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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์สาธารณสุข เพชรบุ รี จ ากัด ได้จ ดทะเบี ย นก่ อ ตั้ง ตามพระราชบัญ ญั ติ สหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งเดิมแรกเริ่ม ดาเนินการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
ปัจจุบันสานักงานตั้งอยู่ที่ 2/65 – 67 หมู่ 1 ตาบลไร่ส้ม อาเภอเมือง จัง หวัดเพชรบุรี ในการริเริ่มก่อตั้ง มี
สมาชิก จานวน 66 คน มีทุน เรือนหุ้น 6,600.00 บาท ดาเนินกิจการมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 32 ปี สหกรณ์มี
ความก้าวหน้ามั่นคงเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในการบริหารสหกรณ์ ได้ทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ ระยะปานกลาง5ปี (2559 -2563) ใช้เป็น
กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาสหกรณ์ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การในรู ป ของคณะกรรมการ มี
คณะกรรมการดาเนินการ 1 ชุด จานวน 15 คน ซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง ของที่ป ระชุมใหญ่เป็นฝ่า ยบริหาร
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน ที่เหลือ
เป็นกรรมการ นอกจากนั้นยังแบ่งคณะกรรมการดาเนินการตามภาระหน้าที่ออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการเงินกู้ มีฝ่ายจัดการเป็น
ฝ่ายปฎิบัติงาน ซึ่งมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา และรองผู้จัดการมีอานาจรองลงมา แบ่ง งานภายในออกเป็น 6
ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบั ญชี ฝ่า ยการเงิน ฝ่า ยเงิน ฝาก ฝ่ ายสินเชื่อ ฝ่า ยธุรการ และฝ่ายสมาคม โดยมี ผู้
ตรวจสอบกิจการด้านสหกรณ์ 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี 1 คน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม
ใหญ่ ท าหน้า ที่ต รวจสอบการด าเนินการของสหกรณ์ เพื่อ รายงานต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิน การ
ประจาเดือน และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ทั้ง นี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ และข้อบัง คั บ
สหกรณ์ฯ
หลักกำรสหกรณ์ (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฎิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการที่สาคัญรวม 7 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก ( Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
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หลักกำรและเหตุผล
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือ
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สหกรณ์ ซึ่งมีฐานะเป็นสถาบันการเงิน จาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทาให้องค์กรมีความสามารถในการแข่ง ขันได้เพื่อความได้เปรียบในเชิง ธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการแสวงหาเครื่องมือด้านการจัดการใหม่ๆมาช่วยในการบริหารและ
พัฒนาองค์กร เครื่องมือด้านการจัดการดังกล่าวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Balanced Scorecard (BSC)
โดยแนวคิดดังกล่าวจะช่วยนากลยุทธ์ของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งยังช่วยในด้านการประเมินผลการ
ดาเนินงานและช่วยทาให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรของผู้ปฏิบัติทุกระดับ
ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งของการบริหารงานสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็น
องค์กรนิติบุคคล และสถาบันทางการเงินประเภทหนึ่งคือปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับภาคเอกชน(สถาบันการเงิน) แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปยังถือว่ามีประสิทธิภาพด้อยกว่า
ทาให้ความสามารถในการแข่งขัน(ธุรกิจ)ลดลง สาเหตุที่สาคัญเกิดจากระบบการบริหารจัดการยั งไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เทคนิคเครื่องมือการจัดการใหม่ๆยังไม่ถูกนามาใช้ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค์กร
การตัดสินใจ การลดขั้นตอนการดาเนินงานยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
ดังนั้นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ชุดที่ 32 จึงได้มีการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ ระยะปานกลาง 5 ปี ( 2559 -2563 ) โดยใช้เครื่องมือ Balanced
Scorecard (BSC) และการจัดทาแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ประจาปี
2559 เพื่อให้เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
เป้ำหมำย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด มี และใช้แผนยุทธศาสตร์ใ นการบริหารจัดการแผน
ยุท ธศาสตร์ สามารถปรั บเปลี่ ย นได้ ต ามสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี แผนยุ ทธศาสตร์ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
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กลวิธีกำรดำเนินงำน
1. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อจัดทาร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์และแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ปี 2559
2. คณะทางาน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) และจาก
การสารวจความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
3. คณะกรรมการฯ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ฝ่ายจัดการ ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 2559 -2563 ร่วมกันพิจารณาและกาหนดประเด็นท้าทาย กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด (Key Performance
Indicator) เป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ และโครงการกิจกรรมที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
4. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 -2563 ต่อที่ประชุมตัวแทนสมาชิก
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ พ.ศ. 2559 -2563 ฉบับสมบูรณ์ให้สมาชิกได้ทราบทางเว็บไซต์
วารสารสหกรณ์ฯ และ การประชุมสัญจรพบปะสมาชิก
6. ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และ ติดตามควบคุมกากับประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯในที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทุกเดือน
7. นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด พ.ศ. 2559 –
2563 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าสหกรณ์ฯ ได้ดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ซึ่งตอบสนอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับน่าพอใจ โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล สมำชิกมั่นคง สังคมเป็นสุข”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินและมีวินัยทางการเงิน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ
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ยุทธศำสตร์
1. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการสหกรณ์
2. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามบทบาทภารกิจ
4. สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น
5. สมาชิกใช้สินเชื่อตามวัตถุประสงค์
6. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
7. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
8. สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
9. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ
10. สหกรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและสาธารณประโยชน์
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ส่วนที่ 2
กำรประเมินและวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด พ.ศ.2559 – 2563ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร จะทาให้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรโดยใช้วิธี SWOT Analysis
ในการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) จึง
เป็นวิธีที่ค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง ปัจจัยภายในองค์กร(จุดแข็ง ,จุดอ่อน) และปัจจัย
ภายนอกองค์กร(โอกาส ,อุปสรรค) โดยใช้ 4M (Man, Money, Material, Management) เป็นเครื่องมือร่วม
ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร และใช้PEST (Policy, Economic, Social, Technology) เป็นเครื่องมือ
ร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร สรุปผลได้ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. นโยบายของสหกรณ์มีความชัดเจน
2. คณะกรรมการสหกรณ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและ
เป็นธรรม
3. กรรมการสหกรณ์มีศักยภาพสูง และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของสหกรณ์
4. กรรมการสหกรณ์ให้ความใกล้ชิดกับสมาชิก
5. สมาชิกมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. สมาชิกส่วนใหญ่หักเงินจากต้นสังกัดได้
7. เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการทางานและทางานกันเป็นทีม1
8. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บริการดีเป็นกันเอง รวดเร็ว กับสมาชิก
9. มีสวัสดิการให้สมาชิกที่หลากหลาย
10. ระบบ IT ในการทางาน(ระบบโซแอ็ท) ดีพร้อมใช้ ครบถ้วนทันสมัย
11. สหกรณ์มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่า
12. โครงสร้างการบริหารการเงินที่ชัดเจน
13. มีทุนดาเนินงานเพียงพอต่อการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
14. มีการบริการด้านกู้ ฝาก ถอน ที่ทันสมัย และรวดเร็วผ่านระบบ ATM
15. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกหลายช่องทาง
16. สมาชิกมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการดาเนินการ
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จุดอ่อน(Weakness)
1. กรรมการสหกรณ์บางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กับสหกรณ์เนื่องจากภารกิจราชการต้นสังกัด
2. กรรมการใหม่ไม่แม่นระเบียบ
3. กรรมการบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
4. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจสหกรณ์น้อยและไม่ตระหนักในหน้าที่
5. สมาชิกมีหนี้สินภายนอกมากและเป็นหนี้ซ้าซ้อน
6. สมาชิกมีหนี้สูญจากคดีล้มละลาย(ไม่สามารถชาระหนี้ได้)
7. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่สามารถหมุนเวียนงานกันได้
8. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับ
9. ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน
10. มติที่ประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดปลีกย่อยมากทาให้เจ้าหน้าที่จาไม่ได้
11. ระบบการรักษาความปลอดภัย
12. ไม่มียานพาหนะเป็นของสหกรณ์เอง
13. ประเภทเงินกู้มีหลายประเภทมากเกินไป
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความผิดพลาดในการใช้งาน
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน
16. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึงสมาชิก
17. คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ยังปฎิบัติงานได้ยังไม่ครอบคลุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร
โอกำส (Opportunity)
พรบ. สหกรณ์ฯที่เอื้อให้หักเงินส่งสหกรณ์เป็นอันดับแรก
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่ลดต่าลง
มีเครือข่ายฯ ให้ความไว้วางใจ (นาเงินมาฝาก)
มีหน่วยงานราชการ เช่นสหกรณ์จังหวัดเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และดูแลเป็นอย่างดี
ผู้บริหารระดับจังหวัดให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์
มีเครือข่ายให้คาปรึกษาด้านวิชาการและเครือข่ายกับสหกรณ์อื่นที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน
สถาบันการเงินอื่นให้การยอมรับ
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อุปสรรค (Threats)
พรบ. ผู้ค้าประกัน/พรบ.ทวงหนี้มกี ารเพิ่มขั้นตอนการทางานมากขึ้น
สถาบันการเงินภายนอกมีการปล่อยเงินกู้จนเกินความสามารถของสมาชิก(สมาชิกไม่สามารถส่งเงิน
สหกรณ์ฯได้)
สถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหาร
การอิงระเบียบของราชการมากเกินไป
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต้นสังกัดบางแห่งไม่หักเงินให้
ภาวะเศรษฐกิจทางสังคมการเมืองในปัจจุบัน
มีการแข่งขันกันระหว่างสถาบันการเงิน
การบรรจุข้าราชการส่งผลต่อจานวนสมาชิกสามัญของสหกรณ์
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด พ.ศ.2559 – 2563
ทบทวนแผนระหว่ำงปี พ.ศ. 2561
จากผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในระหว่างครึ่งแผน นามาซึ่งการปรับปรุง
พัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์ใน 2 - 3
ปีข้างหน้า (2561-2563) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมั่นคง สังคมเป็นสุข”
2. พันธกิจ (Mission)
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ได้กาหนดพันธกิจหลัก 4
ประการ ไว้ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมและมีวินัยทางการเงิน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การนาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการสหกรณ์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความรู้ และทักษะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้นและมีวินยั ทางการเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและ
สังคม
4. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)
สาหรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาตร์ มีทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้
1. มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม
2. บุคลากรมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5. สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้นและมีวินัยทางการเงิน
6. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
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7. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย ชุมชนและสาธารณะประโยชน์
5. กลยุทธ์ (Strategy)
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงได้กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการไว้ 9 กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (กรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก)
3. สหกรณ์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. การบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน
5. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการออม
7. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมสหกรณ์
8. สร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก
9. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
10. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
แผนงำน

โครงกำร

: กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำรสหกรณ์
: มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม
: พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
: พัฒนาระบบ Software
: พัฒนาระบบHardware
: พัฒนาระบบPeople ware
: ปรับปรุงโปรแกรมระบบ SO-AT
: จัดหาโปรแกรมสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
: จัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล (การ Back UP ข้อมูล/การหาที่เก็บข้อมูล)
: จัดหาฮาดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ
: ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์
: บริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บเอกสารระบบ
อิเล็คทรอนิกส์
: สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
แผนงำน

โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 3
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ 1
แผนงำน
โครงกำร

กลยุทธ์ 2
แผนงำน
โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 4
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
แผนงำน
โครงกำร

: ส่งเสริมควำมรู้ และทักษะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิก
: บุคลากรมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: พัฒนำศักยภำพบุคลำกร (กรรมกำร ผู้ตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิก)
: พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์
: พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
: พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
: พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์
: สัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
: ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
: อบรมสัมมนาการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการบัญชี
หรือด้านกฎหมาย ฯลฯ
: อบรมสมาชิกใหม่
: บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
: การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: สหกรณ์บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
: พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
: จัดทาแผนดาเนินการประจาปีของสหกรณ์
: ประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
: ปรับปรุงพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์
: ปรับปรุงสัญญาเงินกู้ทุกประเภท
: กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมภำยใน
: สร้างระบบการควบคุมภายในตามแนวทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
: จัดทาแผนงานงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปี
: จัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ เช่น การกาหนด TOR ของเจ้าหน้าที่
หรือ Job Description หน้าที่หลัก ภารภิจหลัก
: จัดระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ส่งเสริมสวัสดิกำรแก่สมำชิกเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก
อบรมอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้
การประกันชีวิตกลุ่ม
การช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
บรรเทาทุกข์สมาชิกผู้ประสบอุกทุกภัย
เงินกู้ฉุกเฉินช่วงเปิดเทอมดอกเบี้ยต่า
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ยุทธศำสตร์ที่ 5
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ 1
แผนงำน
โครงกำร

กลยุทธ์ 2
แผนงำน
โครงกำร

: ส่งเสริมสมำชิกให้มีกำรออมเงินเพิ่มขึ้นและมีวินัยทำงกำรเงิน
: สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น
: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อกำรออม
: จัดผลิตภัณฑ์เพื่อการออม
: จัดสัปดาห์ออมทรัพย์
: จัดทาบัญชีครัวเรือน
: ส่งเสริมการเพิ่มหุ้น
: ครอบครัวออมทรัพย์
: กู้และออมไปพร้อม ๆ กัน
: สร้ำงวินัยทำงกำรเงินแก่สมำชิก
: สมาชิกใช้สินเชื่อตามความจาเป็น และตรงตามวัตถุประสงค์
: สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม
: สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
: บรรเทาทุกข์สมาชิกผู้ประสบอุกทุกภัย
: เงินกู้ฉุกเฉินช่วงเปิดเทอมดอกเบี้ยต่า

ยุทธศำสตร์ที่ 6
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
แผนงำน
โครงกำร

:
:
:
:
:
:
:
:

ยุทธศำสตร์ที่ 7

: เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหกรณ์กับสมำชิก
และสังคม
: สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย ชุมชนและสาธารณะประโยชน์
: ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย
: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในจังหวัด และนอกจังหวัด
: ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ผู้ตวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
: ส่งเสริมกีฬาสาธารณสุขประจาปี
: สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข(วันปีใหม่,สงกรานต์)
: จดหมายข่าวสหกรณ์รายเดือน

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ 1
แผนงำน
โครงกำร

ส่งเสริมสมำชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกิจกรรมสหกรณ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
สารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกตามหน่วยต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ให้สมาชิกผ่านสื่อ
ทุกปัญหามีคาตอบ เช่น การตอบคาถามทางโทรศัพท์, Facebook, Line
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กลยุทธ์ 2
แผนงำน
โครงกำร

: สร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหกรณ์กับสมำชิกและสังคม
: สนับสนุนความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม
: ถวายเทียนพรรษาประจาปี
: ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสื่อการเรียนการสอน
: สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
: รับเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
: ร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับองค์กรต่าง ๆของ อบต, สหกรณ์จังหวัด
: ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 4
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบตั ิ
(Strategy Implementation)
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นการดาเนินการเพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สหกรณ์อออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
จึง ได้นาเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช้ใน 5 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) มุมมองด้านประสิทธิผล (Effectiveness
Perspective) มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment Perspective) โดยการ
กาหนดน้าหนักความสาคัญแต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พันธกิจ เพื่อส่ งผลไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้ โดยกาหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ (Key Performance Indicators : KPIs) และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2561 แยกรายยุทธศาสตร์
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กำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำรผ่ำนมุมมองด้ำนต่ำงๆ (Balance Scorecard)
BSC

กลยุทธ์

5.มุมมองด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environment Perspective)

10.สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง
สหกรณ์
9 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

14. สนับสนุนความร่วมมือและความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม

25. จานวนครั้งที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสมาชิกและสาธารณประโยชน์

15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในจังหวัดและนอกจังหวัด

8 สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก

13 สมาชิกใช้สินเชื่อตามความจาเป็น และตรงตามวัตถุประสงค์

24. จานวนครั้งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในจังหวัด
23 จานวนครั้งที่รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
22. ร้อยละของสมาชิก ใช้สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์

7. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรม
สหกรณ์
6.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการออม

10 จัดกิจกรรมเสริมธุรกิจสหกรณ์

5.ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อคุณภาพชีวิต

12. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก

4. การบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน
3.สหกรณ์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

8. สร้างระบบการควบคุมภายในตามแนวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9. พัฒนาระบบการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร (กรรมการ/
ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหน้าที่/สมาชิก)

4. พัฒนาศักยภาพกรรมการ
5. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
6.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

4 มุมมองด้ำนประสิทธิผล/กำรเงิน
(Effectivencss perspective)
3.มุมมองด้ำนผู้รับบริกำร
(Customer Perspective)

2.มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน
(Internal Procss Perspective)
1. มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเจริญเติบโต
(Learming and Growth Perspective)

แผนงำน

.

11. จัดผลิตภัณฑ์เพื่อการออม

7.พัฒนาศักยภาพสมาชิก
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พัฒนาซอฟแวร์
2. พัฒนาระบบฮาดแวร์
3.พัฒนาระบบ People ware

ตัวชี้วัด

21.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ออมทรัพย์
20. ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
19. อัตราเงินฝากเฉลี่ยนของสมาชิก
18.ร้อยละของสมาชิกที่มีเงินฝาก
17. ร้อยละของสมาชิกสามัญและสมทบใหม่มีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
16.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ
15.ร้อยละของสมาชิกที่มีการออมเพิ่มขึ้น
14.ระดับความสาเร็จในการจัดการควบคุมภายในที่ดี
13.ร้อยละของสมาชิกที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
12. สหกรณ์คงสภาพการประเมินธรรมาภิบาลระดับดีเลิศ
11. ร้อยละของกรรมการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
10. ร้อยละของผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
9. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8.จานวนนวัตกรรมที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
7.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับความรู้ในเรื่อง พรบ.ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
6.ร้อยละของสมาชิกใหม่ที่ได้รับความรู้ในเรื่อง พรบ. ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์
5. จานวนระบบงานที่ปรับปรุง
4.จานวนโปรแกรมที่จัดหาเพิ่ม
3.ร้อยละของฮาดแวร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จานวนอุปกรณ์ในการสารองข้อมูลอย่างเพียงพอ ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB
1.จานวนเจ้าหน้าที่ ที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง

ข้อมูลปี
ที่แล้ว
10

ปี 2561
10

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562
10

ปี 2563
10

7
5
95

12
10
100

12
10
100

12
10
100

5
76
193,495.00
78.39
84
94
79
5
76
ดีเลิศ
60
60
60
1
80
100
4
1
100
1
8

60
100
200,000.00
80
100
80
60
5
100
ดีเลิศ
60
60
60
1
80
100
4
1
100
1
8

70
100
250,000.00
85
100
90
70
5
100
ดีเลิศ
70
70
70
1
80
100
4
1
100
1
8

80
100
300,000.00
90
100
100
80
5
100
ดีเลิศ
80
80
80
1
80
100
4
1
100
1
8
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แผนปฏิบัติกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด

ปี 2561
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 1
: การนาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการสหกรณ์
เป้ำประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม
กลยุทธ์ 1
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงำน 1
: พัฒนาระบบ Software
ชื่อโครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ 1.ประชุมวางแผนการ
ปีละ1 ครั้ง 1.จานวนระบบ
ตค.60-กย.61 200,000.00
คณะกรรมการ
ฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพต่อการ ดาเนินงาน
ฐานข้อมูลของสหกรณ์
ดาเนินการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
2.แต่งตั้งคณะทางานตาม
ที่ได้รับการพัฒนา
2.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ข้อมูลของสหกรณ์ให้เป็นระบบ
3.ดาเนินการจัดหาผู้พัฒนา
ของบุคลากรในการใช้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ระบบฐานข้อมูล/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลของ
3. เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
เว็ปไซต์ตามระเบียบสหกรณ์
สหกรณ์ฯ
ของสหกรณ์ สู่การปฎิบัติงาน การ
วางแผนการติดตามและประเมินผล
2.จัดหาโปรแกรม 1. เพื่อให้สหกรณ์มีโปรแกรมที่ใช้ 1.ประชุมเพื่อวางแผนการ 1โปรแกรม - จานวนโปรแกรมที่ ตค.60-กย.61 3,000,000บาท คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯที่เป็น งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ ดาเนินงานตามโครงการ
จัดหาเพิ่ม
ดาเนินการ
มาตรฐานสากล ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
2.แต่งตั้งคณะทางาน จัดซื้อ
ต้องการของ และ สามารถทา
โปรแกรม
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้ 3ดาเนินการจัดหาโปรแกรม
พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้รับถูกต้องเป็น ตามระเบียบที่สหกรณ์
ปัจจุบัน
กาหนด
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โครงกำร
3. โครงการ
โปรแกรม
สาเร็จรูปใช้ใน
งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารให้
ทันสมัย และสืบค้น
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขั้นตอน
1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ
2.แต่งตั้งคณะทางาน จัดซื้อโปรแกรม
สาเร็จรูป
3.ดาเนินการจัดหา
โปรแกรมสาเร็จรูปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด

กลยุทธ์ 1
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
1. โครงการ
เพื่อให้สหกรณ์มี
1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
จัดหาHardware Hardware ที่มี
ตามโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
2.แต่งตั้งคณะทางาน จัดซื้อ
เพียงพอต่อการ
Hardware
ให้บริการสมาชิก
3.ดาเนินการจัดหา
Hardwareตามระเบียบที่สหกรณ์
กาหนด

เป้ำหมำย
1 โปรแกรม

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
- สามารถสืบค้น
ตค.60-กย.61
เอกสาร เข้า – ออก
ผ่านระบบสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว

แผนงำน 2
: พัฒนาระบบ Hardware
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
9 เครื่อง - ร้อยละ100 ของ
ตค.60-กย.61
Hardwareที่ใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมำณ
ค่าโปรแกรม
สาเร็จรูป
100,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งบประมำณ
เครื่องละ 25,000
จานวน 9 เครื่อง
เป็น 225,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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กลยุทธ์ 1
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
1. โครงการพัฒนาทักษะ
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
และทักษะการใช้งาน
สารสนเทศ(หลักสูตรความรู้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
การใช้เทคโนโลยี เพื่อ
เบื้องต้น
ประยุกต์ใช้งานเอกสารงาน 2.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการ
สารบรรณและการประชุม บริหารจัดการด้าน Hardware
ต่างๆให้เหมาะกับงาน
และ Software
หลักสูตร เทคนิคการทางาน 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้
ด้วย Microsoft Office
เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่า
อย่างมืออาชีพ.
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

แผนงำน 3
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
1. เสนอ/ขออนุมัติโครงการ
26 คน
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการ/จัดเตรียม
อุปกรณ์ในการอบรม
4. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ

: พัฒนาระบบ People ware
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
จานวนครั้งของ ตค.60-กย.61
การอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. โครงการพัฒนาช่องทาง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สู่สมาชิก

1. ประชุมวางแผน
2. ผลิตสื่อ เช่น สารสหกรณ์ฯ,
แผ่นปลิว, ปรับปรุงเว็บไซต์,
การส่งข่าวสารผ่านไลน์/sms
3. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

-จานวนครั้งของ ตค.60-กย.61 ค่าเอกสารใบ คณะกรรมการ
การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพัน ดาเนินการ
-จานวนครั้งที่มี
ธ์ 24,000
ผู้เยี่ยมชมWeb
บาท
จานวนครั้งที่ส่ง
ข่าวสาร sms

เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ กิจการของสหกรณ์ไปสู่
สมาชิกอย่างทั่วถึง

สมาชิก
ทุกคน

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าวิทยากร คณะกรรมการ
3,600 บาท
ดาเนินการ
2. ค่าเอกสาร
1,300 บาท
3.ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง
3,900 บาท
รวม 8,800
บาท
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความรู้ และทักษะ กรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก
เป้ำประสงค์ : บุคลากรมีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1
: พัฒนาศักยภาพบุคลากร
แผนงำน : พัฒนาศักยภาพบุคลากร(กรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่และสมาชิก)
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการ
1. ประชุมคณะทางาน
สมาชิก
ร้อยละของ ตค.60-กย.61 1. ค่าตอบแทนสมาชิก คณะกรรมการ
เสริมสร้างและ
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
ใหม่
สมาชิกที่ได้รับ
เป็นเงิน12,500 บาท
ดาเนินการ
พัฒนาความรู้ด้าน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 3. ติดต่อประสานงานวิทยากร 50 คน
การพัฒนา
2. ค่าวิทยากร3,600
สหกรณ์แก่สมาชิก สหกรณ์
4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้
องค์ความรู้
3.ค่าเอกสาร 3,000
2. สมาชิกได้นาความรู้มาประยุกต์ สมาชิกทราบ
4.ค่าอาหารว่างและ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 5. จัดอบรม หลักสูตรที่
อาหารกลางวัน 7,500
ตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สหกรณ์กาหนด
รวม 26,600.00 บาท
2. โครงการสัมมนา 1.สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น 1. ประชุมคณะทางาน
คกก.
คณะกรรมการ ตค.60-กย.61 ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน วัน คณะกรรมการ
กรรมการ /ผู้ตรวจ ในองค์กร
2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจสอบ
ละ 2,000* 3 วัน
ดาเนินการ
สอบกิจการ/เจ้า
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ 3. ติดต่อประสานงาน
สอบและ
กิจการ และ
เท่ากับ 12,000.00
หน้าที่และศึกษา ดาเนินกิจการของสหกรณ์เพื่อการ 4. ประชุมสัมมนาและศึกษา เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ค่าน้ามันรถ 10,000.
ดูงานสหกรณ์อื่น ปรับปรุงพัฒนา
ดูงาน
รวม 27 ได้ศึกษาดูงาน
ค่าที่พัก13ห้องๆ1,000
5. ประเมินผลโครงการ
คน
อย่างน้อยคนละ
เท่ากับ 39,000
1 ครั้งต่อปี
ค่าอาหาร 25,000
ค่าใชจ่ายอื่น 5,000
รวม 91,000.00 บาท
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3. โครงการทัศนศึกษาและศึกษา
ดูงานสหกรณ์อื่น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการดาเนินงานของ
กิจการสหกรณ์
2.เพื่อศึกษาวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่น

ขั้นตอน
1. ประชุมคณะทางาน
2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
3. ดาเนินการจัดหาบริษัท
รับจ้างตามระเบียบ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ทัศนศึกษาและดูงาน
6. จัด Classให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
5. ประเมินผลโครงการ

เป้ำหมำย
คณะกรรมการ, ผู้
ตรวจสอบกิจการ,
เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิก จานวน 80
คน

4. โครงการผลิต/
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบริการ

เพื่อให้สหกรณ์มี
นวัตนกรรมที่ทันสมัยใช้
ในการให้บริการสมาชิก
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เสนอนวัตกรรม
2. จัดทานวัตกรรมตาม
เสนอ
3. นานวัตกรรมมาใข้สาหรับ
งานบริการ

1 เรื่อง/ปี

ตัวชี้วัด
ร้อยละ80ของ
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
กิจการ
เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิก ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตค.60-กย.61 ใช้งบประมาณ ทุน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดาเนินการ
ของสมาชิก จานวน
250,000 บ.และทุน
เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
กรรมการ 200,000 บ.
รวม 450,000 บาท

- มีและใช้
ตค.60-กย.61 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
นวัตกรรมที่
ป้ายนาเสนอนวัตกรรม
ผลิต/พัฒนาโดย
จานวน 10,000.00
เจ้าหน้าที่อย่าง
บาท
น้อย
1 เรื่อง/ปี

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ : มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1
: สหกรณ์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แผนงำน
: พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริม
1. เพื่อให้สมาชิกมี 1. ประชุมเพื่อวางแผนตาม
สมาชิกผู้สนใจ ร้อยละ90ของ ตค.60-กย.61 -ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ คณะกรรมการ
การสมัครรับเลือกตั้ง ความรู้ในเรื่องการ โครงการ
จานวน
สมาชิก มาใช้
600 จานวน 3 ชั่วโมง ดาเนินการ
และการใช้สิทธิในการ บริหารงานสหกรณ์ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
50 คน
สิทธิเลือกตั้ง
เป็นเงิน 1,800 บาท
เลือกตั้งของสมาชิก
2. เพื่อกระตุ้นให้ 3. ติดต่อประสานงานวิทยากร
-ค่าอาหารว่าง 50 คนๆ
สมาชิกได้เข้ามามี 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้
ละ 30 เป็น 1,500บาท
บทบาทในการ
สมาชิกทราบ
-ค่าพาหนะคนละ 200
บริหารงานสหกรณ์ 5. คัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจ
เป็นเงิน 10,000บาท
3 ส่งเสริมการใช้
ในกิจการสหกรณ์
-ค่าเอกสาร1,000บาท
สิทธิและ หน้าที่
6. ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
รวมเป็นเงิน 14,300บาท
ของสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบกาหนด
7. อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์
กับสมาชิกทุกคน
8. สรุป/ประเมินผลโครงการ
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โครงกำร
วัตถุประสงค์
2. โครงการประชุมการ 1. เพื่อให้มี
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ เครือ่ งมือในการ
สหกรณ์ฯ
บริหารจัดการ
องค์กรที่ดี มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้
สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
สหกรณ์

3. โครงการปรับปรุง/
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกรณ์

เพื่อปรับปรุง/
พัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ

ขั้นตอน
1. ประชุมเพื่อวางแผนตาม
โครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อประสานงานวิทยากร/
ผู้เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมทาแผนยุทธศาสตร์
สหกรณ์
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ

1. ประชุม/แต่งตั้งคณะทางาน
2. ปรับปรุงพัฒนาระเบียบ/
ข้อบังคับ
3. นาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการ/พิจารณา/อนุมัติ
4.ประกาศถือใช้

เป้ำหมำย
จานวน
30 คน

ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิก
กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่เข้า
ร่วมประชุม
จัดทาแผนกล
ยุทธ์สหกรณ์

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ตค.60-กย.61 ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ
600 * 6 ชั่วโมงเป็นเงิน
3,600 บาท
ค่าอาหารว่างและอา
กลางวัน 4,500 บาท
ค่าเอกสาร 1,000บาท

5 ระเบียบ

จานวนระเบียบ ตค.60-กย.61
ข้อบังคับที่ได้รับ
การปรับปรุง/
พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2
: การบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
1. โครงการ
1. เพื่อให้สหกรณ์มีกรอบ 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัฒนาระบบ
และแนวทางในการจัดวาง 2. วางแผนปฎิบัติการ
การควบคุม
ระบบควบคุมภายใน ตาม 3. ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ภายใน
มาตรฐาน
และวางแผนการปรับปรุงระบบ
2.เพื่อให้การบริหารงานมี การควบคุมภายใน
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. บันทึกผลการประเมินระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ควบคุมภายใน
5.สรุป/รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
2. โครงการ
เพื่อพัฒนาระบบงานให้มี -จัดทาระบบการควบคุมภายใน
ส่งเสริมระบบ คุณภาพ โปร่งใสและ
-จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน ตรวจสอบได้
และการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สหกรณ์

เป้ำประสงค์
แผนงำน
เป้ำหมำย
คณะกรรมการ
ดาเนินการและ
และฝ่ายจัดการ
24 คน

: มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: สร้างระบบการควบคุมภายในตามแนวทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ตค.60-กย.61 ค่าตอบแทนเหมา คณะกรรมการ
ดาเนินการและ
จ่ายคณะทางาน และผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ มีการ
3 คน คนละ 500*
กิจการ
ดาเนินการอย่างมี
6 ครั้ง/ปีเป็นเงิน
ประสิทธิภาพมาก
9,000 บาท
ขึ้น

คณะกรรมการ
ดาเนินการและ
และฝ่ายจัดการ
24 คน

2) สหกรณ์
ตค.60-กย.61 ค่าตอบแทนเหมา
คงสภาพการ
จ่ายคณะทางาน
ประเมินธรรมา
3 คน คนละ 500*
ภิบาล ระดับดีเลิศ
6 ครั้ง/ปีเป็นเงิน
9,000 บาท

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
กลยุทธ์ 1
: ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
1โครงการเสริม เพื่อให้สมาชิกมี 1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ รุ่นละ 25 คน
สร้างทักษะและ รายได้เพิ่มขึ้น 2.เปิดรับสมัครสมาชิก
อบรมอาชีพ
จากการ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
เสริมให้กับ
ประกอบ
3.จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ
สมาชิก
อาชีพเสริม
สมาชิก
4.สรุป/ประเมินผลโครงการ

เป้ำประสงค์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แผนงำน
: จัดสวัสดิการแก่สมาชิก
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
-ร้อยละ80ของ
ตค.60-กย.61 1.ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600* คณะกรรมการ
สมาชิกได้รับความรู้
3 ชั่วโมงเป็นเงิน1,800 บาท
ดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
2.ค่าอาหารว่างและอาหาร
-ร้อยละ100ของ
กลางวัน 4,500 บาท
สมาชิก ได้รับการ
3.ค่าอุปกรณ์ 2,500 บาท
ฝึกอบรมอาชีพเสริม
รวมเป็นเงิน 8,800 บาท

2. โครงการ
สร้างเสริม
สวัสดิการให้แก่
สมาชิก

ร้อยละ100ของ
ตค.60-กย.61
สมาชิกที่มี
หลักประกันน้อยกว่า
มูลหนี้

เพื่อให้สมาชิก
และผู้ค้าประกัน
มีหลักประกันที่
มั่นคง

1. เสนอที่ประชุม/จัดตั้ง
คณะทางาน
2.ประชาสัมพันธ์สมาชิก
ทราบ
3. จัดหาบริษัทประกัน/
จัดทาประกันกลุ่มสินเชื่อ
4.สรุป/ประเมินผลโครงการ

สมาชิก
300 คน

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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โครงกำร
3. โครงการ
สินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ค้าประกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ผู้
ค้าประกันต้องจ่ายให้
สหกรณ์ ในกรณีที่ต้อง
รับภาระหนี้แทนผู้กู้

ขั้นตอน
เป้ำหมำย
1.ประชุม/จัดทาระเบียบสินเชื่อ
ผู้ค้าประกัน
เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
ทีร่ ับภาระหนี้
2.ประกาศใช้ระเบียบ
แทนผู้กู้
3.พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ทุกราย
ค้าประกันที่รับภาระหนี้แทนผู้กู้
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของผู้ค้า
ประกันที่รับภาระหนี้
แทนผู้กู้ ได้เข้าร่วม
โครงการนี้

ระยะเวลำ
ตค.60-กย.61

4. โครงการ
เงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือ
สมาชิก
ผู้ประสบภัย
น้าท่วม
5. โครงการ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เปิดเทอม

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการเงิน
ของสมาชิกประสบภัย
น้าท่วม

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
สมาชิก
2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ผู้ประสบภัย
3.ให้บริการเงินกู้สวัสดิการเพื่อ
น้าท่วมทุกราย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

ร้อยละ 100ของ
สมาชิกผู้ประสบภัย
น้าท่วม ได้เข้าร่วม
โครงการนี้

ตค.60-กย.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการเงิน
ของสมาชิกในช่วงเปิด
เทอม

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
3.ให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

ร้อยละ100ของสมาชิก ตค.60-สค.61
ที่มีความเดือดร้อนด้าน
การเงินช่วงเปิดเทอม
ได้เข้าร่วมโครงการนี้

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

สมาชิก
ที่มีความ
เดือดร้อนด้าน
การเงินช่วง
เปิดเทอม
ทุกราย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้นและมีวินยั ทางการเงิน
เป้ำประสงค์ : สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1
: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการออม
แผนงำน
: จัดผลิตภัณฑ์เพื่อการออม
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ 1. ประชุมจัดทาโครงการ/ขออนุมัติ
สมาชิก300 1.ร้อยละของเงินฝากเพิ่มขึ้น ตค.60-กย.61 ค่าของชาร่วย คณะกรรมการ
สัปดาห์ออม สมาชิกมีการ 2.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้สมาชิก
คน
2.ร้อยละของการเพิ่มทุนเรือน
จานวน
ศึกษา
ทรัพย์
ออม เพิ่มขึ้น ทราบ(ฝากเงิน,ฝากหุ้น,เปิดบัญชีใหม่)
หุ้นของสมาชิกเพิ่มขึน้
50,000 บาท ประชาสัมพันธ์
3 จัดของสมนาคุณผู้ร่วมกิจกรรม
3.ร้อยละของสมาชิกที่เปิด
4.ดาเนินงานตามโครงการ
บัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ
กลยุทธ์ 2
: สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก
แผนงำน
: สมาชิกใช้สินเชื่อตามความจาเป็น และตรงตามวัตถุประสงค์
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการ เพื่อให้สมาชิกมี 1.ปรับปรุงพัฒนาระเบียบเพื่อเป็น
สมาชิก
ร้อยละ 100 ของสมาชิกใช้ ตค.60-กย.61
คณะกรรมการ
สินเชื่อเพื่อ
รายได้เพิ่มขึ้น สวัสดิการด้านสินเชื่อประกอบอาชีพเสริม
ผู้ใช้บริการ สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์
ดาเนินการ
ประกอบ
จากรายได้
2.เปิดบริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
สินเชื่อฯ
อาชีพเสริม
ประจา
3.ติดตามผลการใช้สินเชื่อเป็นระยะๆ
ทุกคน
2. โครงการ
สินเชื่อเพื่อ
แก้ปัญหาหนี้
นอกระบบ

เพื่อลดปัญหา
หนี้นอกระบบ
ของสมาชิก

1.ปรับปรุงพัฒนาระเบียบเพื่อแก้ปัญหา
หนี้นอกระบบ
2. เปิดบริการสินเชื่อ(ชาระหนี้,ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้)

สมาชิก
ผู้ใช้บริการ
สินเชื่อฯ
ทุกคน

ร้อยละ 100 ของสมาชิกใช้ ตค.60-กย.61
สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
กลยุทธ์ 1
: สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมสหกรณ์
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
1. โครงการสารวจ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วม 1.เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
ความพึงพอใจและ ในการบริหารงานสหกรณ์
2. จัดสร้างแบบประเมินความพึง
ความคิดเห็นของ
พอใจ/ความคิดเห็น
สมาชิก
3.ส่งแบบประเมินฯตาม
หน่วยงาน และจัดให้สมาชิกตอบ
เมื่อมาใช้บริการที่สหกรณ์
4. รวบรวม/ประเมินผล/สรุป/
รายงานผลโครงการ

เป้ำประสงค์
แผนงำน
เป้ำหมำย
สมาชิก
1,500 คน

: สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
: จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ร้อยละ 90 ของ ตค.60-กย.61 ค่าถ่ายเอกสาร
สมาชิกให้ความ
แบบประเมิน
ร่วมมือตอบแบบ
1,500 บาท
สารวจ

2. โครงการสหกรณ์ 1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้
สัญจรและบริการ
และมีส่วนร่วมในธุรกิจของ
นอกสถานที่
สหกรณ์
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกนอกสถานที่

สมาชิก
250 คน
จานวน
8 หน่วยงาน

ร้อยละ80ของ ตค.60-กย.61
สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
3.จัดบริการนอกสถานที่ตาม
กาหนด
4.สรุป/ประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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โครงกำร
วัตถุประสงค์
3. โครงการสหกรณ์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พบสมาชิกอาวุโส
ดาเนินงาน และข่าวสารต่างๆ
2.ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
กิจการของสหกรณ์ฯ

ขั้นตอน
เป้ำหมำย
1เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
สมาชิกอาวุโส
2.วางแผนการดาเนินงาน
100 คน
3.ประชาสัมพันธ์สมาชิกอาวุโส
ทราบ
4.จัดกิจกรรมพบสมาชิกอาวุโส
5.สรุป/ประเมินผลโครงการ
เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสาร
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
สมาชิกทุกคน
จากสหกรณ์หลากหลายช่องทาง 2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง
3.นาส่งสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน
จานวน 6
หลายช่องทาง
ช่องทาง
-แผ่นปลิวขนาด A4 ส่งไปรษณีย์/
แนบกับใบเสร็จฯส่งตามหน่วย
- Upload ขึ้น Website ของ
สหกรณ์ฯ
-ส่งทาง Line กลุ่มสหกรณ์
- Upload ขึน้ Face book ของ
สหกรณ์
- ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ
4.สรุป/ประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ร้อยละ90ของ
ตค.60-กย.61
สมาชิกเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

4. โครงการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 90 ของ
สมาชิก ได้รับ
ข่าวสารจาก
สหกรณ์

ตค.60-กย.61

งบประมำณ
ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน 130
บาท*100 คน
เป็นเงิน
13,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร
แผ่นปลิว
ประชาสัมพันธ์
1,500 บาท/
เดือน *12
เดือน เป็นเงิน
18,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
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แผนปฏิบัติกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม
เป้ำประสงค์ : สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย ชุมชนและสาธารณะประโยชน์
กลยุทธ์ 1
: ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
แผนงำน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในจังหวัด และนอกจังหวัด
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการทัศน- 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ประชุมคณะทางาน
คณะกรรมการ, ผู้ ร้อยละ80ของ ตค.60-กย.61 ใช้งบประมาณ กองทุน คณะกรรมการ
ศึกษาและศึกษา
กิจการสหกรณ์
2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
ตรวจสอบกิจการ, เป้าหมาย ได้รับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดาเนินการ
ดูงานสหกรณ์อื่น 2. เสริมสร้างความรู้
3. ดาเนินการจัดหาบริษัทรับจ้าง เจ้าหน้าที่ และ
ความรู้และ
ของสมาชิก จานวน
เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก ตามระเบียบที่กาหนด
สมาชิก จานวน
ประสบการณ์
250,000 บ.และทุน
3.ศึกษาวิถีชีวิต
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
80 คน
เกี่ยวกับสหกรณ์
เพื่อการพัฒนา
ขนบธรรมเนียม
5. ทัศนศึกษาและดูงาน
เพิ่มมากขึ้น
ศักยภาพสมาชิกและ
ประเพณีท้องถิ่น
6. จัด Classให้ความรู้เกี่ยวกับ
กรรมการ 200,000 บ.
สหกรณ์ฯ
รวม 450,000 บาท
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ

30

โครงกำร
วัตถุประสงค์
2.โครงการส่งเสริม 1. เพื่อเชื่อมโยงความ
กิจกรรมด้านสังคม ร่วมมือระหว่างสหกรณ์
และสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายพันธมิตร
2. เพื่อให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมกิจกรรมด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน
เป้ำหมำย
1.เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
อย่างน้อย 4
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่
กิจกรรม/ปี
เกี่ยวข้อง
3.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
4.จัดกิจกรรมโครงการ(สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ของหน่วยงาน,บริจาคโลหิต,
กิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์,กิจกรรมวัน
สาคัญทางประเพณีไทย วันปีใหม่
วันสงกรานต์)
5.สรุป/ประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
มีสมาชิกเข้าร่วม ตค.60-กย.61
ทุกกิจกรรม

3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายวิชาการ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
2.ประสานงานกับเครือข่าย
3.จัดประชุมวิชาการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สหกรณ์
4.เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
5.สรุป/ประเมินผลโครงการ

- มีสหกรณ์
ตค.60-กย.61 -ค่าอาหารว่าง 30 คน* คณะกรรมการ
เครือข่ายเข้าร่วม
30บาท*2 ครั้งเป็นเงิน ดาเนินการ
ประชุมทุกครั้ง
1,800 บาท
-สหกรณ์ฯเข้าร่วม
-ค่าเอกสาร1,500บาท
กิจกรรมของ
เป็นเงิน 3,300บาท
เครือข่ายทุกครั้ง

เพื่อให้มีการเชื่อมโยง
วิชาการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ และ
เครือข่ายพันธมิตร

1.จัดประชุม
อย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี
2.เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่าย
อย่างน้อย
3 ครั้ง/ปี

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าอุปกรณ์การกีฬา คณะกรรมการ
จานวน 70,000 บาท ดาเนินการ

31
กลยุทธ์ 2
แผนงำน
โครงกำร
1. โครงการ
เอื้อเฟื้อต่อสังคม
และชุมชน
(ถวายเทียน
เข้าพรรษา
ประจาปี)

: สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม
: สนับสนุนความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1.เพื่อช่วยเหลือ
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ปีละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมได้ตาม ตค.60-กย.61 เทียนเข้าพรรษา/ผ้าอาบ คณะกรรมการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 2.ประสานงานหน่วยงานที่
เป้าหมายและมี
น้าฝน/หลอดไฟฟ้า
ดาเนินการ
การสาธารณประโยชน์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกเข้าร่วม
รวม 5,000บาท
ต่อชุมชนและสังคม
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
โครงการ
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สมาชิกทราบ/ร่วมกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมอัน 4.จัดถวายเทียนเข้าพรรษา
ดีงาม
5.สรุป/ประเมินผลโครงการ

2. โครงการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(ปลูกป่าเพื่อ
ชุมชน)

เพื่อส่งเสริมสร้าง
จิตสานึก ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิก
สหกรณ์และสังคม

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อวางแผน
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินการตามโครงการ
ที่ตั้งไว้
4.สรุป/ประเมินผลโครงการ

- ปลูกต้นไม้พันธุ์
พื้นเมืองและหายาก
จานวน 100 ต้น
- จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ

ตค.60-กย.61 1. ต้นกล้า 5,000 บาท
2.อุปกรณ์ 2,500 บาท
3.อาหารว่าง4,000บาท
รวม 11,500 บาท

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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ส่วนที่ 5
กำรควบคุมติดตำม และกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์
ในการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จนั้น สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ได้วางแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1. การควบคุม เป็นการควบคุมแบบข้อมูลย้อนกลับ คือการกากับ ติดตาม ดูแลให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยการมอบความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ง
อาศัยโครงสร้างของสหกรณ์ฯ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คื อ การควบคุมยุทธวิธี และการควบคุมการดาเนินการ
โดยการจัดทาแผนปฎิบัติรายปี มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายปี
2. การควบคุมด้วยระบบการวัดผลการปฎิบัติงานดุลยภาพ การวัดผล/ประเมินผลการปฎิบัติงานตาม
กลยุทธ์แบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดทาแผนฯ โดย
ประเมินตามตัวชี้วัดผลการดาเนินการ (Key Performance indicators : KPls) 5 มุมมอง คือ มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective) มุม มองด้ านผู้รับ บริการ (Customer Perspective) มุมมองด้า น
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Perspective) และมุ ม มองด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Social and
Environment Perspective) ซึ่งทาการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน
ยุทธศาสตร์
3. การควบคุมด้วยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล การวัดสมรรถนะบุคคลด้วยบุคคลเป็นหัวใจสาคัญใน
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้นาในองค์กรจะต้องทาความเข้าใจกับบุคลากร
และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และกาหนดแรงจูงใจในการปฎิบัติงานสู่ความสาเร็จให้ชัดเจน พร้อมกับมีการวัด/
ประเมินสมรรถนะควบคู่กันไปดังนี้ วัดความรู้ วัดความชานาญ วัดสมรรถนะทางการบริหารและความเป็นผู้นา
วัดสมรรถนะภายในองค์กรเป็นรายปีทุกปี
4. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีแรกของแผน (ปี 2559 – 2563)
ทั้งนี้เพื่อทบทวนความก้าวหน้าและอุปสรรค อีกทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสม
5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุด ปี พ.ศ. 2563 เพื่อสรุป
การปฎิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ดาเนินการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายกับ
สหกรณ์อื่น ที่คล้ายคลึงกัน
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ส่วนที่ 6
ภำคผนวก

กระบวนการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การวิ เคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค(SWOT)

การกาหนดทิศทางขององค์กร

วิ สยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิ จ (Mission)

การวิ เคราะห์ดึงประเด็นสาคัญที ่
จะต้องมุ่งเน้น/ให้ความสาคัญ
เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุวิสยั ทัศน์

การกาหนดเป้าประสงค์สาหรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategy lssues)

เป้าประสงค์ (Goal)

แต่ประเด็น

การกาหนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายของ

ตัวชีว้ ดั KPIs และ

แต่ละเป้าประสงค์

เป้าหมาย (target)

การกาหนดกลยุทธ์ หรื อสิ่ งทีจ่ ะทา
เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์

กลยุทธ์ (Strategy)
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฎิบัติกำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ ปีพ.ศ. 2559 – 2563 และทบทวนแผนระหว่ำงปี 2561
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
1. นางทิพาพรรณ
หอศิวาลัย
2. นายบัญญัติ
เลิศอาวาส
3. นายชัยวัฒน์
อรชร
4. นายธนิส
มหาบุญปิติ
5. นายไพทูร
ศิลปะศร
6. นายประสิทธิ์
เรืองพุก
7. นายมาโนช
เกรียงสุวรรณ
8. นายวิชัย
ปิ่นประชานันท์
9. นายสนอง
เบี่ยงสวาท
10. นายนิคม
ปลื้มจิตต์
11. นางสาวมัณฑนี
ฉายชูวงษ์
12. นางพยุง
พุ่มกลิ่น
13. นายพัสกร
ผ่องใส
14. นายจิระศักดิ์
บุญทวี
15. นางวาสนา
ครื้นจิตต์
สมำชิก
1. นายชัชวิชญ์
สมบูรณ์
2. นางสาวณัฐพร
เพชรสวัสดิ์
3. นาง.มาลัย
เยี่ยมเพื่อน

เจ้ำหน้ำที่
1. นางวชิราพร
2. นางสาวอติมา
3. นายมณี
4. นางสาวทิพวรรณ
5. นางสาวสุภาพร
6 .นางสาวพัชรี
7. นางสาวศุภมาส
8. นางสาวสุภาพรรณ

จันทะทัง
เอกบุตร
เทศทัน
รอดภัย
เสืออบ
กลิ่นอ่อน
จันดา
พัดสายทอง

