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แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ปี 2556 (ตุลาคม 2555 – กนัยายน 2556) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ขององคก์รเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน 
นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็น
การวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กร ผลการ
ด าเนินการในเร่ืองน้ี พบวา่  

จุดแข็ง (Strengths)  
     1. การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของสหกรณ์  
     2. สหกรณ์ฯ ไดรั้บการช าระหน้ี และรับทุนเรือนหุน้ของสมาชิกผา่นทางตน้สังกดั ได ้ 
     3. ดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป  
    4. สหกรณ์ฯ มีสวสัดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก และสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวสัดิการอ่ืนๆ  
     5. สหกรณ์ฯ สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ดเ้อง และสามารถบริหารดอกเบ้ียโดยไม่ตอ้ง
อิงกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  
    6. สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ  
     7. สหกรณ์มีการใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง  
     8. มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้สหกรณ์มีความมัน่คงมากข้ึน มีโอกาส
ในการประกอบธุรกิจมากข้ึน  
     9. มีการประกนัความเส่ียงใหก้บัผูค้า้ประกนัอยา่งเหมาะสม  
     10. ระยะเวลาการผอ่นช าระเงินกูย้าวนาน  
 

จุดอ่อน (Weakness)  
 1. ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยงัไปไม่ทัว่ถึงสมาชิก สมาชิกยงัขาดความ
เขา้ใจในระบบสหกรณ์  
 2. คณะกรรมการด าเนินการ เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการ 
ทฤษฎี และระเบียบฯ ขอ้บงัคบั ของสหกรณ์ฯ ขาดการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั  
 3. ระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ยงัเป็นระบบเอ้ืออาทรไม่ไดส้ะทอ้นความเส่ียงของ
สหกรณ์ฯท่ีแทจ้ริง  
 4. ปัจจยัเส่ียงในการบริหารจดัการภายในองคก์รขาดการด าเนินการท่ีต่อเน่ืองระหว่างขอ้มูล
จากฝ่ายจดัการ ไปสู่ฝ่ายบริหาร  



 5. ทศันคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และการ
บริการของเจา้หนา้ท่ี  
 6. เงินทุนส ารองของสหกรณ์ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 
 

โอกาส (Opportunity)  
 1. พระราชบญัญติัประกนัเงินฝากฉบบัใหม่ท่ีมีการก าหนดวงเงินในการคา้ประกนัจะท าให้
สหกรณ์มีโอกาสไดรั้บเงินฝากมากข้ึน  

 2. การลงทุนในอนาคต โดยสหกรณ์ฯ สามารถท่ีจะให้สหกรณ์ฯ อ่ืนกูย้ืมเงินได ้หรือน าเงินไป
ลงทุนในสถาบนัการเงินอ่ืน  
 3. สหกรณ์สามารถท่ีจะรณรงคใ์ห้สมาชิกมีการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด ารัส “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 4. สมาชิกมีความเช่ือมัน่ และทศันคติท่ีดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน  
 5. ชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์เครือข่ายสามารถให้การสนบัสนุนดา้นการเงินกบัสหกรณ์ฯ 
ไดต้ามความจ าเป็น  
 6. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ตอ้งมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได ้กรณีไดรั้บดอกเบ้ียจากเงินฝาก
ออมทรัพยทุ์กประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั  
 7. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์จงัหวดั ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั ให้
ค  าแนะน า และก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด  
 

อุปสรรค (Threats)  
 1. สถาบนัการเงินขยายฐานการตลาดการใหสิ้นเช่ือมาท่ีกลุ่มขา้ราชการ  
 2. พระราชบญัญติั เก่ียวกบัพนกังานราชการ ซ่ึงท าให้สถานภาพของพนกังานราชการซ่ึงเป็น
สมาชิกส่วนหน่ึงของสหกรณ์จะตอ้งเป็นไปตามสัญญาจา้งตามท่ี พ.ร.บ. ก าหนด(4 ปี)  
 3. สภาวะเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อสมาชิกและ
สหกรณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย  
 4. ล าดบัขั้นในการหักเงินจากตน้สังกดัยงัอยู่ล  าดบัถดัจาก สถาบนัการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้
สหกรณ์มีความเส่ียงในการท่ีจะไม่ไดรั้บการช าระหน้ีเตม็จ านวน หากสมาชิกไปกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน
ดว้ย  
 5. สมาชิกของสหกรณ์สามารถถูกอายดั เงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนไดโ้ดยค าสั่งศาล ทั้งๆท่ี
สมาชิกยงัมีภาระท่ีตอ้งช าระหน้ีกบัสหกรณ์อยู ่ 
 6. ผลกระทบจาก พ.ร.บ.การกระจายอ านาจการโยกยา้ยหน่วยงานไปสู่ส่วนทอ้งถ่ินท าให้เกิด
ความเส่ียง  



เมื่อวเิคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้ว ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั ปี พ.ศ. 2556 ดังนี ้
 
วสัิยทศัน์ : เป็นสหกรณ์มั่นคง บริหารโปร่งใส สมาชิกอุ่นใจเช่ือมั่นในสหกรณ์  
 

พนัธกจิ   :  
 1. ด าเนินการตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์  
 2. บริหารทรัพยากรขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยยดึหลกัธรรมภิบาล  
 3. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ ความทนัสมยั  
 4. ใหบ้ริการประทบัใจ มีคุณภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกนั  
 5. พฒันาระบบการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกให้ตอบสนองต่อความตอ้งการและทนัต่อสภาวะ
ปัจจุบนั  
 6. พฒันาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในใหมี้คุณภาพ  
 7. ส่งเสริมและสนบัสนุนสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี และมีสันติสุขในสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ :  
 1. สมาชิกมีความศรัทธาและเช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
 2. สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งทางการเงินอนัดบัแรกใหแ้ก่สมาชิก  
 3. สหกรณ์มีการบริหารภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้       
หลกัธรรมมาภิบาล 
 

  กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มรายได ้ 
 1.1 โครงการระดมหุน้/เงินฝากจากสมาชิก  
 กลยุทธ์ที ่2 ลดรายจ่าย  
 2.1 โครงการลดค่าใชจ่้ายมาตรการประหยดัพลงังาน  
 กลยุทธ์ที ่3 พฒันาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในใหมี้คุณภาพ  
 3.1 โครงการจดัระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ  
 กลยุทธ์ที ่4 การรณรงคเ์พิ่มจ านวนสมาชิกสหกรณ์ฯ  
 4.1 โครงการขยายฐานสมาชิก  
 



 กลยุทธ์ที ่5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ  
  5.1 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ฯ  
  5.2 จดัท าแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี  
  5.3 ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้ของแผนงานโครงการ  
  5.4 ประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ  
  5.5 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
  5.6 ประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ 
  5.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพนัธ์  
  5.8 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
  5.9 การประเมินผลการปฏิบติังานของ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการ  
  5.10 การควบคุมก ากบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาระบบบริการให้เกดิความพงึพอใจแก่ผู้มารับบริการ  
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศภายนอกและภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  
 1.1 โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านกังาน  
 1.2 โครงการ 5 ส  
 1.3 โครงการบริการทุกระดบัประทบัใจ  
 กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก  
 2.1 โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ เช่น จดหมายข่าว Website 
ข่าวทางอีเมลล ์ฯลฯ  
 2.2 จดัหาเคร่ืองแบบฝ่ายจดัการ  
 2.3 เท่ียงวนัทนัสหกรณ์  
 2.4 Quality talk  
 กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงาน  
 3.1 โครงการเปิดตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิก  
 3.2 โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว  
 

 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกและครอบครัว  
 1.1 โครงการเพิ่มขวญัและก าลงัใจส าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  
 1.2 โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพแก่สมาชิก  



 1.3 โครงการขยายฐานการใหส้วสัดิการแก่สมาชิก 
 กลยุทธ์ที ่2 ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 
 - วเิคราะห์สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ ติดตามการลดลง - เพิ่มข้ึนของธนาคาร  
 กลยุทธ์ที ่3 สมาชิกสมทบใหกู้ไ้ด ้ 
 - แกไ้ขระเบียบ กรณีสมาชิกสมทบกู ้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาศักยภาพบุคลากร  
 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ท่ี  
 1.1 ผูต้รวจสอบกิจการผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ จากองคภ์ายนอก  
 1.2 โครงการพฒันาคุณภาพสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาองค์กร ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์ : องคก์รมีความเขม้แขง็มัน่คง พร้อมตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทนัสมยั  
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. เพิ่มรายได ้ 1.1. โครงการระดมหุ้น/เงินฝากจาก

สมาชิก - รณรงคใ์หส้มาชิกฝากเงินใน
วนัส าคญัๆ เช่น วนัแม ่,วนัพอ่  

- จ านวนเงินรับฝากทุกประเภท
เพิ่มข้ึนร้อยละ10 – ร้อยละของ
ทุน เ รื อน หุ้ น ท่ี เ พิ่ ม ข้ึ น จ าก       
ปีก่อน  

60,000 บาท ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คณะ ฯ ศึกษา ฯ 
และฝ่ายจดัการ ฯ 

2. ลดรายจ่าย  2.1. โครงการลดค่าใช้จ่ายตาม
มาตรการประหยดัพลงังาน - กิจกรรม
ประหยดัสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่า
น ้า,ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศพัท ์ 

- อตัราการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 20  

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ฝ่ายจดัการ 

3. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุม
ภายในใหมี้คุณภาพ  

3.1. โครงการจดัระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์ฯ - ผูต้รวจสอบกิจการ
จัดท าแผน/สุ่มตรวจสอบระบบการ
ท างาน : ดา้นโปรแกรม รายงานการ
รับฝากเงิน-ถอนเงิน สัญญากูย้ืม ฯลฯ 
/ น าเสนอในท่ีประชุมทุกเดือน  

- มีรายงานผลการตรวจสอบ 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คณะกรรมการชุดท่ี 



กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. การรณรงคเ์พิ่ม
จ านวนสมาชิกสหกรณ์  
 

4.1 โครงการขยายฐานสมาชิก – 
กิจกรรมเชิญชวนและแนะน าผูมี้
คุณสมบติัท่ียงัไม่เป็นสมาชิกเขา้เป็น
สมาชิก  

จ า น ว นสม า ชิ ก ส หก ร ณ์
เพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 10  

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คณะ ฯ ศึกษา ฯ 

5. การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
สหกรณ์ฯ  

5.1. การจดัท าแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ฯ  
5.2 จดัท าแผนงานงบประมาณรายรับ -
รายจ่าย ประจ าปี  
5.3 ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้ของ
แผนงานโครงการ  
5.4 ประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ 
5.5 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
5.6 ประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ 
5.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพนัธ์  
5.8 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
5.9 การประเมินผลการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการ  
5.10 การควบคุมก ากบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ปีละ 1 คร้ัง 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ทุก 6 เดือน 

 
12 คร้ัง 
12 คร้ัง 
24 คร้ัง 
12 คร้ัง 

 
1 คร้ัง 

ทุก 6 เดือน 
 

ทุก 6 เดือน 

80,000 บ. 
- 
 
- 
 

239,200 
48,000 
96,000 
48,000 

 
1,627,830 

- 
 
- 

พ.ย. 55 
ก.ย.56 

 
มี.ค.-ก.ย. 56 

 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 

 
ต.ค. 56 

- 
 
- 

คณะอ านวยการ/ฝ่ายจดัการ  
คณะอ านวยการ/ฝ่ายจดัการ  

 
คณะ ฯ อ านวยการ  

 
คณะกรรมการชุดท่ี 19 
คณะ ฯ อ านวยการ 

 คณะ ฯ เงินกู ้ 
คณะ ฯ ศึกษา ฯ  

 
คณะกรรมการชุดท่ี 19 
คณะกรรมการชุดท่ี 19  

 
คณะกรรมการชุดท่ี 19 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาระบบบริการให้เกดิความพงึพอใจแก่ผู้มารับบริการ  
 เป้าประสงค์ : ใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการมากท่ีสุด  

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. พฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และบรรยากาศ
ภายนอกและภายใน
องคก์รใหเ้อ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  

1.1 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารส านกังาน  

1. มีหอ้งเก็บสัญญาเงินกูท่ี้เพียงพอ  
2. มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นนอกอาคาร
สถานท่ี  
3. จดัใหมี้แผนผงัจุดบริการตามล าดบั
ขั้นตอน  

222,000.- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คณะ ฯ เงินกูแ้ละฝ่ายจดัการ 

 1.2 โครงการ 5 ส. 1. Big Cleaning Day 2 คร้ัง/ปี  - 1. ธ.ค. 55 และ 
2. มิ.ย. 56 

ฝ่ายจดัการ 

  2. 5 ส. อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง   ต.ค. 55/ม.ค 56
เม.ย.56/ก.ค. 56 

ฝ่ายจดัการ 

 1.3 โครงการบริการทุกระดบั
ประทบัใจ 

ไม่พบอตัราการร้องเรียน 
ทุกประเภท  

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ฝ่ายจดัการ 

2. เพิ่มการตอบสนอง
ความตอ้งการของ
สมาชิก  

2.1 โครงการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 
งานของสหกรณ์ฯ  

-มีวารสารเผยแพร่ 3เดือน/คร้ัง -มีการ
ส่งขอ้ความ sms  
-มีการส่งข่าวสารทางอีเมลล ์ 
-มีการปรับปรุงwebsiteสหกรณ์ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 
-มีบอร์ดข่าวสหกรณ์ใน สสจ. ,รพท. , 

15,000 บ. ต.ค.55 - ก.ย.56 คณะ ฯ ศึกษา ฯ 
 และฝ่ายจดัการ 



กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
  รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง     

 2.2 จดัหาเคร่ืองแบบฝ่ายจดัการ  
 
 
 
2.3 เท่ียงวนัทนัสหกรณ์ 
 
 
2.4 Quality talk  

มีฟอร์มสหกรณ์คนละ 1 ชุด  
 
 
 
ปฏิบติังานในเวลา 12.00-13.00 น.ทุก
วนัราชการ 
 
 พบปะกนัเพื่อแลกเปล่ียน...ทุกสัปดาห์  

14,000 
 (2,000/คน: ใชจ้ากกองทุน

สวสัดิการ จนท.) 
 

24,000 
 
 
 

9,600 

ต.ค.55-ก.ย.56 
 
 
 

ต.ค.55-ก.ย.56 
 
 

ต.ค.55-ก.ย.56 
 

ฝ่ายจดัการ 
 
 
 

ฝ่ายจดัการ 
 
 

ฝ่ายจดัการ 

3. เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในการ
ด าเนินงาน  

3.1 โครงการเปิดตูรั้บความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะไดรั้บการแกไ้ขไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ 85  

- ต.ค.55-ก.ย.56 คณะอ านวยการ และ 
ฝ่ายจดัการ 

 3.2 โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะ
สมาชิก  

อ าเภอละ 1 คร้ัง  300,000.- ม.ค. - ก.ย. 56 คณะ ฯศึกษา และ 
ฝ่ายจดัการ 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว  
 เป้าประสงค์ : เป็นสหกรณ์ท่ีมัน่คง ส่งเสริมการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกท่ีเหมาะสมเพิ่มข้ึนและเป็นประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. พฒันาคุณภาพ
ชีวติของสมาชิกและ
ครอบครัว  

1.1 โครงการเพิ่มขวญัและก าลงัใจส าหรับสมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ  
- กิจกรรมมอบของท่ีระลึกส าหรับสมาชิกทุกคนท่ี
เกษียณอายรุาชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ย
กวา่ 10 ปี (โดยมอบให้ ณ วนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี)  

 -สมาชิกทุกคนท่ีเกษียณอายรุาชการ
และเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มี
สิทธิรับของท่ีระลึก ปีละ 1 คร้ัง  

รายละ 1000 x 
10 = 10,000 

บาท 

ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

 1.2โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพแก่สมาชิก 
- รับสมคัรสมาชิกท่ีสนใจ อบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริม
ใหมี้อาชีพและรายไดเ้สริม(โครงการต่อเน่ือง) 
- จดักิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานตามกลุ่มท่ีสมคัร 
- จดัสวสัดิการเงินกูเ้พื่อการลงทุนแก่สมาชิกท่ีหลงัการ
อบรม มีแผนธุรกิจท่ีชดัเจน 
- ร่างระเบียบเงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติปล่อยเงินกู้
ใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์เช่น ตอ้งการประกอบอาชีพ 
ซ้ือยานพาหนะ, โนต้บุก๊, สวนยาง ฯลฯ ในรูปแบบ 
finance ดอกเบ้ียต ่า 

-มีการจดัอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพแก่สมาชิก -ร้อยละ10 ของ
สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันา
คุณภาพชีวติสามารถด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีไดรั้บการอบรม 
-เสนอคณะกรรมการชุดปัจจุบนัเพื่อ
พิจารณาระเบียบเงินกูแ้ก่สมาชิกท่ี
เขา้โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

100,000 บาท  
งปม.ขอ้ 4.3 
ประจ าปี 55 

ต.ค.55-ก.ย.56 - ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

 
 
 
 

- คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดท่ี19 

 



 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 1.3 โครงการขยายฐานการใหส้วสัดิการแก่สมาชิก 

   - จดัสวสัดิการทุนการศึกษาแก่สมาชิก โดย
สมาชิกมีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษาครอบครัวละ 1 
ทุน ต่อ 1 คร้ัง คนเดิมมีสิทธ์ิขออีกคร้ังห่างกนั 3 ปี  
   - ขยายเพดานเงินกูเ้พื่อการศึกษา และลดดอกเบ้ีย
ใหต้ ่ากวา่เมนูอ่ืนๆ  
 
   - การสงเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการศพของสมาชิก
หรือคู่สมรสโดยเพิ่มสวสัดิการไปสู่ญาติสายตรง 
(บิดา มารดา และบุตรของสมาชิก)  
   - ตั้งงบประมาณ เพื่อสมทบกองทุนประกนัชีวิต
หมู่ รายละ 500 บาท/ปี  
   -ใหส้วสัดิการ(เฉพาะสมาชิกสามญั)  
   - กรณีเกิด 1,000 บาท/คน รับไดค้รอบครัวละ 2 
คน(ลูกคนท่ี 3 ไม่มีสิทธ์ิ)  
   - กรณีป่วย 500 บาท/คน/ปี (เฉพาะสมาชิกสามญั 
และป่วยตั้งแต่ 2 วนัข้ึนไป) 

-จ านวนทุนการศึกษาปีละ 25 ทุน  
 
 
 
-จ านวนสมาชิกท่ีขอกูเ้งินเพื่อการศึกษา  
-อตัราสมาชิกท่ีพลาดจากการยมืเงินเพื่อ
การศึกษาดว้ย  
-จ านวนบิดา มารดา และบุตรของสมาชิก
สายตรงท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ ใน
รูป พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ  
-เพื่อลดภาระของญาติและผูค้  ้าฯ  
 
 
-จ านวนเด็กเกิดท่ีไดรั้บการสวสัดิการ
เยีย่มคลอด  
-จ านวนสมาชิกสามญัท่ีป่วยและไดรั้บ
การการเยีย่ม 
 

(50,000 บาท) 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

ตามท่ีจ่ายจริง 
1000 x15 = 15,000 

 
500 x 10 = 5,000 

ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

 
 

ฝ่ายเงินกู ้
 
 

กรรมการประจ า
อ าเภอ 

 
คณะกรรมการชุด
ท่ี 19 / ฝ่ายจดัการ 

 
คณะกรรมการชุด
ท่ี 19 / ฝ่ายจดัการ 



 
กลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม  ตัวช้ีวดั  งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 - แกร้ะเบียบกองทุนศพละ 200 บาท ใหค้รอบคลุม

สมาชิกสมทบ(และระเบียบอ่ืนๆ ของสมาชิกสมทบ 
เพื่อบญัญติัไวเ้ป็นระเบียบสหกรณ์)  
- เพิ่มเงินทุนเรือนหุน้ของสมาชิกสมทบ เช่น 
ก าหนดค่าแรกเขา้ ค่ารายหุน้/เดือน  
-จดัสรร งปม. เพื่อซ้ือรถยนต ์ประจ าสานกังาน
สหกรณ์ฯ 

-จ านวนสมาชิกกองทุนเพิ่มข้ึน  
 
 
-ลดภาระสหกรณ์เร่ืองการจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุม  
-มีรถยนตป์ระจ าสหกรณ์ภายใน 3 ปี  

- 
 
 
- 
 
- 

 -คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดท่ี19 

 
- คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดท่ี19 

-คณะกรรมการชุดท่ี 
19 / ฝ่ายจดัการ 

2.ลดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู ้ 

- วเิคราะห์สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ ติดตามการ
ลดลง 
-เพิ่มข้ึนของธนาคาร 

-อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ดลง อยา่งนอ้ย 
0.25-1 บาท 
 คร้ังท่ี 1 ม.ค. 56 คร้ังท่ี 2 ก.ย. 56  

- ต.ค.55-ก.ย.56 -คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดท่ี19 

3. สมาชิกสมทบใหกู้้
ได ้ 

- แกไ้ขระเบียบ กรณีสมาชิกสมทบกู ้ใหผู้ค้  ้าเปล่ียน
จาก สามญั1+สมทบ2 เป็น ขา้ราชการ หรือ 
ลูกจา้งประจ า 1 + สมทบ2 

-จ านวนสมาชิกสมทบ ประเภท ก ท่ีกู้
เงินได ้ 

- ต.ค.55-ก.ย.56 -คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดท่ี19 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ : เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม  ตัวช้ีวดั  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบ  
1. พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการด าเนินการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ท่ี  

1.1 ผูต้รวจสอบกิจการผา่น
การอบรมหลกัสูตรผู ้
ตรวจสอบกิจการ จากองค์
ภายนอก  

1 คร้ัง  100,000 บาท  ต.ค. 55 - ก.ย. 56  คณะกรรมการชุดท่ี
19 

 1.2โครงการพฒันาคุณภาพ
สหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ  

ปีละ 1 คร้ัง  120,000 บ.  ต.ค.55-ก.ย.56  ฝ่ายจดัการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นทีร่่วมปรึกษาหารือ ในวนัที ่22 พฤศจิกายน 2555 
 

 

  

ประเด็น แนวทางด าเนินงาน 
การติดตามโครงการเงินกู้ 
800 ล้านบาท  

 

oวนัน้ีโทรคุยกบัผูป้ระสานของสหกรณ์ จ.นภ. นดัวนัจนัทร์รอค าตอบ ถา้
วนัน้ีไม่โทรมาหาผูจ้ดัการเร่ืองการแกไ้ข มีแนวโนม้วา่โครงการจะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติั  
o เชา้วนัจนัทร์จะขอติดตามใหผู้จ้ดัการประสานกบัคุณพยนต ์และทีม
สหกรณ์สาธารณสุขหนองบวัลาภู จ ากดั โดยประธานศึกษา/รอง ฯ 1/รอง ฯ 
2/ประธานศึกษา ผูจ้ดัการ จะเขา้พบท่านสหกรณ์จงัหวดัเวลา 10.00 น. เพื่อ
ขอรับค าแนะน า 
 

คุยประเด็นแลกเปลีย่น
แผนงาน/กจิกรรม แยกราย
คณะกรรมการ  

ผู้รับผดิชอบ : คณะกรรมการอ านวยการ  
o การประเมินตรวจสอบ จนท. ผูต้รวจสอบกิจการ อ านวยการ หลงัอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
o กฎ กติกา มารยาท ยกร่างส าคญั  
 

 ผู้รับผดิชอบ : คณะกรรมการศึกษา  
o เกษียณ  
o กูป้ระกอบอาชีพ  
o Finance  
o ประกนัชีวติหมู่ 500 บาท  
o ส.เกิดแก่เจบ็ตาย  
o กองทุน 200 บาท  
o ทุนเรือนหุน้สมาชิกสมทบ  
o ซ้ือยานพาหนะ  
o ลดดอกเบ้ีย  
o สังคายนาระเบียบสมทบ  
o ระบบการจ่ายค่าตอบแทน จนท. เงินกู ้ 



 

ประเด็น  แนวทางด าเนินงาน  
 ผู้รับผดิชอบ : ผู้ตรวจสอบกจิการ  

o การตรวจสอบความเส่ียง  
o การอบรมเร่ืองสหกรณ์  
 

 ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายจัดการ  
o OD ฝ่ายจดัการ  
o เงินกูเ้พื่อการศึกษา 

ชุด จนท./อาหารกลางวนั ใน
กิจกรรมเท่ียงวนัทนั 

- งบประมาณ 44,000 บาท ใช้งบประมาณจากหมวดจัดหาครุภัณฑ์ ประมาณ 
20,000 บาท (ถ้าซ้ือตู้ 13 ตัว 12,000 บาท) และหมวดสวสัดิการ  
- ชุด จนท. สหกรณ์ 2,000 บาท*7 คน =14,000 บาท ใชห้มวดสวสัดิการ 
จนท. : ดูแลการเจบ็ป่วย..... มีสะสม 23000 +15000 บาท  
- เท่ียงวนัทนัสหกรณ์ 240 100 24000 อาหารกลางวนั ใชง้บ  
- Talk 48 วนั รวม 9600 บาท  
 

การติดตามสมาชิกสมทบ  
1. กรณีการหกัเงิน นอ้ยกวา่ 
500 บาท  
2. กรณีไม่ส่งเงินตามเวลาท่ี
ก าหนด  
 

 
o มอบฝ่ายจดัการ รายงานคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อช่วยกนัติดตาม  
o ท าหนงัสือติดตามเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

รายละเอียดกิจกรรม OD 
สหกรณ์  
 

ควรด าเนินการกิจกรรมประมาณไม่เกินมกราคม 2556 คุยกนัอีกคร้ังในรอบ
การประชุมประจ าเดือนต่อไป  


