท
ต่อปี

50,000 บาท
ต่อปี

สมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก
ไ ด้ ร ั บ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรูก้ บั สหกรณ์อ่นื
ร้อยละ 3 ต่อปี
มีนวัตกรรมการบริหาร

จัดการงานสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรม
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผา่ น

การอบรม อย่ า งน้ อ ย 10
คน ต่อปี ด้วยคะแนน
อย่างน้อยร้อยละ 70







1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีที่มีฐานะยากจนในจังหวัดเพชรบุรี
ที่
1

2

3
4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
สารวจเด็กเรียนดีทม่ี ฐี านะยากจน
(ต้องไม่เป็นบุตรของสมาชิก)
โดยการประสานงานกับโรงเรียน
ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับจานวนเด็กนักเรียนที่
ได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
จัดพิธมี อบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีท่ี
มีฐานะยากจนตามแผนทีก่ าหนด
ประชาสัมพันธ์การมอบทุนเด็กเรียนดี
ทีม่ ฐี านะยากจนผ่านสื่อต่างๆ ของ
สหกรณ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ

ตัวชีว้ ดั
ทุนการศึกษาสาหรับ
เด็กเรียนดีทม่ี ฐี านะ
ยากจนโดยต้องไม่เป็น
บุตรของสมาชิก

เป้าหมาย
จานวน 15 คน
ต่อปี
(ทุกระดับ)

งบประมาณ
15,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
พฤษภาคม –
มิถุนายน
ของทุกปี
กรกฎาคม
ของทุกปี
สิงหาคม
ของทุกปี
กันยายน –
ตุลาคม
ของทุกปี

2. โครงการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมของชุมชน
ที่
กิจกรรม / ขัน้ ตอน
1 เสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้มคี วาม
หลากหลาย
2 สารวจกิจกรรมของชุมชนเพือ่ การ
พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม

3

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน พร้อม
มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม

4

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ ของสหกรณ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ

ตัวชีว้ ดั
ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ทุน
สาธารณประโยชน์

เป้าหมาย
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ภายในปี 2557

งบประมาณ
0 บาท

ระยะเวลา
ภายในปี 2557

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน

อย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อปี

10,000 บาท
ต่อปี

มกราคม,
กรกฎาคม
ของทุกปี
( 2558 – 2561 )
มีนาคม, กันยายน
ของทุกปี
( 2558 – 2561 )
เมษายน, ตุลาคม
ของทุกปี
( 2558 – 2561 )

3. โครงการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการสหกรณ์ กบั หน่ วยงานอื่น
ที่
1

2

3

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ นการสหกรณ์
จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ นการ
สหกรณ์
สรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ด้านการสหกรณ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยประมวลผล
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
ประชุมสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรูด้ า้ นการ
สหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

เป้าหมาย
อย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
ระยะเวลา
50,000 บาท ธันวาคม, มิถุนายน
ต่อปี
ของทุกปี
มกราคม,
กรกฎาคม
ของทุกปี
หลังการจัดกิจกรรม

4. โครงการระดมทุน
ที่
1

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยอานวยการ
และ ฝา่ ยจัดการ

2

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด ว่าด้วยหุน้ ใหม่ เพื่อ
ปรับเพดานเงินได้รายเดือนต่อการถือ
หุน้ รายเดือนใหม่และให้เพิม่ ขึน้ ทุกปี
ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ฐานเงินเดือนใหม่ของสมาชิก
ประกาศให้สมาชิกทราบ

3

ดาเนินการตามแผนทีก่ าหนด

ฝา่ ยจัดการ,
ฝา่ ยเงินฝาก
และ ทะเบียนหุน้

4

ประเมินผลการดาเนินการเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ

ฝา่ ยจัดการ

ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึน้

เป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ
10 ต่อปี

งบประมาณ
30,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
ปี 2556 และ
ปี 2559

ธันวาคม
ปี 2556 และ
ปี 2559
มกราคม –
กันยายน
ปี 2557 และ
ปี 2560
ตุลาคม
ปี 2557 และ
ปี 2560

5. โครงการศึกษาแนวทางการหักเงิ นเดือนด้วยวิ ธีการอื่น กรณี ที่ต้นสังกัดของสมาชิ กไม่หกั เงิ นให้กบั สหกรณ์
ที่
1

2

3

4

5

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ศึกษาการหักบัญชีทไ่ี ม่สามารถ
ดาเนินการหักบัญชีได้ กับ
ธนาคารกรุงไทย
พิจารณาความเหมาะสม และศึกษา
เพิม่ เติมเพื่อหาวิธกี ารหักเงินเพือ่
ชาระหนี้วธิ กี ารอื่นเพือ่ เปรียบเทียบ
สรุปแนวทางการดาเนินการเพือ่ เสนอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา
กาหนดขัน้ ตอนการหักบัญชีท่ี
ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีได้
ไว้ในขัน้ ตอนหนึ่งในการทางาน
ของฝา่ ยเงินกู้ และประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกทราบ
ดาเนินการตามแผนทีก่ าหนด

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยเงินกู้ และ
ฝา่ ยประมวลผล
ฝา่ ยเงินกู้ และ
ฝา่ ยจัดการ
คณะกรรมการฯ
และ
ฝา่ ยจัดการ
ฝา่ ยเงินกู,้
ฝา่ ยจัดการ,
ฝา่ ยธุรการและ
ประชาสัมพันธ์
ฝา่ ยจัดการ,
ฝา่ ยเงินกู้

ตัวชีว้ ดั
รายงานผลการศึกษา
วิธกี ารหักเงินชาระหนี้
วิธกี ารอื่น สาหรับ
สมาชิกทีส่ หกรณ์ไม่
สามารถหักจาก
ต้นสังกัดได้

เป้าหมาย
แล้วเสร็จภายในปี
2558

งบประมาณ
5,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2556
มกราคม –
เมษายน 2557
พฤษภาคม –
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2557

มกราคม 2558
เป็นต้นไป

6. โครงการจัดหาประโยชน์ จากสานักงานปัจจุบนั
ที่
1

2

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาหาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากอาคารสานักงานเก่า
ปรับปรุงอาคารสานักงานเพื่อใช้
ประโยชน์ตามแนวทางที่
คณะกรรมการมีมติ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยจัดการ
ฝา่ ยอานวยการ
และฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
อาคารสานักงานเก่า
ปรับปรุง

เป้าหมาย
แล้วเสร็จตามมติ
คณะกรรมการ

งบประมาณ
คานวณ
ในปี 2559

ระยะเวลา
ปี 2559 – ปี 2561

ปี 2559 – ปี 2561

7. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสานักงานตามเกณฑ์กิจกรรม 5 ส.
ที่
1
2

3

4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดการอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ รือ่ ง
กิจกรรม 5 ส.
ให้เจ้าหน้าทีก่ าหนดแผนการทา
กิจกรรม 5 ส. และแบ่งพืน้ ที่
รับผิดชอบ (1.สะสาง)
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนทีก่ าหนด
(2.สะอาด 3.สะดวก 4.สุขลักษณะ
5.สร้างนิสยั )
ประเมินผลกิจกรรม 5 ส. และ
ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการประเมิน

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
สหกรณ์ผา่ นการ
ประเมินเกณฑ์
กิจกรรม 5 ส.

เป้าหมาย
อย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
30,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ธันวาคม
ของทุกปี
มกราคม
ของทุกปี
กุมภาพันธ์ –
ตุลาคมของทุกปี
ทุกเดือน

8. โครงการจัดสร้างสานักงานใหม่
ที่
1

2

3
4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ออกแบบและเขียนแบบทาง
สถาปตั ยกรรม ตลอดจนทาแบบรูป
รายการต่าง ๆ และการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่
ประกาศประกวดราคา และจัดทา
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างอาคาร
สานักงานใหม่
ดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงาน
ใหม่
ตรวจรับอาคารสานักงานใหม่ และ
เปิดใช้งาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
สร้างอาคารสานักงาน
แห่งใหม่แล้วเสร็จและ
เปิดใช้งาน

เป้าหมาย
ภายในปี 2558

งบประมาณ
1,070,00 บาท

97,000,000 บาท

ระยะเวลา
กรกฎาคม –
ตุลาคม
ปี 2556
ปี 2557 –
ปี 2558

9. โครงการวิ จยั การจัดการบริ หารงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
ที่
1

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดประชุมเพื่อกาหนดหัวข้องานวิจยั
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

2

กาหนดผูด้ าเนินงานวิจยั การจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิก
ดาเนินการวิจยั หัวข้อ “การศึกษา
เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัด กับสหกรณ์อ่นื ”
ดาเนินการวิจยั หัวข้อ “การศึกษา
ความพึงพอใจการจัดสวัสดิการของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด”
สรุปผลการวิจยั และนาเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

3

4

5

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ

ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย
- รายงานผล
แล้วเสร็จในปี 2557
การศึกษา
เปรียบเทียบการจัด
สวัสดิการให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัดกับสหกรณ์อน่ื
- รายงานผล
แล้วเสร็จในปี 2559
การศึกษาความพึง
พอใจด้านการจัด
สวัสดิการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเพชรบุรี

งบประมาณ
50,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
พฤศจิกายน –
ธันวาคม ปีบญ
ั ชี
2557, 2559
มกราคม
ปีบญ
ั ชี 2557, 2559
กุมภาพันธ์ –
กันยายน
ปีบญ
ั ชี 2557
กุมภาพันธ์ –
กันยายน
ปีบญ
ั ชี 2559
ตุลาคม
ปีบญ
ั ชี 2557, 2559

10. โครงการสวัสดิ การสาหรับผูม้ ีอายุการเป็ นสมาชิ กมากกว่า 20 ปี
ที่
1
2

3

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
สารวจข้อมูลระยะเวลาการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์
กาหนดเกณฑ์การให้ผลตอบแทนใน
แต่ละช่วงอายุของการเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์
มอบเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการ
เป็นสมาชิกในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ของสหกรณ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ

ตัวชีว้ ดั
สวัสดิการให้ผมู้ อี ายุ
การเป็นสมาชิก
มากกว่า 20 ปี

เป้าหมาย
ในโอกาส ครบรอบ
60 ปี สหกรณ์

งบประมาณ
คานวณ
ในปี 2560

ระยะเวลา
กันยายน – ตุลาคม
ปี 2560

11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิ ก
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่สมาชิกให้
ตระหนักถึงการมีวนิ ยั ทางการเงิน
และการออมเพื่ออนาคต
คานวณอัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่
เหมาะสมเพือ่ จูงใจให้สมาชิกเพิม่
การออม
จัดอบรมสัมมนาแก่สมาชิกเพื่อให้
ตระหนักถึงความสาคัญในการชาระ
หนี้ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่
หลีกเลีย่ งการไม่สามารถชาระหนี้ได้
ในวัยเกษียณ
ศึกษาวิธกี ารปรับงวดชาระหนี้เงินกู้
ให้สอดคล้องกับรายได้ของสมาชิกแต่
ละช่วงอายุ เพือ่ ให้สมาชิกไม่มหี นี้สนิ
หรือมีหนี้สน้ิ น้อยทีส่ ุดเมื่อเกษียณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
ระยะเวลา
20,000 บาท พฤศจิกายน –
ต่อปี กรกฎาคมของทุกปี

ฝา่ ยเงินฝาก
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
จานวนครัง้ การจัด
อบรมให้ความรูแ้ ก่
สมาชิก
ปริมาณเงินออม
เพิม่ ขึน้

อย่างน้อยร้อยละ
15 ต่อปี

พฤศจิกายน –
กรกฎาคมของทุกปี

ฝา่ ยเงินกู้
และ ฝา่ ยจัดการ

จานวนครัง้ การจัด
อบรมสัมมนาสมาชิก

อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อปี

พฤศจิกายน –
กรกฎาคมของทุกปี

ฝา่ ยเงินกู้
และ ฝา่ ยจัดการ

จานวนลูกหนี้คา้ ง
ชาระเงินกูล้ ดลง

อย่างน้อยร้อยละ
15 ต่อปี

พฤศจิกายน –
กรกฎาคมของทุกปี

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยเงินฝาก
และ ฝา่ ยจัดการ

11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิ ก (ต่อ)
ที่
5

6

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
สารวจสมาชิกทีม่ ปี ริมาณเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ และสมาชิกทีส่ ามารถชาระ
หนี้ได้ตามกาหนดหรือก่อนกาหนด
และยกย่องชมเชย พร้อมมอบรางวัล
รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินการ นาเสนอทีป่ ระชุม
อานวยการ และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยจัดการ

ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
จานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั
รางวัล

เป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ
15 ต่อปี

งบประมาณ

ระยะเวลา
สิงหาคม –
กันยายนของทุกปี

ตุลาคม
ของทุกปี

12. โครงการส่งเสริ มอาชีพเสริ มให้สมาชิ ก
ที่
1
2
3

4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ประสานงานกับหน่วยงานทีม่ ี
ศักยภาพในการอบรมอาชีพเสริม
จัดทาโครงการร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กบั สมาชิกตามกาหนดการ
ประเมินผลหลังการอบรมในแต่ละ
หลักสูตร

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ

ตัวชีว้ ดั
สมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
ฝึกอบรมทาอาชีพเสริม

เป้าหมาย
200 คน ใน 4
หลักสูตร

งบประมาณ
120,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
มกราคม
ของทุกปี
มกราคม – มีนาคม
ของทุกปี
เมษายน –
พฤษภาคม
ของทุกปี
หลังการอบรม

13. โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการสหกรณ์ ตามเกณฑ์ CQA
ที่
1

2

3

4

5

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ตามเกณฑ์ CQA ใน 6
หมวด โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
สานักพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สรุปผลลัพธ์การประเมินตนเองของ
สหกรณ์ และจัดทาแผนปรับปรุง
สหกรณ์ในส่วนทีย่ งั ต้องพัฒนา
เพิม่ เติมตามเกณฑ์ CQA ใน 6 หมวด
ดาเนินการปรับปรุงสหกรณ์ตามแผนปรับปรุงตามเกณฑ์ CQA ใน 6
หมวด
ประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ตามเกณฑ์ CQA ใน
หมวด 7
เข้ารับการประเมินองค์กรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และ ชสอ. เพื่อรับ
รางวัล CQA

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยอานวยการ
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
สหกรณ์ผา่ นการ
ประเมินตามเกณฑ์
CQA หมวด 1 – หมวด
6

เป้าหมาย
ภายในปี 2559

สหกรณ์ผา่ นการ
ประเมินตามเกณฑ์
CQA หมวด 7

ภายในปี 2560

ปี 2560

สหกรณ์ได้รบั รางวัล
CQA

ในปี 2561

ปี 2561

งบประมาณ
10,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ปี 2557 - 2559

14. โครงการจัดทาระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยงของสหกรณ์
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ การ
ตรวจสอบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งของ
สหกรณ์ รวมทัง้ จัดทาแผนปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสีย่ งของสหกรณ์เสนอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอานวยการ
ดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสีย่ งของสหกรณ์
ติดตามการดาเนินงานตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ งของสหกรณ์ เพือ่
เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
อานวยการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยอานวยการ

ตัวชีว้ ดั
ประเมินการควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งของสหกรณ์

เป้าหมาย
อย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
ระยะเวลา
10,000 บาท พฤศจิกายน –
ต่อปี ธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
และฝา่ ยจัดการ

มกราคม –
มีนาคมของทุกปี

ฝา่ ยจัดการ

เมษายน –
กันยายนของทุกปี

ฝา่ ยจัดการ

ตุลาคม
ของทุกปี

15. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ที่
1

2

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ฝา่ ยตรวจสอบ
โปรแกรมระบบงานของฝา่ ยที่
ต้องการพัฒนาโปรแกรมเพิม่ เติม
ให้เจ้าหน้าทีข่ อง ISOCARE ทาการ
Upgrade โปรแกรม ให้สอดคล้องกับ
ปญั หาใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั ิ
งานตามทีฝ่ า่ ยต่างๆ ต้องการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยประมวลผล
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
Upgrade โปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์โดย
ISOCARE

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
100,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ทุกปี

ทุกปี

16. โครงการเผยแพร่อดุ มการณ์ หลักการสหกรณ์ ส่สู มาชิ ก
ที่
1
2

3

4

กิจกรรม
จัดอบรมผูแ้ ทนสมาชิกในเรื่อง
อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
เชิญประชุมผูแ้ ทนสมาชิกทีผ่ า่ นการ
อบรมเพื่อวางแผนจัดทาการเผยแพร่
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ดาเนินการเผยแพร่อุดมการณ์และ
หลักการสหกรณ์โดยผูแ้ ทนสมาชิกที่
ผ่านการอบรม
สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
และนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ
ฝา่ ยจัดการ
ฝา่ ยธุรการและ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชีว้ ดั
ผูแ้ ทนสมาชิกในแต่ละ
หน่วยได้รบั การอบรม

เป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 30
ต่อปี

งบประมาณ
ระยะเวลา
50,000 บาท
มิถุนายน ต่อปี กรกฎาคมของทุกปี
สิงหาคม
ของทุกปี
กันยายน – ตุลาคม
ของทุกปี
ตุลาคม –
พฤศจิกายน
ของทุกปี

17. โครงการจัดทาวารสารสารสัมพันธ์สหกรณ์
ที่
1

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ดาเนินการจัดทาวารสารสาร
สัมพันธ์สหกรณ์รายไตรมาส

2

จัดส่งวารสารสารสัมพันธ์สหกรณ์
ให้สมาชิก

ผูร้ บั ผิดชอบ
ตัวชีว้ ดั
ฝา่ ยศึกษาฯ, ฝา่ ยจัดการ, สมาชิกได้รบั วารสาร
ฝา่ ยธุรการและ
สารสัมพันธ์สหกรณ์
ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100,000 บาท
80 ของจานวน
ต่อปี
สมาชิก

ระยะเวลา
ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

18. โครงการเผยแพร่ข่าวสารสหกรณ์ ผา่ นสื่อสาธารณะในท้องถิ่ น ( รายการวิ ทยุ )
ที่
1

2
3

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
รวบรวมข้อมูลเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางวิทยุ และ
ติดต่อขออนุญาตทาง สวท.
เพชรบุรี เพื่อการออกอากาศ
จัดรายการพบสมาชิกสหกรณ์ทาง
วิทยุ สวท. เพชรบุรที ุกเดือน
ประเมินผลการดาเนินการเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะกรรมการทุกฝา่ ย
และ เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการทุกฝา่ ย
และ เจ้าหน้าที่
ฝา่ ยจัดการ,
ฝา่ ยธุรการและ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชีว้ ดั
ข่าวสารสหกรณ์
เผยแพร่ผา่ นวิทยุ
สวท.เพชรบุรี

เป้าหมาย
อย่างน้อย 12 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
20,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ทุกเดือน

ทุกเดือน
ทุกเดือน

19. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ ผา่ น Website และนิ ทรรศการแสดงผลงาน
ที่
1

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
เผยแพร่ขา่ วสารสหกรณ์ผา่ น
Website

2

จัดแสดงผลงานนิทรรศการใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ

3

ประเมินผลการดาเนินการเสนอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ตัวชีว้ ดั
ฝา่ ยศึกษาฯ, ฝา่ ยจัดการ, ข่าวสารสหกรณ์
ฝา่ ยธุรการและ
เผยแพร่ผา่ น
ประชาสัมพันธ์
Website
นิทรรศการแสดง
ผลงานของสหกรณ์

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อเดือน

งบประมาณ
0 บาท

ระยะเวลา
ทุกเดือน

อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อปี

20,000 บาท
ต่อปี

วันสหกรณ์
แห่งชาติ
ของทุกปี
ทุกเดือน

20. โครงการสร้างทีมวิ ทยากรของสหกรณ์
ที่
1

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
คัดเลือกบุคลากรเพื่อทาหน้าที่
เป็นวิทยากรของสหกรณ์

2

พัฒนาบุคลากรทีจ่ ะทาหน้าทีเ่ ป็น
วิทยากรของสหกรณ์
รวบรวมข้อมูล และพัฒนาสื่อทีจ่ ะ
ใช้ในการบรรยายให้กบั หน่วยงาน
ต่างๆ
จัดส่งวิทยากรไปให้ความรูก้ บั
หน่วยงานต่างๆ ทีร่ อ้ งขอมายัง
สหกรณ์

3

4

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ และ
ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
สหกรณ์มวี ทิ ยากร
เผยแพร่และให้
ความรูด้ า้ นสหกรณ์

เป้าหมาย
อย่างน้อย 3 คน

งบประมาณ
ระยะเวลา
10,000 บาท พฤศจิกายน –
ต่อปี ธันวาคมของทุกปี
มกราคม –
มีนาคมของทุกปี
เมษายน –
พฤษภาคมของทุกปี
ตามทีห่ น่วยงาน
ร้องขอ
ในช่วง มิถุนายน
–
ตุลาคม ของทุกปี

21. โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ เคลื่อนที่ส่สู มาชิ ก
ที่
1
2
3

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
กาหนดแผนการให้บริการสมาชิก
นอกสถานที่
ออกพบปะและให้บริการสมาชิก
นอกสถานทีต่ ามแผนทีก่ าหนดไว้
ประเมินผลการให้บริการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
สหกรณ์ออกพบปะ
และให้บริการสมาชิก
นอกสถานที่

เป้าหมาย
อย่างน้อย 8 ครัง้
ต่อปี

งบประมาณ
50,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ธันวาคม
ของทุกปี
มกราคม –
กันยายนของทุกปี
หลังการให้บริการ

22. โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์
ที่
1

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ให้กบั คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ผูแ้ ทนสมาชิก และสมาชิก

2

จัดอบรม และศึกษาดูงานสหกรณ์
อื่นให้กบั คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา-กิตติมศักดิ ์ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิก
และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

3

ประเมินผลการดาเนินการและ
เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยศึกษาฯ และ
ฝา่ ยธุรการและ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ อย่างน้อยร้อยละ 3
ผูแ้ ทนสมาชิก และสมาชิก
ต่อปี
ได้ศกึ ษาดูงาน และทัศน
ศึกษาด้านการสหกรณ์
- คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา
ร้อยละ 80
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ต่อปี
ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ได้รบั การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
สหกรณ์อ่นื
- สมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก
ร้อยละ 3
ได้รบั การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ต่อปี
กับสหกรณ์อ่นื

งบประมาณ
600,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
เมษายน –
พฤษภาคม
ของทุกปี
กรกฎาคม –
สิงหาคมของทุกปี

กันยายน - ตุลาคม
ของทุกปี

23. โครงการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการสหกรณ์
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
ศึกษานวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ
การบริหารจัดการงานของ
สหกรณ์ รวมทัง้ ผลดี-ผลเสียจาก
การใช้งานนวัตกรรม
นาเสนอแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการงาน
ของสหกรณ์ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อขอ
ความเห็นชอบ
นานวัตกรรมการบริหารจัดการ
งานของสหกรณ์ทผ่ี า่ นความ
เห็นชอบไปใช้ปฏิบตั งิ านจริง
ประเมินผลของการใช้นวัตกรรม
และยกย่องชมเชยผูพ้ ฒ
ั นาผลงาน
นวัตกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยประมวลผล
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการงานสหกรณ์

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2
นวัตกรรม

งบประมาณ
20,000 บาท
ต่อ 1 นวัตกรรม

ระยะเวลา
ปี 2557 และ
ปี 2559

ฝา่ ยจัดการ

ปี 2557 และ
ปี 2559

ฝา่ ยจัดการ

ปี 2558 และ
ปี 2560

ฝา่ ยประมวลผล
และ ฝา่ ยจัดการ

ปี 2558 และ
ปี 2560

24. โครงการอบรมเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1

2

3

กิจกรรม / ขัน้ ตอน
จัดทดสอบความรูเ้ บือ้ งต้นการใช้
งานโปรแกรมสาเร็จรูป และ
โปรแกรมระบบงานของสหกรณ์
จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูป และโปรแกรมระบบงาน
ของสหกรณ์เพื่อเพิม่ ทักษะ ให้
สอดคล้องกับการทางาน
จัดทดสอบความรูห้ ลังการอบรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยประมวลผล
และ ฝา่ ยจัดการ

ตัวชีว้ ดั
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผา่ น
การอบรม

เป้าหมาย
อย่างน้อย 10 คน
ต่อปี
ด้วยคะแนน
อย่างน้อย
ร้อยละ 70

งบประมาณ
50,000 บาท
ต่อปี

ระยะเวลา
ธันวาคม
ของทุกปี
มกราคม –
กันยายนของทุกปี

หลังการอบรม

ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 56
1. นายโกศล
2. นายนิพนธ์
3. นายวรพล
4. นายจาลอง
5. นายธีระชัย
6. นายไพฑูร
7. นายเลิศ
8. นายธนาสิทธิ ์
9. นางสาวพัชรินทร์
10. นายอานวย
11. นายสรรพสิทธิ ์
12. นายไพบูลย์
13. นายประสงค์
14. นายสมศักดิ ์
15. นายรณชัย

จุย้ มี
พวงเดช
เสียงสนัน่
บัวงาม
พวงน้อย
สีสง่า
ศรีเอียง
บุญญาธนานุรตั น์
เนื่องอ้น
ศักดิปรี
์ ชา
บุญมา
เกตุแก้ว
ธงสุวรรณ
แตงอวบ
พาทีทนิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามผูต้ รวจสอบกิ จการ ประจาปี บัญชี 2556
1.
2.
3.
4.
5.

นายปญั ญา
นายเชาวลิต
นายโกมินทร์
นายเพือ่ ม
นายลือนาม

ฉัตรวชิระวงษ์
พูนสวน
ตรัยวารินทร์
เกิดแก้ว
คิดอยู่

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ม้ายอุเทศ
สรรพคุณ
สังข์สเี งิน
เกิดหนู
ยืนยง

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

รายนามที่ปรึกษาสหกรณ์ ชุดที่ 56
1.
2.
3.
4.
5.

นายประชุม
นายสมาน
นายอนันต์
นายบุญส่ง
นายมานิต

รายนามผูม้ ีส่วนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระหว่างปี
1. นายโกศล
จุย้ มี
2. นายนิพนธ์
พวงเดช
3. นายวรพล
เสียงสนัน่
4. นายจาลอง
บัวงาม
5. นายธีระชัย
พวงน้อย
6. นายไพฑูร
สีสง่า
7. นายเลิศ
ศรีเอียง
8. นายธนาสิทธิ ์
บุญญาธนานุรตั น์
9. นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น
10. นายอานวย
ศักดิปรี
์ ชา
11. นายสรรพสิทธิ ์
บุญมา
12. นายไพบูลย์
เกตุแก้ว
13. นายประสงค์
ธงสุวรรณ
14. นายสมศักดิ ์
แตงอวบ
15. นายปญั ญา
ฉัตรวชิระวงษ์
16. นายเชาวลิต
พูนสวน
17. นายโกมินทร์
ตรัยวารินทร์
18. นายบุญส่ง
เกิดหนู
19. นายมานิต
ยืนยง
20. นายณรงค์ชยั
ธนันทา
21. นายบุญมา
คงเจริญ
22. นายสมหมาย
อ่วมอินจันทร์
23. นายปรีชา
น้อยพ่วง
24. นางกชพรรณ
ลัภโนปกรณ์
25. นายศิริ
เฮ่งพก
26. นายราย
จันทร์กลัด
27. นายวสรรณ์
น้อยภาษี
28. นายสมหมาย
เพ็ญจันทร์
29. นายไพฑูรย์
เฟื่ องฟู
30. นางเพ็ญศรี
ตูป้ ระดับ

2557 - 2561
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก

รายนามผูม้ ีส่วนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระหว่างปี 2557 - 2561 (ต่อ)
31. นายบรรเทิง
32. นายพิชยั
33. นางสาวชุตกิ านต์
34. นางนัฏชาวัลย์
35. นางสุวรรณา
36. นางสาวพรพรรวดี
37. นางรรรรอง
38. นางรัชนี
39. นางวรวรรณ
40. นางสุชาตา
41. นางสาวภาลินี
42. นางศิรกิ านดา
43. นางจุฑามาศ
44. นางสาวภมรรัตน์
45. นางสาววรารัตน์
46. นางสาวฉวีวรรณ
47. นางสุชรี า
48. นางสาวเดือนดี
49. นายชัยนรินท์
50. นายชารินทร์
51. นายสุทธิรกั ษ์
52. นางสาวพาวิณี
53. ผศ.สุชนิ
54. นางนันทวัน
55. นายมานะ
56. นายไพรัตน์
57. นางสุนทรี
58. นางสาวพรปวีณ์
59. นางสาวนิชานันท์

มากมิตร
ศิรบิ ุญโกศัย
แสงอินทร์
ตัง้ ศิรชิ ชู ว่ ย
พวงเดช
ศรีสุวรรณ
ทองจุไร
ฉัตรวชิระวงษ์
สุขดี
สิงห์ทอง
รอดสิน
ม่วงน้อย
สระสาราญ
ฉันทถาวรกุล
ชลภาพ
ใจกว้าง
บุญคา
ศรีสม
อินจวงจิรกิตติ ์
โพธิทอง
์
รูปสง่า
วัชริช
ปลีหะจินดา
ออไอศูรย์
อ่อนนุ่ม
สุธรรม
ถาวร
สุรยิ ะก้านตรง
สุวรรณยี่

ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝา่ ย
หัวหน้าฝา่ ย
หัวหน้าฝา่ ย
หัวหน้าฝา่ ย
หัวหน้าฝา่ ย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

รูปภาพในการจัดทาแผนกลยุทธ์

หนังสืออ้างอิง
 “กรณีตวั อย่างกิจกรรมแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้กลยุทธ์” สานักพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2550
 “คู่มอื การจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์” สานักพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2546

