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       เกริ�นนํา  
 

 แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ระหวา่งปี 2555-2558 ฉบบันี*  คณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดที- 51 ซึ- งมีนายพงษศ์กัดิ3  วสุิทธิ3  เป็นประธานกรรมการ ร่วมกบัที-ปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวุฒิไดร่้วมแรงร่วมใจ ระดมสมองจดัทาํขึ*น เพื-อเป็นยทุธศาสตร์หลกัในการปฏิบติัตาม
พนัธกิจและเป็นแนวทางในการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั สู่การเป็นสหกรณ์ชั*นนาํ
ของประเทศ ที-มุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล ตามวสิัยทศัน์ที-ได้
กาํหนดไวใ้นแผนนี*  และไดน้าํเสนอผา่นความเห็นชอบในที-ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2554 ณ 
ศูนยป์ระชุมมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต เมื-อวนัที- 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  อีกทั*งที-ประชุมใหญ่ยงัได้
อนุมติังบประมาณในการจดัพิมพเ์ผยแพร่ เป็นเงิน 100,000 บาท และงบประมาณในการดาํเนินการ
ตามแผนกลยทุธ์ เป็นเงิน 500,000 บาท  
 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที- 52 ไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของแผนกลยทุธ์นี*  จึงไดแ้ปลง
แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติัในรูปแบบกิจกรรมและโครงการต่าง ๆอยา่งบูรณาการ เพื-อปรับปรุงจุด
ดอ้ยและพฒันาจุดแขง็ของสหกรณ์  และกิจกรรมบางอยา่งก็กาํหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ-งของการ
บริหารงานประจาํ เช่น การบริการที-ประทบัใจ การลดขั*นตอนในการปฏิบติังาน เป็นตน้ และ
คณะกรรมการดาํเนินมีความเห็นร่วมกนัวา่ ควรจะนาํเอาแผนงาน/โครงการ ประจาํปี 2555 และ
โครงการตามแผนกลยทุธ์ที-จะดาํเนินการในปี 2555 นี*  ลงพิมพใ์นแผนกลยทุธ์ฉบบันี*ดว้ย 
 สุดทา้ยนี*  สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ ผูที้-เกี-ยวขอ้งทุกคนที-มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนกลยทุธ์
จนสาํเร็จในระดบัที-ตอ้งการ และคาดหวงัวา่จะมีการทบทวนแผนและปรับปรุงอยา่งต่อเนื-อง
ตลอดไป 
 
 

 
นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์

ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จํากดั 

ระหว่างปี   2555 - 2558 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ขององคก์รเพื-อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวเิคราะห์ จุดแขง็ และ
จุดอ่อน นั*น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร     ส่วนการวเิคราะห์โอกาส และ
อุปสรรค    จะเป็นการวิเคราะห์เกี-ยวกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกที-น่าจะมีผลกระทบต่อการดาํเนิน
กิจการขององคก์ร ผลการดาํเนินการในเรื-องนี*  พบวา่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบขององคก์ร 

2. สหกรณ์ ฯ ไดรั้บการชาํระหนี*  และรับทุนเรือนหุน้ส่วนหนึ-งของสมาชิกผา่น
ทางตน้สังกดัได ้

3. ดอกเบี*ยเงินฝากของสหกรณ์ ฯ อยูใ่นระดบัที-สูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ั-วไป 
4. สหกรณ์ฯ มีสวสัดิการใหส้มาชิกและบุคคลในครอบครัว เช่น  ทุนส่งเสริม

การศึกษาบุตรสมาชิก และสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และ
สวสัดิการอื-น ๆ 

5. ดอกเบี*ยเงินกูส้าํหรับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ตํ-ากวา่สถาบนัการเงินอื-น ๆ 
6. สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ 
7. สหกรณ์มีการใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็วและมีความถูกตอ้ง 
8. มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกเพิ-มเติมตลอดเวลา ทาํใหส้หกรณ์มีความมั-นคงมาก

ขึ*น มีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ*น 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยงัไปไม่ทั-วถึงสมาชิก  
2. คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที- รวมถึงสมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ใน

หลกัการ ทฤษฎี และระเบียบ ฯ ขอ้บงัคบั ของสหกรณ์ ฯ ขาดการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื-องและจริงจงั 
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3. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ ฯ ยงัมีความบกพร่องในการปฏิบติังาน 
การกลั-นกรองขอ้มูลของเจา้หนา้ที-ไปสู่คณะกรรมการดาํเนินการยงัมีความ
ผดิพลาดอยู ่

4. ปัจจยัเสี-ยงในการบริหารจดัการภายในระหวา่งคณะกรรมการดาํเนินการ และ
เจา้หนา้ที-สหกรณ์ ฯ 

5. ทศันคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
6. เงินทุนสาํรองของสหกรณ์ ฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัที-ไม่สูงมากนกั 

โอกาส (Opportunity) 

1. พระราชบญัญติัประกนัเงินฝากฉบบัใหม่ที-มีการกาํหนดวงเงินในการคํ*าประกนั
จะทาํใหส้หกรณ์มีโอกาสไดรั้บเงินฝากมากขึ*น 

2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์ ฯ สามารถที-จะใหส้หกรณ์ ฯ อื-นกูย้มืเงินได้
หรือนาํเงินไปลงทุนในสถาบนัการเงินอื-น 

3. สหกรณ์ ฯ สามารถที-จะรณรงคใ์หส้มาชิกมีการดาํเนินชีวิตตามแนวพระราช
ดาํรัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

4. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทาํใหส้หกรณ์ ฯ มีกฎเกณฑที์-ชดัเจนในการ
ปล่อยสินเชื-อใหก้บัสมาชิก  

5. สมาชิกมีความเชื-อมั-น และทศันคติที-ดีต่อสหกรณ์ ฯ เพิ-มมากขึ*น 
6. สมาชิกของสหกรณ์ ฯ ไม่ตอ้งมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได ้กรณีไดรั้บ

ดอกเบี*ยจากเงินฝากออมทรัพยทุ์กประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี-ยคืนก็
ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั 

7. หน่วยงานราชการที-เกี-ยวขอ้ง เช่น สหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
จงัหวดั ใหค้าํแนะนาํ และกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

อุปสรรค (Threats)   

1. สถาบนัการเงินอื-น ๆ  ปล่อยเงินกู ้โดยมีวงเงินกูสู้งกวา่สหกรณ์ ฯ ทาํใหส้มาชิกไป
กูส้ถาบนัการเงินอื-นมากขึ*น 

2. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที-เกิดขึ*นทั*งภายในและภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อ
สมาชิกและสหกรณ์ทั*งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเพิ-มอตัราดอกเบี*ยเงินกู ้ 
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3. ลาํดบัขั*นในการหกัเงินจากกองคลงัยงัอยูล่าํดบัถดัจาก สถาบนัการเงินอื-น ๆ  ซึ- ง
ทาํใหส้หกรณ์มีความเสี-ยงในการที-จะไม่ไดรั้บการชาํระหนี* เตม็จาํนวน หาก
สมาชิกไปกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอื-นดว้ย  

4. สหกรณ์ออมทรัพยอื์-น ๆ  ที-เป็นคู่แข่งมีอตัราดอกเบี*ยเงินฝากสูงกวา่สหกรณ์ฯ 
5. สมาชิกของสหกรณ์ ฯ สามารถถูกอายดัเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี-ยคืนได้

โดยเจา้หนี*ภายนอก ทั*ง ๆ ที-สมาชิกยงัมีภาระที-ตอ้งชาํระหนี*กบัสหกรณ์ ฯ อยู ่
และเมื-อวเิคราะห์ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์ ฯ แลว้ 
ไดมี้การจดัทาํแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  เพื-อเป็นกรอบใน
การบริหารงานในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2558  ดงันี*  

 
วสัิยทัศน์    :       เป็นสหกรณ์ชั*นนาํของประเทศ    ที-มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยยดึหลกั  
                           ธรรมาภิบาล  
 
พนัธกจิ    :    1. พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกเพิ-มมากขึ*น 

2.  จดัระบบการบริหารกิจการใหไ้ดม้าตรฐานสหกรณ์ 
3.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิกยดึการดาํเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4.  ยกระดบัองคก์รให้เขม้แขง็ดว้ยการบริหารงาน โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์  :  

1.  สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและการจดัสวสัดิการ 
2.  สหกรณ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู ่
    ในระดบัมาตรฐานดีเลิศ 
3.  สมาชิกมีคุณภาพที-ดีขึ*นและอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
4.  สหกรณ์มีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการที-ดี  และไดรั้บความเชื-อมั-นจาก

มวลสมาชิก 
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ยุทธศาสตร์ที� 1  การพฒันาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ  

                         มีธรรมาภิบาล  ประกอบดว้ย  8 กลยทุธ์  คือ 
 

กลยุทธ์ที� 1 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบ
กิจการ และเจา้หนา้ที-  

1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และ
เจา้หนา้ที- 

1.2 โครงการประชุมร่วมกรรมการและเจา้หนา้ที-ประจาํเดือน 
1.3  โครงการสามพลงัสร้างสรรคส์หกรณ์ ฯ 

กลยุทธ์ที� 2  ปฏิรูปและปรับเปลี-ยนโครงสร้างขององคก์ร เพื-อใหก้ารบริหารงานอยา่ง  
มีประสิทธิภาพ และเพื-อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล 

2.1  โครงการสร้างทีมงานเขม้แขง็ โดยการเวยีนงานเจา้หนา้ที-ฝ่ายต่าง ๆ 
2.2  โครงการระบบรายงานผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที- 

กลยุทธ์ที�  3  พฒันาสิ-งแวดลอ้มและบรรยากาศภายในองคก์รใหเ้อื*อต่อการ
ปฏิบติังาน 

3.1 โครงการปรับปรุงอาคารสาํนกังานฯ 
3.2 โครงการ 5 ส 
3.3 โครงการตรวจสุขภาพประจาํปี และความปลอดภยัของเจา้หนา้ที- เช่น  

การซอ้มอคัคีภยั 

กลยุทธ์ที� 4  พฒันารูปแบบและวธีิการประเมินการปฏิบติังานที-ชดัเจน และมีความ
ยติุธรรม 

4.1 โครงการประเมินการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที-เพื-อการพฒันา 
4.2  โครงการประเมินคุณภาพงาน 360 องศา 

กลยุทธ์ที� 5  ผลกัดนัการปฏิรูประบบการบริหารดา้นการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากขึ*น 

 5.1 โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นการเงินของสหกรณ์ เช่น  
การลดขั*นตอนเอกสารในการกูย้มืเงิน 
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 5.2 โครงการจดัทาํแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาํปี   
 5.3  โครงการจดัระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ ฯ เช่น การกาํหนด 

TOR ของเจา้หนา้ที-แต่ละตาํแหน่ง หรือ JD PD หนา้ที-หลกั ภารกิจ
หลกั (Core Competency) 

 5.4  โครงการกระจายความเสี-ยงของสมาชิกผูค้ ํ*าประกนั 

กลยุทธ์ที� 6 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และ
เจา้หนา้ที- 

6.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้น 
การเงิน ดา้นการบญัชี หรือ ดา้นกฎหมาย ฯลฯ 

6.2 โครงการพฒันาความรู้ของเจา้หนา้ที- เช่น เทคนิคการใหบ้ริการที-
ประทบัใจ 

6.3 โครงการเจา้หนา้ที-ยอดเยี-ยมประจาํปี 

กลยุทธ์ที� 7  การรณรงคใ์นการเพิ-มจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ ฯ 
 7.1  โครงการรณรงครั์บสมาชิกเพิ-ม  

กลยุทธ์ที� 8  การเพิ-มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ 
8.1  การจดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปีของสหกรณ์ฯ 
8.2  การประเมินผลและทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที� 2  พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกเพิ�มมากขึMน 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์  คือ 

กลยุทธ์ที� 1  พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก 
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก  
1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั*น 
1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย ์และระดมทุนเรือนหุ้น 
1.4 โครงการสมาชิกตน้แบบ 
1.5  โครงการกองทุนอาชีพเสริม 
1.6  โครงการพบปะผูเ้กษียณอายรุาชการ 
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กลยุทธ์ที� 2  เพิ-มการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก 
2.1 โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 

จาํกดั ใหส้มาชิกไดรั้บทราบ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย
ข่าว Website ข่าวทางอีเมล ์ฯลฯ 

2.2  โครงการทุกปัญหามีคาํตอบ เช่น ตอบคาํถามทางอีเมล ์ทางโทรศพัท ์
2.3 โครงการเพิ-มช่องทางการติดต่อกบัสหกรณ์ ฯ เช่น เพิ-มหมายเลข

โทรศพัท ์ 
2.4  สวสัดิการกรณีเร่งด่วน เช่น การร่วมกิจกรรมกบัสมาชิก หรือ

ครอบครัวสมาชิก ฯลฯ 

กลยุทธ์ที� 3  เพิ-มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงาน 
3.1 โครงการเปิดตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิก 
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั สัญจรพบปะสมาชิก

ตามหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที� 3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์  คือ 

กลยุทธ์ที� 1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.1โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  

1.2 โครงการการบริหารจดัการที-ใชเ้ทคโนโลยทีี-เหมาะสม เช่น  การ 
      จดัเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิคส์ 

กลยุทธ์ที� 2 พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที- ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1 โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ที-  

 

ยุทธศาสตร์ที� 4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยดึการดําเนินชีวติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง พึ�งตนเองให้มากที�สุด ประกอบดว้ย 1  กลยทุธ์  คือ 

กลยุทธ์ที�  1   การดาํเนินชีวติตามแนวพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 โครงการจดัทาํบญัชีครัวเรือน 
1.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 
1.3 โครงการลดค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ ฯ เช่น มาตรการประหยดัพลงังาน 
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ยุทธศาสตร์ที�  1  การพฒันาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
 

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที+ดี 
 ของคณะกรรมการดาํเนินการ  
 ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที+ 

1.1 โครงการสมัมนาคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  
และเจา้หนา้ที+ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.2 โครงการประชุมร่วมกรรมการ
และเจา้หนา้ที+ประจาํเดือน 

อยา่งนอ้ย เดือนละ 1 
ครั� ง 

√ √ √ √ กรรมการ
อาํนวยการ 

 1.3 โครงการสามพลงัสร้างสรรค์
สหกรณ์ ฯ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

2. ปฏิรูปและกาํหนดโครงสร้าง  
  ขององคก์ร เพื+อใหก้ารบริหาร 
  งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  และเพื+อการทาํงานอยา่งมี 
  ประสิทธิผล 

2.1 โครงการสร้างทีมงานเขม้แขง็  
      โดยการเวียนงานเจา้หนา้ที+ฝ่าย 
       ต่าง ๆ 

ประมาณ ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

     2.2 โครงการระบบรายงานผลการ 
       ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที+ 

มีรายงานผลการดาํเนิน- 
งานใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบ เดือน
ละ 1 ครั� ง 

√ √ √ √ ผูจ้ดัการ 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผูร้ับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558  
3. พฒันาสิ+งแวดลอ้มและ   
  บรรยากาศภายในองคก์รใหเ้อื�อ 
  ต่อการปฏิบตัิงาน 

3.1 โครงการปรับปรุงอาคาร 
      สาํนกังาน 

มีการปรับปรุง อยา่ง
นอ้ย ปีละ 1 โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 3.2 โครงการ 5 ส อยา่งนอ้ย ปีละ 2  ครั� ง  
Big cleaning day 1 ครั� ง 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ

และเจา้หนา้ที+ 
 3.3 โครงการสุขภาพและความ 

       ปลอดภยัของเจา้หนา้ที+ 
อยา่งนอ้ย ปีละ 2  ครั� ง √ √ √ √ ผูจ้ดัการ 

4. พฒันารูปแบบและวิธีการ 
  ประเมินการปฏิบตัิงานที+ชดัเจน 
  และมีความยตุิธรรม 

4.1 โครงการประเมินการปฏิบตัิงาน 
       ของเจา้หนา้ที+เพื+อการพฒันา 

ปีละ 2 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 4.2 โครงการประเมินคุณภาพงาน  
       360   องศา 

ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

5. ผลกัดนัการปฏิรูประบบการ 
  บริหารดา้นการเงิน และระบบ 
  การควบคุมภายในใหม้ีความ 
  คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
  มากขึ�น 

5.1 โครงการพฒันารูปแบบการให ้  
       บริการดา้นการเงินของสหกรณ์    
       เช่น  การลดขั�นตอนเอกสารใน 
       การกูย้ืมเงิน 

อยา่งนอ้ย ปีละ  1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

 5.2 โครงการจดัทาํแผนงานงบ- 
      ประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี   

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 5.3 โครงการจดัระบบการควบคุม 
       ภายในสหกรณ์ ฯ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 5.4 โครงการกระจายความเสี+ยงของ 
       สมาชิกผูค้ ํ�าประกนั 

ปีละ 1 โครงการ √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

6. พฒันาศกัยภาพของ 
  คณะกรรมการดาํเนินการ และ 
  ผูต้รวจสอบกิจการและเจา้หนา้ที+   

6.1 โครงการอบรมสมัมนาการ 
       บริหารงานในดา้นต่าง ๆ  เช่น  
       ดา้นการเงิน ดา้นการบญัชี หรือ  
       ดา้นกฎหมาย ฯลฯ 

ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 6.2 โครงการพฒันาความรู้ของ  
       เจา้หนา้ที+ เช่น เทคนิคการให ้ 
       บริการที+ประทบัใจ 

ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 6.3 โครงการเจา้หนา้ที+ที+ปฏิบตัิงาน 
       ยอดเยี+ยมประจาํปี (มอบรางวลั 
       เจา้หนา้ที+ที+ปฏิบตัิงานยอดเยี+ยม 
       ประจาํปี ในการประชุมใหญ่ 
       สามญั) 

ปีละ 1 คน √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผูร้ับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558  
7. การรณรงคใ์นการเพิ+มจาํนวน 
  สมาชิกสหกรณ์ ฯ 

7.1 โครงการรณรงคร์ับสมาชิกเพิ+ม  อยา่งนอ้ย ปีละ 2  ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

8. การเพิ+มประสิทธิภาพในการ 
  บริหารงานของสหกรณ์ ฯ 

8.1  การจดัทาํแผนดาํเนินงาน 
       ประจาํปีของสหกรณ์ ฯ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 8.2 การประเมินผลและทบทวน
แผนยทุธศาสตร์ 

 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที�  2  พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกเพิ�มมากขึ,น 
 

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก    ปีละ  2  ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั�น  
      ใหก้บัสมาชิกที+สนใจ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1  ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย ์ 
       และระดมทุนเรือนหุน้ 

สปัดาห์แห่งการออม
ทรัพย ์และระดมทุน
เรือนหุน้ อยา่งนอ้ย    ปี
ละ 2  ครั� ง 

√ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.4 โครงการสมาชิกตน้แบบ 
(สมาชิกตวัอยา่ง) 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 รางวลัต่อ
ปี 

√ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.5 โครงการกองทุนอาชีพเสริม  
      (กาํหนดรายละไม่เกิน  20,000 
       บาท  / 10 รายต่อปี) 

มีสมาชิกเขา้ร่วม
โครงการ อยา่งนอ้ยปีละ 
1  คน 

√ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 1.6 โครงการพบปะผูเ้กษียณอายุ
ราชการ 

 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

2. ตอบสนองความตอ้งการของ 
  สมาชิก 

2.1 โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม  
      งานของสหกรณ์ ฯ ใหส้มาชิก 
      ทราบในหลากหลายรูปแบบ  
      เช่น  จดหมายข่าว Website     
      ข่าวทางอีเมล ์ฯลฯ 

มีจดหมายข่าว อยา่งนอ้ย      
เดือนละ  2  ครั� ง 

√ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 2.2 โครงการทุกปัญหามีคาํตอบ มีการสรุปจาํนวน
คาํถาม/คาํตอบระหวา่ง
สหกรณ์กบัสมาชิก 

√ √ √ √ ผูจ้ดัการ 

 2.3 โครงการเพิ+มช่องทางการติดต่อ 
        กบัสหกรณ์ 

มีหมายเลขโทรศพัทเ์พิ+ม  
3 หมายเลข 

√    ผูจ้ดัการ 

 2.4 สวสัดิการกรณีเร่งด่วน  เช่น 
การร่วมกิจกรรมกบัสมาชิก 
หรือครอบครัวสมาชิก ฯลฯ 

 

มีรายงานผลการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

3. การเพิ+มการมีส่วนร่วมของ 
  สมาชิก   

3.1 โครงการเปิดตูร้ับความคิดเห็น 
      ของสมาชิก 

จาํนวนความคิดเห็นจาก
ตูร้ับความคิดเห็น หรือ
อีเมล ์

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
       ภูเกต็ จาํกดั  สญัจรพบปะ 
       สมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ 
 

อยา่งนอ้ย ปีละ 2 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการฝ่าย
การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที�  3  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1.  พฒันาระบบเทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  

1.1 โครงการพฒันาระบบโปรแกรม 
       คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 1.2 โครงการการบริหารจดัการโดย
ใช ้เทคโนโลยีที+เหมาะสม  

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

2. พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที+ 
  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.1 โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ที+ อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั� ง √ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที�  4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยดึการดําเนินชีวติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พึ�งตนเองให้มากที�สุด 
 

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี�วดั 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. การดาํเนินชีวิตตามแนวพระ 
  ราชดาํรัสปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

1.1  โครงการจดัทาํบญัชีครัวเรือน อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 
1.3 โครงการส่งเสริมการประกอบ 
       อาชีพเสริมของสมาชิก 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 

 
1.4 โครงการลดค่าใชจ้่ายของ 
       สหกรณ์  เช่น มาตรการประหยดั 
       พลงังาน 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 
โครงการ 

√ √ √ √ กรรมการ
ดาํเนินการ 
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โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ ปี 2555 

 

โครงการที�จะดาํเนินการในปีงบประมาณ ปี 2555 มี  9 โครงการ ดงันี$  

1. โครงการสัมมนา “รู้จกัตวั รู้จกัสหกรณ์”   32,500 บาท 
2. โครงการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั    67,000  บาท 
3. โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และระบบสารสนเทศ     50,000  บาท 
4. โครงการรณรงครั์บสมาชิกเพิ�ม             -   บาท 
5. โครงการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละระดมทุนเรือนหุ้น  100,000  บาท 
6. โครงการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานเพื�อเพิ�มผลผลิต 

ดว้ยกิจกรรม 5 ส        10,000  บาท 
7. โครงการคดัเลือกผูป้ฏิบติังานและเจา้หนา้ที�ดีเด่น 

สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั     5,000  บาท 
8. โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์ 

และจดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปี 2556   23,200  บาท 
9. โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก    40,500  บาท 

รวมเงิน                328,200  บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************ 

1. ชื�อโครงการ โครงการสัมมนา ”รู้จักตัว รู้จักสหกรณ์” 
       (สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1กลยทุธ์ที� 1.3 ) 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ  

        คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

    วนัเสาร์ ที� 7  กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 - 21.00 น. 

4. หลกัการและเหตุผล 

        จากแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ระหวา่งปี 2555-2558 ไดร้ะบุจุดอ่อน 
(Weakness) ของสหกรณ์ฯวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที�รวมถึงสมาชิกยงัขาดความเขา้ใจ
ในหลกัการ ทฤษฎี และระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขาดการพฒันาตนอยา่งต่อเนื�องและจริงจงั 
ระบบการตรวจสอบภายในสหกรณ์ยงัมีความบกพร่องในการปฏิบติังาน การกลั�นกรองขอ้มูลของ
เจา้หนา้ที�ไปสู่คณะกรรมการดาํเนินการยงัมีความผดิพลาด และยงัมีปัจจยัเสี�ยงในการบริหารจดัการ
ระหวา่งคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที� จากแผนดงักล่าวจึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ ระหวา่ง
ปี 2555-2558 ขึ$น 4 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ์ โดยในยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาองคก์รใหมี้ความ
เขม้แขง็ ภายใตก้ารบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล กลยทุธ์ที� 1 เสริมสร้างความ 
สัมพนัธ์ของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการและเจา้หนา้ที� ซึ� งในกลยทุธ์นี$กาํหนดให้
จดัโครงการสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการและเจา้หนา้ที�ขึ$น 

5. วตัถุประสงค์ 
5.1. เพื�อทราบและเขา้ใจถึงลกัษณะงานของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการและ

เจา้หนา้ที� ปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ,นจากการปฏิบติังาน  
5.2. เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบติังาน เพื�อนาํปัญหา ขอ้ขดัขอ้งในการ

ปฏิบติังานมาปรับปรุงแกไ้ข  
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5.3. เพื�อระดมความคิดกาํหนดระบบการทาํงานภายในสหกรณ์ตามโครงสร้างของสหกรณ์ 
5.4. เพื�อเสริมสร้างความรัก และความสามคัคีของคณะทาํงาน  

6. เป้าหมาย 
        6.1 เชิงปริมาณ  ผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ทั$งคณะกรรมการดาํเนินการ 
(15 คน) ผูต้รวจสอบกิจการ (3 คน) ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที� (14 คน) ที�ปรึกษาสหกรณ์ฯ  9 คน รวม 
41  คน 
        6.2 เชิงคุณภาพ  การปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพเป็นที�พึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

7. สถานที�ดําเนินการ 

         หอ้งประชุมไชโยซีฟู้ ด  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 

8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.ร่างและเสนอโครงการ              

2.ประชุมคณะทาํงานมอบหมาย
กิจกรรม 

    21         

3.เตรียมเอกสารและสถานที�      14
-
16 

2  
-  
6 

      

4.จดัสมัมนา       7       

5. ติดตามประเมินผล              

9. งบประมาณ 

งบประมาณจากหมวดค่าใชส้อย (5.20 ค่าดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์) จาํนวน 32,500 บาท โดย
แบ่งค่าใชจ่้าย ดงันี$  
    9.1 ค่าเอกสารและวสัดุ   5,000 บาท 
   9.2 ค่าอาหาร เครื�องดื�ม 22,500 บาท 
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    9.3 ค่าหอ้งประชุม    5,000 บาท 
10. การติดตามประเมินผล 
        ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที�มาใชบ้ริการ  

11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

         11.1 ความเชื�อมั�นและความพึงพอใจของสมาชิกที�มีต่อสหกรณ์ 
         11.2 ความมีมาตรฐานที�ดีเลิศในการประเมินสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         11.3 ระบบ โครงสร้างและคาํบรรยายลกัษณะงานของสหกรณ์ไดรั้บการปรับปรุงให้
เหมาะสม 

12. ตัวชี8วดัความสําเร็จของโครงการ 
          12.1 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา (จากแบบประเมิน) 

         12.2  ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจที�ดีต่อกนัระหวา่งคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบ
กิจการและเจา้หนา้ที�  

13. ประเด็นในการสัมมนา 

13.1 ลกัษณะงาน กลุ่มงาน สายงาน การกาํหนดภาระใหเ้จา้หนา้ที� 
13.2 ความเชื�อมโยงของงานในกลุ่มงาน ระหวา่งกลุ่มงานและตามสายงานของเจา้หนา้ที� 
13.3  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังาน 
13.4 งาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการพฒันางานสหกรณ์ 
13.3 มุมมองจากที�ปรึกษาสหกรณ์ 
13.4 กิจกรรมสัมพนัธ์    
 

************************* 
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ตารางการสมัมนารู้จกัตวั รู้จกัสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

วนัเสาร์ ที� 7 กรกฎาคม 2555 
ณ หอ้งประชุมไชโยซีฟู๊ ด ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

******************** 
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 – 13.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  
                                      โดย ผอ.ประเสริฐ งานวงศพ์าณิชย ์ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                         (คุณอิศรา ณ นคร ผูจ้ดัการสหกรณ์  กล่าวรายงาน ) 
13.30 – 14.15 น. กิจกรรมกลุ่ม (ผศ.สมพงศ ์ ศิริสมบติั และ อ.มนูญ  สนัติกลุ )  
14.15 – 14.30 น. พกั-อาหารวา่ง 
14.30 – 16.00 น. อภิปรายลกัษณะงาน กลุ่มงาน สายงาน และความเชื�อมโยงของงานปัญหา อุปสรรคแล

ขอ้เสนอแนะ 
                                             คุณอิศรา  ณ นคร   ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                                             คุณสวสัดิV   อยูค่ง    รองผูจ้ดัการฝ่ายสินเชื�อ 
                คุณเนาวรัตน์  ฉั�วเจริญ   รองผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
   คุณสุวรรณา ชลชวลิต   รองผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 
                                             ผอ.พลัลภ เอ่งฉว้น  ผูด้าํเนินการอภิปราย 
16.00 – 17.00 น. อภิปราย ลกัษณะงานของกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ  ความคาดหวงั ปัญหา  
  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาสหกรณ์ 
                                            ผอ.ธงชยั  ณ ถลาง                                         
                                            ผอ.ชวนศกัดิV   จาํปาทอง 
                                            อ.มานะ  ตณัฑยัย ์
    ผอ.สุชาย  จินะเสนา    ผูด้าํเนินการอภิปราย    
17.00 – 17.30 น. อภิปราย จากมุมมองของที�ปรึกษา : สหกรณ์ฯ ที�ข้าพเจ้าอยากเห็น    
                                            นายอวยพร  สกุลตนั   ผอ.กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต 
               นายธีระ  เจี�ยสกลุ    นกัการเมืองทอ้งถิ�น 
                                             ผอ.นิยม  พรหมขนุทอง   ผูด้าํเนินการอภิปราย 
17.45 – 21.00 น. รับประทานอาหารเยน็     กิจกรรมนนัทนาการ 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************* 

1. ชื�อโครงการ  การพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

กิจกรรมที� 1 การจดัทาํจดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  
กิจกรรมที� 2 การปรับปรุงเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
กิจกรรมที� 3 การเปิดตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  ยทุธศาสตร์ที�  2  พฒันา
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ และจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกเพิ�มมากขึ$น  กลยทุธ์ที�  2.2 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ใหส้มาชิกทราบในหลากหลาย
รูปแบบ  กลยทุธ์ที�  2.3  โครงการทุกปัญหามีคาํตอบ และกลยทุธ์ที�  3.1 โครงการเปิดตูรั้บความ
คิดเห็นของสมาชิก 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ  

คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนธนัวาคม 2555   

4. หลกัการและเหตุผล 

         จากการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตจาํกดัที�ผา่นมา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต ใหข้อ้เสนอแนะในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมการดาํเนินการ  จดหมายข่าว   
การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคาํถามและขอ้เสนอแนะต่างๆของสหกรณ์ฯ ไม่ทั�วถึงและ
หลากหลาย  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตมองเห็นถึงปัญหาดงักล่าว จึงไดด้าํเนินการจดัทาํแผนกล
ยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 4 ปี ประจาํปี 2555- 2558    และไดก้าํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์
ที�  2  พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ และจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกเพิ�มมากขึ$น      กลยทุธ์ที�  
2.2 โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ใหส้มาชิกทราบใน
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หลากหลายรูปแบบ   กลยทุธ์ที� 2.3  โครงการทุกปัญหามีคาํตอบ  และกลยทุธ์ที�  3.1 โครงการเปิดตู้
รับความคิดเห็นของสมาชิก  ซึ� งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตไดน้าํแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่ง
เร่งด่วน โดยการเสนอโครงการ “การพฒันารูปแบบประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ 

จํากดั” และกาํหนดใหโ้ครงการนี$ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที� 1 จดัทาํจดหมายข่าว
เพิ�มขึ$น  กิจกรรมที� 2 การปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยัและแสดงขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัยิ�งขึ$น และ
กิจกรรมที� 3 การเพิ�มตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิก ซึ� งคาดวา่สมาชิกฯ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตมากขึ$น 

5. วตัถุประสงค์ 

 5.1 เพื�อพฒันารูปแบบประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

 5.2 เพื�อเพิ�มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ในเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ 

 5.3 เพื�อเพิ�มตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  

5.4 เพื�อรับฟังความคิดเห็นและตอบคาํถามของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  

5.5 เพื�อดาํเนินการยกระดบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดัตามวสิัยทศัน์ของสหกรณ์ฯ 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั และผูส้นใจ จาํนวน 4,000 คน 
ไดเ้ขา้ถึงข่าวสารและขอ้มูลของสหกรณ์ไดท้ั�วถึง และหลากหลายช่องทาง 
             6.2 เชิงคุณภาพ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ   
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตไดท้ั�วถึงสร้างความศรัทธาและความเชื�อมั�นต่อสหกรณ์ 

7. สถานที�ดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

8. วธีิดําเนินการ 

         กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.ออกแบบ website จดัทาํวารสาร
ฉบบัแรก 

             

3.ดาํเนินการจดัซื$อและติดตั$งตู ้              

4. จา้งทาํ website              

5. ปรับปรุงขอ้มูลใน websiteและ  
จดัทาํวารสารฉบบัที� 2 และ 3 

             

6. รายงานผลการดาํเนินการ              

8.1 กิจกรรมที� 1 การจดัทาํจดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  
โดยการทาํวารสารข่าวสารสหกรณ์ฯ ทุก  4 เดือน/ฉบบั โดยเพิ�มการตอบปัญหาของ
สมาชิกใหม้ากขึ$น 

8.2 กิจกรรมที� 2 การปรับปรุงเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ดาํเนินการมีดงันี$  
 8.2.1 การปรับปรุงเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ฯ เพื�อใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ ทนัสมยัและเป็น

ปัจจุบนั 
 8.2.2 เพิ�มช่องทางการตอบปัญหาของสมาชิกในเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ฯ 
8.3 กิจกรรมที� 3 การเปิดตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

โดยการเพิ�มตูรั้บความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในสถานที�ต่างๆ เพิ�มใหส้มาชิก
สามารถแสดงความคิดเห็นไดส้ะดวก  

9. งบประมาณ 

งบประมาณจากหมวดค่าใชส้อย (5.20 ค่าดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์) งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ ประจาํปี 2555 จาํนวน  67,000 บาท (หกหมื�นเจด็พนับาทถว้น) 

แบ่งเป็นค่าใชจ่้าย ดงันี$  
9.1 ค่าจา้งทาํเวปไซต ์pkt co-op.com ของสหกรณ์ จาํนวน 32,000 บาท  
9.2 ค่าจดัทาํจดหมายข่าว จาํนวน 30,000 บาท 
9.3 ตูรั้บความคิดเห็น  จาํนวน 3,000   บาท 
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9.3 อื�นๆ   จาํนวน 2,000   บาท 
10. การติดตามประเมินผล 
 10.1 ระหวา่งการดาํเนินการโดยการสอบถามจากผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
 10.2 สิ$นสุดโครงการโดยแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก 

11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดัสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 
กิจกรรมและอื�นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ไดม้ากขึ$น  ตลอดจนสหกรณ์สามารถตอบ
ปัญหาต่างๆของสมาชิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  ตลอดจนเป็นการยกระดบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภูเก็ต จาํกดั ใหเ้ป็นสหกรณ์ชั$นนาํที�ทนัสมยัตามวสิัยทศัน์ของสหกรณ์ฯ 

12. ตัวชี8วดัความสําเร็จของโครงการ 

     ตวัชี$วดัเชิงปริมาณ 
- ประชาสัมพนัธ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั จาํนวน  4,000 คน  

ตวัชี$วดัเชิงคุณภาพ 
 - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตมีความพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ในระดบัมาก 

ตวับ่งชี$ระยะเวลา 
-  สมาชิกรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกบัสหกรณ์ไดร้วดเร็วทนัตามกาํหนดเวลา 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************* 

1.ชื�อโครงการ  การพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที�  3  พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  กลยทุธ์ที�  1.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ  

คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนธนัวาคม 2555   

4. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ มีการ
พฒันาอยา่งรวดรวดและทนัสมยัมากขึ$น ทาํใหก้ารบริการในดา้นต่างๆ แก่สมาชิก สะดวก รวดเร็ว
มากขึ$น  ในขณะที�จากแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตจาํกดั ในยทุธศาสตร์ที�  3  พฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   กลยทุธ์ที� 1.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  กล่าวไวว้า่
สหกรณ์ฯ ควรพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ใชใ้นการบริการแก่สมาชิกใหท้นัสมยั  ดงันั$น
สหกรณ์ฯ จึงจดัทาํโครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยการ
จดัหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื�นๆ ที�สาํคญัมาทดแทนและ
เพิ�มเติมในการใหบ้ริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตใหส้ะดวก รวดเร็วมากขึ$น 

5. วตัถุประสงค์ 

5.1 เพื�อพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานขอ้มูลสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

5.2 เพื�อจดัชื$อซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ลิขสิทธิV และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ
ฐานขอ้มูลสมาชิก 
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5.3 เพื�อดาํเนินการยกระดบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดัตามวสิัยทศัน์ของสหกรณ์ฯ 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื�องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื�นๆ จาํนวน 
1 ระบบ 
             6.2 เชิงคุณภาพ การบริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตไดส้ะดวก รวดเร็วมากขึ$น 

7. สถานที�ดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.ฝ่ายดูแลระบบจดัทาํรายละเอียด              

3.ประสานงานจดัซื,อ/จดัจา้ง              

4. จดัซื,อ/จดัจา้งงานดูแลปรับปรุง              

5. ประเมินผลการดาํเนินการ              

6. รายงานผลการดาํเนินโครงการ              

9. งบประมาณ 

งบประมาณจากหมวดค่าใชส้อย (5.20 ค่าดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์) งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ ประจาํปี 2555 จาํนวน  50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) 

             แบ่งเป็นค่าใชจ่้าย ดงันี$  
                - การจดัซื$อซอฟทแ์วร์ลิขสิทธิV /จดัจา้งดูแล ปรับปรุงโปรแกรมและระบบการทาํงาน
เกี�ยวกบัระบบงาน จาํนวน 1 ระบบ จาํนวนเงิน  50,000 บาท 

10. การติดตามประเมินผล 
 10.1 เมื�อสิ$นสุดโครงการประเมินจากประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 
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11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 การใหบ้ริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหส้มาชิกเกิดความ
ประทบัใจ ตลอดจนเป็นการยกระดบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ใหเ้ป็นสหกรณ์ชั$นนาํที�
ทนัสมยั ตามวสิัยทศัน์ของสหกรณ์ฯ 

12. ตัวชี8วดัความสําเร็จของโครงการ 

ตวัชี$วดัเชิงปริมาณ 
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั จาํนวน  4,000 คน ไดรั้บการบริการ  

ตวัชี$วดัเชิงคุณภาพ 
 - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่สมาชิก ในระดบั
มาก 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************ 

1. ชื�อโครงการ โครงการรณรงครั์บสมาชิกเพิ�ม  
       สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1 กลยทุธ์ที� 7.1 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ  

        คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

    วนัที�  1  กนัยายน  -  31  ธนัวาคม  2555 

4. หลกัการและเหตุผล 
        ตามปรัชญาของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ที�มุ่งเนน้การประหยดัและการออมและการช่วยเหลือซึ�ง
กนัและกนั ทั$งดา้นสวสัดิการและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื�อการพฒันาความเป็นอยูข่องสมาชิกซึ�ง
เป็นบุคลากรทางการศึกษาที�ปฏิบติังานในจงัหวดัภูเก็ต  บุคลากรส่วนหนึ�งไดรั้บผลกระทบจากการ
ปฏิรูประบบราชการ  ทาํใหข้อ้บงัคบัของสหกรณ์ที�เกี�ยวกบัคุณสมบติัของสมาชิกครอบคลุมไม่ถึง 
และบุคลากรมีส่วนหนึ�งขาดความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั จึงได้
จดัโครงการรณรงครั์บสมาชิกเพิ�มขึ$น 

5. วตัถุประสงค์ 

5.1. เพื�อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตทุกสังกดัมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  เพื�อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

5.2 เพื�อขยายฐานของสมาชิกใหใ้หญ่ขึ,น  เพื�องานบริการแก่สมาชิกที�ปริมาณและคุณภาพที�ดี
ยิ�งขึ,น 
6. เป้าหมาย 
        6.1 สมาชิกเพิ�มขึ$นอยา่งนอ้ย  300  คน/ปี 
        6.2  ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์เพิ�มขึ$นปีละไม่นอ้ยกวา่  15 % 
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7. สถานที�ดําเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
8. วธีิดําเนินงาน 
 

ขั8นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั$นเตรียมการ 14  สิงหาคม  2555 คณะกรรมการศึกษาฯ 

1.1 เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาฯ เพื�อปรับปรุงแกไ้ข 

  

1.2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพื�ออนุมติั 

20  สิงหาคม  2555 คณะกรรมการศึกษาฯ 

2. ขั$นดาํเนินการ  คณะกรรรมการดาํเนินการ 

2.1 ปรับปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั หมวด 5 ขอ้ 33. 
คุณสมบติัของสมาชิก  เพื�อนาํเสนอต่อที�
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2555 

20 สิงหาคม 2555 – 
27 มกราคม  2556 

 

2.2 ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูที้�มี
คุณสมบติัตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33 สมคัร
เป็นสมาชิก 

20 สิงหาคม 2555 – 
30  ธนัวาคม  2555 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

2.3 ทาํโครงการ 1 : 10  สาํหรับกรรมการ 
ดาํเนินการ 1 คน เชิญชวนสมคัรสมาชิก
ใหม่  10 คน  

20 สิงหาคม 2555 – 
30  ธนัวาคม  2555 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

2.4 ประเมินผลระยะแรก 30 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการศึกษา 
 
9. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 ฐานสมาชิกและทุนดาํเนินการของสหกรณ์เพิ�มขึ$น  ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทุก
คน 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************ 

1. ชื�อโครงการ โครงการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละระดมทุนเรือนหุ้น  
       สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1กลยทุธ์ที� 1.3  

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ  
        คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
    วนัที�  14  สิงหาคม  -  31  ธนัวาคม  2555 

4. หลกัการและเหตุผล 
        จากผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ในระยะครึ� งปีที�ผา่นมา พบวา่มีสมาชิกมาขอกูเ้งินกบั
สหกรณ์เป็นจาํนวนมาก ทาํใหส้ภาพคล่องของสหกรณ์ลดลง สหกรณ์ตอ้งแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกมาบริการใหกู้แ้ก่สมาชิก และขอ้มูลดา้นเงินฝากและเงินค่าหุน้เฉลี�ยของสมาชิก พบวา่
สหกรณ์มีสมาชิก  4,000  คน  มีผูที้�มีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์เพียง  42  เปอร์เซ็นต ์ มีมูลค่าเงินฝาก  
349  ลา้นบาท  และมีเงินค่าหุน้ 1,038  ลา้นบาท  มีอตัราเฉลี�ยค่าหุน้  260,000  บาท/คน  ดงันั$น
สหกรณ์จึงทาํโครงการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละระดมทุนเรือนหุ้นขึ$งเพื�อส่งเสริมสภาพคล่อง
ใหก้บัสหกรณ์ และสนองต่อปรัชญาสหกรณ์ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือสหกรณ์ 

5. วตัถุประสงค์ 

5.1. เพื�อส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบญัชีออมทรัพยม์ากยิ�งขึ,น 
5.2 เพื�อส่งเสริมใหส้มาชิกฯ ซื,อหุน้ของสหกรณ์เพิ�ม 
5.3 เพื�อเพิ�มสภาพคล่องทางการเงินใหก้บัสหกรณ์ 

6. เป้าหมาย 
        6.1 สมาชิกร้อยละ 80  มีบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัสหกรณ์ 
        6.2  มีอตัรามูลค่าหุน้ต่อคนเพิ�มขึ$น  ร้อยละ  30  ภายในปี พ.ศ.2556 
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7. วธีิดําเนินงาน 
 

ขั8นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

3. ขั$นเตรียมการ 14  สิงหาคม  2555 คณะกรรมการศึกษาฯ 
1.1 เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาฯ เพื�อปรับปรุงแกไ้ข 

  

1.2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพื�ออนุมติั 

20  สิงหาคม  2555 คณะกรรมการศึกษาฯ 

4. ขั$นดาํเนินการ   
2.1 ทาํโครงการเปิดบญัชีเงินฝากสาํหรับ
สมาชิกที�ยงัไม่มีบญัชีเงินฝาก โดยมีของ
ที�ระลึกขึ$นกบัยอดเงินฝาก 

 คณะกรรรมการอาํนวยการ
และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 

2.2 เชิญชวนสมาชิกใหม่ที�เขา้ปฐมนิเทศ 
เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์มีของที�
ระลึกให ้

  

2.3 ปรับปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ขอ้ 5. การถือหุน้  
และขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จาํกดั ขอ้ 8. การงดชาํระหุ้นรายเดือน  
ใหส้อดคลอ้งกบัเงินไดร้ายเดือนที�เพิ�ม
สูงขึ$น 

1 กนัยายน 2555 – 
27 มกราคม 2556 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

2.4 ประเมินผลระยะแรก 30 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการศึกษา 

8. งบประมาณ  

ค่าของที�ระลึกในการเปิดบญัชีเงินฝาก  100,000.00  บาท 
9. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 สภาพคล่องของสหกรณ์ดีขึ$น ทาํใหง้านบริการเงินกูข้องสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

***************** 

1. ชื�อโครงการ      โครงการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานเพื�อเพิ�มผลผลิตดว้ยกิจกรรม  5 ส. 
     สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1 กลยทุธ์ที� 3.2 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั และ เจา้หนา้ที� 

3. ระยะเวลาดําเนินการ    
  ระยะเวลาในการดาํเนินการ 1 ปี เริ�มเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 และดาํเนินกิจกรรมต่อไป
อยา่งต่อเนื�องทุกปี 

4. หลกัการและเหตุผล  

 ปัจจุบนัทั,งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานเพื�อเพิ�ม 
ผลผลิต และ กิจกรรมหนึ�งที�ไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายในการเพิ�มประสิทธิภาพใหก้บั 
หน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส. ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ สร้างนิสัย ซึ� ง 3 ส. แรก 
เป็นการพฒันาสถานที� ส่วน 2 ส. หลงั เป็นการพฒันาคน ซึ� ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที�ช่วยพฒันา 
บุคลากรใหมี้คุณภาพ ประโยชน์ที�เห็นไดช้ดัเจนของการดาํเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ สถานที�ทาํงานและ 
สภาพแวดลอ้มการทาํงานสะอาด ปราศจากสิ�งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที�ดี บุคลากรมี 
ระเบียบวนิยัมากขึ,น การขจดัความสิ,นเปลืองของทรัพยากรคน วสัดุและงบประมาณ และการลด 
การเก็บเอกสารที�ซํ, าซอ้นลง นอกจากนี,  5 ส. ยงัช่วยลดตน้ทุนของหน่วยงานลงอีกดว้ย 
 ดงันั,น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปรับปรุงระบบการ
ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ,น โดยนาํกิจกรรม 5 ส มาเป็นกา้วแรกของการบริหารที�จะนาํไปสู่การ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน และการเพิ�มประสิทธิภาพในงาน รวมทั,งช่วยพฒันาจิตสาํนึกในมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ซึ� งเป็นพื,นฐานการพฒันาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
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5. วตัถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพื�อใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเขา้ใจ และมีวนิยัในการปฏิบติังาน ให้
ความสาํคญัต่อการพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง 
 2.  เพื�อนาํกิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์ร 
 3. เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการทาํงานขององคก์ร 
 6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ   บุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ร่วมมือกนัดาํเนิน
กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลกัษณะ สร้างนิสัย) 
              6.2 เชิงคุณภาพ   พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน และเพิ�ม
คุณภาพงานบริการใหมี้มาตรฐาน และผูรั้บบริการทั,งภายในและภายนอกไดรั้บการบริการที�ดี 

7. สถานที�ดําเนินการ 
  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.แต่งตั,งคณะกรรมการดาํเนินงาน
และคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผล 

             

3.สาํรวจพื,นที�รับผดิชอบ              

4.ประชุมแบ่งหนา้ที�และพื,นที�ความ
รับผดิชอบ 

             

5. ดาํเนินกิจกรรม 5 ส              

6. ติดตาม/ประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามโครงการ 

             

7. รายงานผลการดาํเนินโครงการ ฯ              
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9. งบประมาณ   
  ค่าวสัดุสิ,นเปลือง  10,000  บาท 
10. การติดตามประเมินผล 

 10.0 แบบประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม 
 10.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ   

 11.1 บุคลากรทุกฝ่ายในสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ให้ร่วมมือกนัปฏิบติั
กิจกรรม 5 ส อยา่งต่อเนื�อง 

11.2 ผูรั้บบริการทุกคนไดรั้บบริการที�สะดวก รวดเร็ว และไดรั้บบรรยากาศที�ดี 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
************************ 

1. ชื�อโครงการ โครงการคดัเลือกผูป้ฏิบติังานและเจา้หนา้ที�ดีเด่นสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จาํกดั 
     สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1  กลยทุธ์ที�  6.3 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ 
  นางอิศรา  ณ นคร 

3. ระยะเวลาดําเนินการ    
  ระยะเวลาในการดาํเนินการ ปีงบประมาณ 2555   

4. หลกัการและเหตุผล  

 ดว้ยสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  มีเจา้หนา้ที�ประจาํอยูใ่นสาํนกังาน
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  จาํนวนหนึ�ง  เพื�อใหไ้ดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของเจา้หนา้ที�
และเพื�อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน จึงไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลงานของ
เจา้หนา้ที� ซึ� งเป็นผูที้�ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่องคก์ร มีผลงาน
เป็นที�ประจกัษ ์  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั เล็งเห็นความสาํคญั  จึงไดจ้ดัทาํโครงการ 
“คดัเลือกผูป้ฏิบติังานและหนา้ที�ดีเด่น สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั” ขึ,น เพื�อพฒันา
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ และสร้างขวญักาํลงัใจที�ดีในการปฏิบติังานและเป็นการกระตุน้ให้
บุคลากรของสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั    ยดึถือปฏิบติัเป็นแบบอยา่งในการ
ประพฤติปฏิบติัตนต่อไป  

5. วตัถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพื�อคดัเลือกผูป้ฏิบติังานและหนา้ที�ดีเด่น สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
ประจาํปี 
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6. เป้าหมาย 

         6.1 เชิงปริมาณ  ไดผู้ป้ฏิบติังานและหนา้ที�ดีเด่น สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
ทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 10 % ของจาํนวนบุคลากรทั,งหมด 
        6.2 เชิงคุณภาพ   ผูป้ฏิบติังานและหนา้ที�ในสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต ไดรั้บการ
พฒันา และมีขวญักาํลงัใจที�ดีในการปฏิบติังาน 

7. สถานที�ดําเนินการ 
  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.แต่งตั,งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ ฯ 

             

3.ประชุมคณะกรรมการกาํหนด
เกณฑก์ารคดัเลือก 

             

4. คดัเลือกผูป้ฏิบติังานดีเด่น              

6. รายงานผลการดาํเนินโครงการ ฯ              

9. งบประมาณ  
ค่าของขวญั 5,000  บาท 

10. การติดตามประเมินผล 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการประจาํปี 2555 
11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ   

 บุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต ไดรั้บการพฒันาแกไ้ขบกพร่องและสามารถปฏิบติั
หนา้ที�ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ และสมาชิกผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

**************** 

1. ชื�อโครงการ โครงการประชุมปฏิบติัการทบทวนแผนกลยทุธ์และจดัทาํแผนดาํเนินงาน
ประจาํปี 2556 
         สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 1  กลยทุธ์ที�  8 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ 
  คณะกรรมการดาํเนินการ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ    
  เดือนตุลาคม – ธนัวาคม  2555  

4. หลกัการและเหตุผล  

 แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั     ระหวา่งปี 2555-2558    ที�คณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดที� 51 ไดจ้ดัทาํขึ$น เพื�อเป็นยทุธศาสตร์หลกัในการปฏิบติัตามพนัธกิจและเป็นแนวทาง
ในการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั   เมื�อไดด้าํเนินการตามโครงการต่าง ๆ ผา่นไป  1 ปี 
บางยทุธศาสตร์คณะกรรมการดาํเนินการไดบู้รณาการอยูใ่นงานประจาํ  และบางยทุธศาสตร์ควรจะ
ไดร้ะดมความคิดเห็นกาํหนดแนวทางสู่การปฏิบติั   และอาจจะมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ใหเ้หมาะ
กบัสภาพแวดลอ้ม (SWOT) ที�เปลี�ยนแปลงไป อีกทั,งจะไดร้ะดมความคิดเห็นจดัทาํแผนดาํเนินงาน
ในปี พ.ศ.2556 อีกดว้ย  
5. วตัถุประสงค ของโครงการ  

1. เพื�อทบทวนแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 

2. จดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ.2556 ของสหกรณ์ 

6. เป้าหมาย  คณะกรรมการดาํเนินการ 15 คน และที�ปรึกษา 9  คน รวม 24 คน ร่วมประชุม
ปฏิบติัการ โดยมีเป้าหมายดงันี,   
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6.1 เชิงปริมาณ   
1. แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ฉบบัปรับปรุง 1 ฉบบั 

2. แผนดาํเนินงานประจาํปี 2556  1 ฉบบั 
              6.2  เชิงคุณภาพ   แผนกลยทุธ์และแผนดาํเนินงานที�มาจากการร่วมระดมความคิดของ
คณะกรรมการดาํเนินการทุกคนไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
7. สถานที�ดําเนินการ 
  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.แต่งตั,งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ 

             

3.คณะกรรมการอาํนวยการยกร่าง
แผนดาํเนินงานประจาํปี 2556 

             

4. ประชุมปฏิบติัการ              

6. สรุปผลการดาํเนินงานและ
จดัพิมพแ์ผนฯ 

             

9. งบประมาณ 

งบประมาณจากหมวดค่าใชส้อย (5.20 ค่าดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์) จาํนวน 23,200 บาท โดย  
แบ่งค่าใชจ่้าย ดงันี$  
    ค่าเอกสารและวสัดุ   10,000  บาท 
    ค่าเบี$ยประชุมคณะกรรมการและที�ปรึกษา 24 คน ๆ ละ 500 บาท รวม 12,000  บาท 

 ค่าอาหารวา่งและเครื�องดื�ม    1,200  บาท 
10. การติดตามประเมินผล 
        ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที�มาใชบ้ริการ  



 42 

11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

         11.1 ความเชื�อมั�นและความพึงพอใจของสมาชิกที�มีต่อสหกรณ์ 
         11.2 ความมีมาตรฐานที�ดีเลิศในการประเมินสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         11.3 การดาํเนินงานในปี 2556 เป็นไปอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 

12. ตัวชี8วดัความสําเร็จของโครงการ 
         12.1 การไดรั้บอนุมติัแผนปฏิบติัการจากที�ประชุมใหญ่สามยัประจาํปี 2556 
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สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 
โครงการตามแผนกลยทุธ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

***************** 

1. ชื�อโครงการ โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก 

   สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ยทุธศาสตร์ที� 2  กลยทุธ์ที�  1.6 

2. หน่วยงาน / ผู้ รับผดิชอบ 
  คณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการ 
3. ระยะเวลาดําเนินการ    
  เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2555   
4. หลกัการและเหตุผล  

 จากแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  ปี 2555-2558 ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันา
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกเพิ�มมากขึ,น กลยทุธ์ที� 1 พฒันาคุณภาพ
ชีวติของสมาชิก ไดเ้สนอแนะโครงการพบปะผูเ้กษียณอายรุาชการ คณะกรรมการดาํเนินการมี
ความเห็นตรงกนัวา่ จากการแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหก้ารประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเป็นการ
ประชุมโดยสมาชิกทั,งหมด การกาํหนดวธีิการเลือกตั,งกรรมการดาํเนินการ และการเลือกตั,งผูต้รวจ
สอบกิจการใหม่ ซึ� งเริ�มใชค้รั, งแรกเมื�อคราวประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2555  สมาชิกส่วนหนึ�ง 
โดยเฉพาะสมาชิกที�ไม่เคยเป็นตวัแทนสมาชิก เขา้ถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวนอ้ย  อีกทั,งยงั
เขา้ใจในอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการที�สมาชิกตอ้งใชสิ้ทธิP ใน
การลงคะแนนเลือกตั,งเขา้ไปทาํหนา้ที�ไม่ชดัเจนพอ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการสหกรณ์
พบปะสมาชิก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสมาชิกกลุ่มผูเ้กษียณอายรุาชการ โดยสหกรณ์จะขอพบปะ
สมาชิกกลุ่มนี, ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ของชมรมครูอาวุโส จงัหวดัภูเก็ต และกลุ่มผูที้�ยงั
ไม่เกษียณอายรุาชการ สหกรณ์จะส่งผูแ้ทนไปพบปะกบัสมาชิกกลุ่มนี, ในวาระที�มีการประชุม
สมาชิกของหน่วยงาน และหน่วยงานนั,น ๆ มีความประสงคข์อใหส้หกรณ์ไปพบปะ 
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5. วตัถุประสงค ของโครงการ  

 1. เพื�อสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องสิทธิและหนา้ที� ของสมาชิก   อาํนาจและหนา้ที�ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 2. เพื�อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์และรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากสมาชิก 

3. เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจที�ดีระหวา่งกรรมการและสมาชิกและระหวา่งสมาชิกกนัเอง 

6. เป้าหมาย 

            6.1 เชิงปริมาณ  สหกรณ์ไดพ้บปะกบัสมาชิก 1,000 คน ดงันี,  
สมาชิกกลุ่มผูเ้กษียณอายรุาชการ  1 ครั, ง สมาชิก 500 คน  
สมาชิกกลุ่มหน่วยงาน 5 ครั, ง ๆ ละ 100 คน รวม 500 คน 

            6.2 เชิงคุณภาพ   ความเขา้ใจในงานของสหกรณ์ของสมาชิกและความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่ง
กรรมการและสมาชิก 

7. สถานที�ดําเนินการ 
  ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ของชมรมครูอาวโุส และที�ประชุมของหน่วยงาน 
8. วธีิดําเนินการ 

กิจกรรมและแผนการดาํเนินการ มีดงันี$  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2555 หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1.นาํเสนอโครงการ              

2.แต่งตั,งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ 

             

3.ประสานงานกบัชมรมครูอาวโุส
และหน่วยงานขนาดใหญ่ที�มี
สมาชิกมากกวา่ 100 คน 

             

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

6. สรุปและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
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9. งบประมาณ 

   งบประมาณจากหมวดค่าใชส้อย (5.20 ค่าดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์) จาํนวน 40,500 บาท 
โดยแบ่งค่าใชจ่้าย ดงันี$  
    ค่าเอกสารและวสัดุ (1,000 ชุด)     20,000  บาท 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานที� 20,500  บาท 
    (วนัพบปะครูอาวโุส  16 คน วนัพบปะสมาชิกที�หน่วยงานครั$ งละ 5 คน)  
10. การติดตามประเมินผล 
        ประเมินโดยวธีิการสังเกตและสัมภาษณ์(สุ่ม)ความพึงพอใจของสมาชิกที�ร่วมพบปะ  

11. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

         11.1 ความเชื�อมั�นและความพึงพอใจของสมาชิกที�มีต่อสหกรณ์ 
         11.2 กรรมการและสมาชิกไดเ้สริมสร้างความเป็นกลัยาณมิตรมากขึ$น 

12. ตัวชี8วดัความสําเร็จของโครงการ 
          12.1 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมพบปะ 
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2555 (งบประมาณประจําปี) 
 

ชื�อโครงการ วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ประชุมใหญ่สามญั 1. เพื�อรายงานผลการดาํเนินงานกิจการ กุมภาพนัธ์ 3,000,000 

    ประจาํปี     ใหส้มาชิกทราบ     

  2. เพื�อพิจารณา  แผนงาน การจดัสรรกาํไร     

      สุทธิ และอนุมติังบประมาณ     

  3. เพื�อรับรองงบการเงินและเห็นชอบ     

      ระเบียบ ขอ้บงัคบั และอื�น ๆ     

2. โครงการจดัทาํแผน    เพื�อจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี มีนาคม - 100,000 

     ปฏิบติัการประจาํปี  กรกฎาคม  

3. อบรมสัมมนาเจา้หนา้ที� เพื�อพฒันาเจา้หนา้ที� กนัยายน   75,000 

4. ประกวดนวตกรรม เพื�อศึกษานวตกรรม  ธนัวาคม 75000 

  เพื�อส่งนวตกรรมเขา้ประกวด     

5. จดัทาํข่าวสาร เพื�อประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ตลอดปี 50,000 

  ระหวา่งสหกรณ์และสมาชิก     

6. จดัซื$อครุภณัฑ์ 1. เพื�อจดัซื$อเครื�องพิมพค์อมพิวเตอร์ มีนาคม  230,000 

  
    ชนิดหวัเขม็ 1 เครื�อง 
2. เพื�อจดัซื$อเครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 1 เครื�อง     

  3. เพื�อจดัซื$อเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย     

      1 เครื�อง     

  4. เพื�อจดัซื$อเครื�องคอมพิวเตอร์    1  เครื�อง     
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2555 (งบประมาณประจําปี) 

ชื�อโครงการ วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

7. ซ่อมแซมอาคารและครุภณัฑ ์ 1. เพื�อทาสี เมษายน -  400,000 

     ของสหกรณ์ 2. เพื�อซ่อมอาคาร  มิถุนายน   

 3. เพื�อซ่อมทรัพยสิ์นของสหกรณ์   

8. วนัสหกรณ์แห่งชาติ เพื�อร่วมจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ 26-ก.พ. 5,000 

  กบัสหกรณ์จงัหวดั และสหกรณ์อื�น ๆ     

  ทุกประเภทในจงัหวดัภูเก็ต     

9. สวสัดิการสมาชิก 1. เพื�อจดัทาํประกนัชีวิตใหส้มาชิก ตลอดปี 4,200,000 

     ที�สมคัรใจ คนละ  350  บาท     

  2. เพื�อจดัทาํประกนัชีวิตใหก้บัสมาชิก     

  
   ทุกคนที�มีตวั ในวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ 
   2555     

10. โครงการสุขสันตว์นัเกิด เพื�อยกระดบัการบริหารจดัการตาม
ขอ้บงัคบั หมวด 2 วตัถุประสงคข์อ้ 
18. ดา้นสวสัดิการในวาระครบรอบ
วนัเกิดประจาํปี 

ตลอดปี 1,600,000 

11. งานศิลปหตัถกรรม เพื�อสนบัสนุนงานศิลปหตัถกรรม ธนัวาคม 100,000 

       นกัเรียนภาคใต ้ นกัเรียนภาคใต ้ซึ� งจงัหวดัภูเก็ต   

 เป็นเจา้ภาพในปี 2555   

12. งานประชุมใหญ่สามญั เพื�อสนบัสนุนงานประชุมใหญ่ ธนัวาคม 30,000 

       ประจาํปี ชมรมครูอาวโุส สามญัประจาํปี ชมรมครูอาวุโส   

       จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต   

13. โครงการ “จูงมือนอ้งนอ้ย เพื�อสนบัสนุนโครงการ “จูงมือนอ้ง เมษายน - 50,000 

      บนดอยสูง” นอ้ยบนดอ้ยสูง”  ของกรมตรวจบญัชี พฤษภาคม  

 สหกรณ์    
 


