แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

1
ส่วนที่ 1
บทนำ
1.สภำพปัจจุบัน
1.1 ประวัติ
เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2503 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 46 / 10961 เริ่มดำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวำคม 2504 เมื่อแรกก่อตั้งมีสมำชิกจำนวน 1,187 คน ที่ทำกำรอำศัยสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและได้ย้ำยที่ทำกำรไปอยู่กับส่วนรำชกำรในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2534 ได้ย้ำยไปเปิดทำกำรในอำคำร และที่ดิน
ของตนเอง ที่เลขที่ 77/1 ถนนอภิบำลบัญชำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จนปัจจุบัน
1.2 ทำเนียบบุคลำกร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ-สกุล
นำยโอภำส สุมนำรถ
นำงเยำวภำ จันทร์โยธำ
นำงพิจิตรำ พวงแก้ว
นำยชัยวัฒน์ ธงยศ
นำยวิชำญ พลโลก
นำงพัชรำ สำรสิทธิ์
นำงวรรณภำ ศรียำวงศ์
นำงพรนภำ ธงยศ
นำยสำธร สุมนำรถ
นำงนงนุช ศิริขอนแก่น
นำยวิทยำ รำชบัณฑิต
นำงสำวกนกอร กล้ำหำญ
นำงสำวจำรุนีย์ สุขพันธ์
นำยยุทธศำสตร์ ตงศิริ
นำยอำทิตย์ ศิริผลำ
นำยเจษฎำ เสนำคำ
นำงสำวชลำกร แสนสุข
นำยเอกพล สินพูน

ตำแหน่ง
ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ
รองผู้จัดกำรสหกรณ์
รองผู้จัดกำรสหกรณ์
หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน
หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดหนี้ฯ
หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี
หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ
เจ้ำหน้ำที่อำนวยกำร
เจ้ำหน้ำที่อำนวยกำร
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1.3 ทำเนียบคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นำยอำนำจ นำไชย
นำยปกรณ์ มณีปกรณ์
นำยถำวร จำปำ
นำยวิชำ จันทร์ดำประดิษฐ์
นำยพิชิต โกพล
นำยไพโรจน์ วงศ์ชำชม
นำงพรพิมล ทวีกุล
นำยประวิทย์ ศรีสมยำ
นำยสุรชำติ นนทะแสน
นำยประทำน ศิริผลำ
นำยอภิเชษฐ์ บุตรวร
นำยเปรม แสนสุข
นำยดำรงเดช วันนำ
นำงเลิศลักษณ์ ปัญญำดี
นำยสมภพ อินทร์ติยะ

ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
เหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรแลเลขำนุกำร

รำยชื่อผู้ตรวจกิจกำรสหกรณ์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นำยวีระชัย เรืองชัย
นำยผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
นำยพลชัย สุขคณำ
นำยพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
นำงวิระยำ แสนคำ

ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

รำยชื่อผู้ตรวจสอบภำยใน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นำยศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล
นำยชำนำญ นวลฉ่ำ
นำยชูชำติ นำมเสำร์
นำยวันชัย บัวชุม
ดร.พิทูล อภัยโส

1.4 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
1.5 งบประมำณ

ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2. ภำรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักรำช 2542 มติที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
มติคณะกรรมกำรดำเนินกำร
3. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ประจำปี 2562
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ในรอบปี 2562
ประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดี มีสินทรัพย์รวม 6,199,751,823.07 บำท กำไรสุทธิ 202,656,824.80 บำท
คณะกรรมกำรดำเนินกำรขอขอบพระคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจ และสนับสนุนกิจกำร
ของสหกรณ์ฯ ด้วยดีเสมอมำ และขอเสนอผลดำเนินงำนสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
ดังต่อไปนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับปี 2562
รำยละเอียด

30 พฤศจิกำยน 2562

1. จำนวนสมำชิกสำมัญ

4,734

2. จำนวนสมำชิกสมทบ

1,594

3. ทุนเรือนหุ้น

2,474,360,280.00

4. ทุนสำรอง

278,173,767.57

5. ทุนสะสมตำมข้อบังคับ และอื่นๆ

5,774,474.05

6. เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ

296,010,275.30

7. เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ(โครงกำรพิเศษ)

784,507,975.25

8. เงินรับฝำกออมทรัพย์

136,231,919.74

9. เงินให้กู้แก่สมำชิก
10. เงินกู้ยืมจำกสถำบันอื่นระยะยำว

5,680,664,643.19
20,864,000.00

11. เงินกู้ยืมตั๋วสัญญำใช้เงิน

2,000,000,000.00

12. ทุนดำเนินงำน

6,447,396,837.07

13. กำไรสุทธิประจำปี

202,656,824.80
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2. ทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
2,474,360,280.00 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
รำยกำร

มีทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ยอดยกมำ วันที่ 1 ธันวำคม 2561

2,352,210,280.00

บวก เพิ่มหุ้นระหว่ำงปี

160,080,850.00

หัก ออกระหว่ำงปี

74,769,690.00

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562

2,474,360,280.00

3. เงินรับฝำก
กำรดำเนินงำนในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด มีเงินฝำก ดังนี้
ฝำกออมทรัพย์
พิเศษ

ฝำกออมทรัพย์
พิเศษ

รำยกำร

ฝำกออมทรัพย์

(โครงกำรพิเศษ)

ยอดยกมำ วันที่ 1 ธันวำคม 2561

255,260,369.89

714,833,998.25 128,126,387.78

บวก เงินฝำกเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

893,084,551.93

999,488,133.58 123,366,737.12

หัก สมำชิกถอนเงินฝำกระหว่ำงปี

1,464,236,230.3
1

284,654,135.33

เงินรับฝำกสิ้นปี ณ วันที่ 30พฤศจิกำยน
2562

296,010,275.30

784,507,975.25 136,231,919.74

4. เงินให้กู้แก่สมำชิก
ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมำชิก ดังนี
- ยอดยกมำ

5,680,664,643.19

- ให้กู้ระหว่ำงปี

568,529,345.01

- ชำระหนี้

634,933,150.52

บำท
บำท
บำท

83,491,349.00
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ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 คงเหลือเงินกู้
รำยกำร

5,616,396,390.32
จำนวนเงินกู้

บำท

จำนวนสัญญำ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1.1 เงินกู้ฉุกเฉินปกติ

158,570,236.49

947

1.2 เงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์

2,782,345.50

155

1.3 เงินกู้ฉุกเฉินดำรงชีพ

75,617,389.51

1,513

2,424,683,531.26

2,653

2. เงินกู้สำมัญ
2.1 เงินกู้สำมัญปกติ
2.2 เงินกู้สำมัญสวัสดิกำร
2.2.1 เงินกู้เพื่อกำรศึกษำสำหรับ

4,689,901.42

30

2.2.2 เงินกู้เพื่อจัดซื้อยำนพำหนะ

640,431.00

14

2.2.3 เงินกู้เพื่อจัดซื้ออุปโภคบริโภค

551,620.00

20

สมำชิกและบุตรสมำชิก

2.3 เงินกู้สำมัญใช้จ่ำยในครอบครัว
3. เงินกู้สำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก

907,214,641.37

1,566

2,041,646,293.77

647

5. เงินกู้จำกสถำบันอื่น
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด กู้เงินจำกสถำบันอื่น และมีหนี้สินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 จำนวนทั้งสิ้น

2,254,368,205.76

สถำบันกำรเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำล จำกัด

บำท แยกได้ดังนี้
จำนวนเงิน
218,500,000.00

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำนครพนม

67,640,000.00

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

18,228,205.76

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำนครพนม(ตั๋วสัญญำใช้เงิน)

1,300,000,000.00

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำนครพนม(ตั๋วสัญญำใช้เงิน)

100,000,000.00

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) สำขำนครพนม(ตั๋วสัญญำใช้เงิน)

150,000,000.00

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ สำขำโฮมโปรสกลนคร(ตั๋วสัญญำใช้เงิน)

200,000,000.00

ธนำคำรออมสิน สำขำเรณูนคร (ตั๋วสัญญำใช้เงิน)

200,000,000.00
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6. เงินทุนสำธำรณประโยชน์ และสวัสดิกำรต่ำง ๆ
6.1 ทุนสำธำรณประโยชน์
- เพื่อสำธำรณประโยชน์

จำนวน

2,843,555.98

บำท

6.2 เงินค่ำเคำรพศพสมำชิก
- สหกรณ์ฯจ่ำยเงินค่ำเคำรพศพสมำชิก
120,000.00 บำท

จำนวน 48 รำย

- สหกรณ์ฯจ่ำยเงินค่ำเคำรพศพสมำชิกสมทบ จำนวน 44
110,000.00 บำท

รำย

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

6.3 เงินทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก
- สหกรณ์ฯจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกที่ถึงแก่กรรม จำนวน 38 รำย จำนวนเงิน
9,190,000.00 บำท
6.4 เงินบำเหน็จสมำชิก
- สหกรณ์ฯ จ่ำยเงินบำเหน็จสมำชิก จำนวน
2,121,000.00 บำท

215

รำย

จำนวนเงิน

7. กำรติดตำมหนี้เงินให้กู้ ปี 2562
สหกรณ์ฯ ได้มอบหมำยให้ สำนักงำนชำติยุทธ แสนคำ ทนำยควำมโดยนำยชำติยุทธ แสนคำ
ดำเนินกำรในด้ำนกฎหมำยแก่ลูกหนี้ และสมำชิกของสหกรณ์ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมสัญญำและระเบียบของสหกรณ์
ในรอบปีบัญชี 2562 ดังนี้
7.1 ยอดยกมำ ปี 2561

จำนวน 34

รำย เป็นเงิน

23,436,874.99 บำท

7.2 ฟ้องร้อง

จำนวน

6 รำย เป็นเงิน

25,430,103.10 บำท

7.3 ได้รับเงินชำระหนี้บำงส่วน

จำนวน

23

รำย เป็นเงิน

405,787.53

7.4 ชำระเสร็จสิ้น

จำนวน

4

รำย เป็นเงิน

2,201,140.69 บำท

ปี 2562

บำท

7.5 ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ติดตำมหนี้สิน กรณีสมำชิกผิดนัดงวด ชำระหนี้และดำเนินกำรฟ้อง
และบังคับคดีตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
- อยู่ในระหว่ำงกำรส่งหนังสือบอกกล่ำว

จำนวน

-

รำย

- ฟ้องร้องและอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น

จำนวน

1

รำย

- มีคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลชั้นต้น

จำนวน

5 รำย

- อยู่ในชั้นบังคับคดี

จำนวน 29 รำย

- อยู่ระหว่ำงกำรประกำศขำยทอดตลำด

จำนวน

1 รำย

จำนวน

36 รำย

รวมทั้งสิ้น ณ 30 พฤศจิกำยน 2562
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รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
*************************************************************************
เสนอที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ด้วยที่ประชุมสำมัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม
2561 มีมติเลือกข้ำพเจ้ำเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 คณะผู้
ตรวจสอบได้ทำกำรตรวจสอบกิจกำรและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็นประจำเดือน
แล้วในโอกำสนี้ ขอเสนอผลกำรตรวจสอบประจำปี 2562 โดยสรุปดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.2 เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบัญชี และกำรเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินงำนอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตกำรตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีตำมเอกสำรหลักฐำน
2.2 ตรวจสอบควบคุมกำรเงินตำมระเบียบ และข้อกำหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้
3. ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในแต่ละตำแหน่งไว้เหมำะสม เช่น แบ่งแยกหน้ำที่
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กำรเงินกับเจ้ำหน้ำที่บัญชี หรือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้ำที่ตั้งแต่ต้นจนจบ
3.2 ด้ำนบัญชี สหกรณ์จัดทำบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงบัญชี
ครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้คอมพิวเตอร์บันทึกระบบลูกหนี้เงินให้กู้ ระบบเงินฝำก และระบบทุนเรือนหุ้น ซึ่ง
รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำมำรถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้
3.3 ด้ำนกำรเงิน สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 3,301.00 บำท ( สำมพันสำมร้อยหนึ่งบำท
ถ้วน ) ถูกต้องตำมบัญชีซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของ นำยโอภำส สุมนำรถ ตำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ มีกำร
ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมระเบียบว่ำ ด้วยกำรรับ จ่ำยและเก็บรักษำเงินและงบประมำณรำยจ่ำยตำมที่
ประชุมใหญ่สำมัญกำหนดไว้ รวมทั้งรำยจ่ำยของสหกรณ์ได้จ่ำยไปเพื่อกิจกำรของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและ
เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
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3.4 ด้ำนสินเชื่อ สหกรณ์ให้กู้เงินแก่สมำชิกระหว่ำงปี 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
(ก) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ
(ข) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินร่มโพธิ์
(ค) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดำรงชีพ
(2) เงินกู้สำมัญ ได้แก่
(ก) เงินกู้สำมัญปกติ
(ข) เงินกู้สำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก
(ค) เงินกู้สำมัญเพื่อสวัสดิกำร ดังต่อไป
- เพื่อกำรศึกษำสำหรับสมำชิก หรือบุตรสมำชิก
(ง) เงินกู้สำมัญเพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว
3.5 ด้ำนเงินฝำก สหกรณ์ฯรับเงินฝำกระหว่ำงปี 3 ประเภท ณ วันสิ้นปี มีเงินฝำกคงเหลือดังนี้
3.5.1 เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ

จำนวน

255,260,369.89 บำท

3.5.2 เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ(โครงกำรพิเศษ)

จำนวน

714,833,998.25 บำท

3.5.2 เงินฝำกออมทรัพย์

จำนวน

128,126,387.78 บำท

กำรรับฝำกและกำรจ่ำยคืนเงินฝำกเป็นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
3.6 เงินกู้ยืม สหกรณ์กู้ยืมเงินจำกสถำบันต่ำงๆ กำรกู้ยืมเงินของสหกรณ์อยู่ภำยในวงเงินที่นำยทะเบียน
สหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ
3.7 ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์เก็บค่ำหุ้นประจำเดือน ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ตำมระเบียบของสหกรณ์ ว่ำ
ด้วยทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปีจำนวน 2,352,210,280.00 บำท คงเหลือเมื่อสิ้นปี 2,474,360,280.00 บำท
ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้
3.8 เงินสำรองและทุนสะสม กำรใช้ทุนสะสมต่ำงๆ ในระหว่ำงปีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งทุนและ
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้
3.9 รำยจ่ำยของสหกรณ์ ได้จ่ำยไปในกิจกำรของสหกรณ์ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตำมระเบียบกำรจ่ำย
ที่เกี่ยวข้องค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์เป็นไปตำมระเบียบมติที่ประชุมและภำยในงบประมำณซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่
4. ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนโดยทั่วไปเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดในบังคับ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์
ของสมำชิก และกำรให้บริกำรเงินกู้ดังที่ปรำกฏว่ำกำรเก็บออมของสมำชิกในรูปกำรถือหุ้นและเงินฝำกเพิ่มขึ้น
รวมทั้งปริมำณเงินกู้ได้เพิ่มสูงขึ้น เป็นประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรถือหุ้นกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์เป็นไปตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
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5. กำรให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ
ในกำรตรวจสอบ ได้ช่วยเหลือแนะนำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรจัดทำบัญชี กำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดในกำรจดบันทึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครำว โดยไม่ตั้งใจรวมทั้งป้องกันข้อผิดพลำดเกี่ยวกับกำรเก็บหนี้และ
กำรตรวจสอบวงเงินกู้ของสมำชิกเพื่อช่วยให้กำรครบคุมบริหำรงำนของสหกรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
คณะผู้ตรวจสอบกิจกำรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครพนม จำกัด กำรปฏิบัติงำนของพวกเรำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกกรรมกำรผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ทุกท่ำน
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
ลงชื่อ

พลชัย สุขคณำ
(นำยพลชัย สุขคณำ)

ประธำนคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร
หลักกำรสหกรณ์
หลักกำรสหกรณ์เป็นแนวทำงสำหรับสหกรณ์ในกำรทำคุณค่ำของสหกรณ์ไปสู่ภำคปฏิบัติ
หลักกำรที่ 1 กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง
สหกรณ์เป็นองค์กำรโดยสมัครใจ เปิดรับบุคคลทุกคนที่สำมำรถใช้บริกำรของสหกรณ์ และเต็มใจ
รับผิดชอบในฐำนะสมำชิกเข้ำเป็นสมำชิกโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐำนะทำงสังคม เชื้อชำติหรือศำสนำ
หลักกำรที่ 2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์กำรประชำธิปไตยที่ควบคุมโดยสมำชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกำรกำหนดนโยบำย
และกำรตัดสินใจของสหกรณ์ ชำยและหญิงผู้ปฏิบัติในฐำนะผู้แทนจำกกำรเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อบรรดำ
สมำชิกในสหกรณ์ปฐมสมำชิกมีสิทธิ์ออกเสียงเท่ำกัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จัดให้
ดำเนินกำรตำมแนวประชำธิปไตย
หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจโดยสมำชิก
สมำชิกพึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่ำงเป็นธรรม และควบคุมกำรใช้ทุนของสหกรณ์ตำมแนวประชำธิป
ไตย ตำมปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่ำงน้อยที่สุดต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ และสมำชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนในอัตรำจำกัด (ถ้ำมี) จำกกำรลงทุนในสหกรณ์ตำมเงื่อนไขแห่งกำรเป็นสมำชิก บรรดำสมำชิกจะ
จัดสรรเงินส่วนเกินเพื่อควำมมุ่งหมำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ เพื่อพัฒนำสหกรณ์ของพวก
เขำ โดยอำจก่อตั้งเงินสำรองซึ่งน้อยที่สุด ส่วนหนึ่งของเงินสำรองนี้จะแบ่งแยกมิได้หรือจัดสรรเพื่อประโยชน์ของ
สมำชิกตำมส่วนของธุรกิจที่ได้ทำกับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดำสมำชิกเห็นชอบ
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หลักกำรที่ 4 กำรปกครองตนเองและอิสรภำพ
สหกรณ์เป็นองค์กำรช่วยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมำชิก ถ้ำสหกรณ์เข้ำทำข้อตกลง
กับองค์กำรอื่นๆ รวมทั้งรัฐบำล หรือแสวงหำทุนจำกแหล่งภำยนอก สหกรณ์พึงทำข้อตกลงเช่นนั้นภำยใต้เงื้อนไข
อันมั่นใจได้ว่ำบรรดำสมำชิกยังคงควบคุมสหกรณ์ตำมแนวทำงประชำธิปไตย และจะต้องธำรงไว้ซึ่งสภำพกำร
ปกครองตนเองของสหกรณ์
หลักกำรที่ 5 กำรให้กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสำรสนเทศ
สหกรณ์พึงให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมแก่บรรดำสมำชิก ผู้แทนจำกกำรเลือกตั้ง ผู้จัดกำร และ
พนักงำน เพื่อบุคคลเหล่ำนั้นมีส่วนช่วยพัฒนำสหกรณ์ของพวกเขำอย่ำงมีประสิทธิผล และพึงให้ข่ำวสำรควำมรู้
ในเรื่องลักษณะและประโยชน์ของกำรสหกรณ์แก่ประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนและผู้นำด้ำนควำม
คิดเห็น
หลักกำรที่ 6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์
สหกรณ์พึงรับใช้สมำชิกอย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุดและทำให้ขบวนกำรสหกรณ์เข้มแข็ง โดยกำรทำงำน
ด้วยกันภำยใต้โครงสร้ำงอันประกอบด้วยสหกรณ์ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ ระดับภำค และระดับระหว่ำงประเทศ
หลักกำรที่ 7 ควำมเอื้ออำทรต่อชุมชนสหกรณ์พึงทำงำนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ทั้งนี้
ตำมนโยบำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบรรดำสมำชิก
3.1 วิสัยทัศน์(VISION)
“ ภำยในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด จะเป็นองค์กรที่มั่นคง ภำยใต้หลักของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ธำรงไว้ซึ่งอุดมกำรณ์ให้บริกำรดี เทคโนโลยีล้ำสมัย ”
กำรแปลควำมหมำยของวิสัยทัศน์ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
1. เป็นองค์กรที่มั่นคง
- มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินดี (SM2)
- กำรเงินมีสภำพคล่อง (PM2)
- สำมำรถนำจ่ำยได้ (SM2)
- คุณภำพสินทรัพย์ดี (SM2)
- มีกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้น และทุนสำรอง (PM2)
2. หลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- ควำมพอประมำณ
- ควำมมีเหตุผล
- มีภูมิคุ้มกัน
- เงื่อนไขควำมรู้กับเงื่อนไขคุณธรรม
2.กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (PM4, SM4 , SS2 , PS2)
- มีควำมเป็นธรรม
- มีควำมคุ้มค่ำ
- โปร่งใส
- มีส่วนร่วม
- เพื่อประโยชน์สุขของสมำชิก
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3. ธำรงไว้ซึ่งอุดมกำรณ์ (PM4)
- เผยแพร่อุดมกำรณ์สหกรณ์(ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)
- ยึดหลักกำรสหกรณ์มำเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
- ส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของสมำชิกในทำงที่ดี

4. ให้บริกำรดี (SS2)
- ยิ้มแย้มแจ่มใส – พูดเพรำะ
- ทักทำยสมำชิกด้วยประเพณีไทย
- สร้ำงควำมประทับใจที่ดีแก่ผู้มำใช้บริกำร
- ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วถูกต้อง
5. เทคโนโลยีทันสมัย (M3T)
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.2 ปรัชญำ
กำรออมทรัพย์ เป็นหลักควำมมั่นคงแห่งชีวิต
3.3 ค่ำนิยมองค์กร
“ยิ้มสวย บริกำรด้วยควำมจริงใจ”
3.4 คำขวัญ
บริหำรด้วยควำมโปร่งใส จริงใจต่อมวลสมำชิก
3.5 พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคง
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรธรรมำภิบำล
3. ประยุกต์อุดมกำรณ์ หลักกำรของสหกรณ์มำเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
4. ระดมเงินออมเพื่อนำมำบริหำรจัดกำร
5. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและช่วยเหลือสังคม
6. พัฒนำวิธีกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
7. ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทีดีระหว่ำง
คณะกรรมกำร- ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิก
8. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิก
3.6 เป้ำประสงค์(Goals)
1. สหกรณ์มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินดี
2. มีกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้นแหละทุนสำรอง
3. สหกรณ์มีผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นในระดับดี
4. ลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมเป็นธรรม คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

12
5. เป็นองค์กรที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรเงิน และได้รับกำรยอมรับจำกสมำธิ-บุคคลภำยนอก
6. สหกรณ์นำอุดมกำรณ์และหลักกำรของสหกรณ์มำกำหนดเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
7. รณรงค์ให้สมำชิกออมทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง
8. สหกรณ์นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก
9. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพรำะยึดหลักประเพณีไทย มีควำมรวดเร็วถูกต้อง
10. คณะกรรมกำร-เจ้ำหน้ำที่- ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิกมีควำมสัมพันธ์ที่ดี มีควำมประทับใจในกำร
ใช้บริกำร
11. นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
12. เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี

3.7 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “ กำรพัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ที่มี
ธรรมำภิบำล “ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 12 โครงกำร คือ
กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรระดมเงินออม (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝำก) จำกสมำชิก
กลยุทธ์ที่ 1.2 รณรงค์ในกำรเพิ่มสมำชิก
กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรประชำสัมพันธ์และขยำยโอกำสดำเนินงำนกำรให้บริกำรศูนย์ประชุม
กลยุทธ์ที่ 1.4 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นโดยกำรให้ควำมรู้/กำรอบรม
กลยุทธ์ที่ 1.5 ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรดำเนินงำน, ผู้ตรวจสอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่
กลยุทธ์ที่ 1.7 ผลักดันกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
โครงกำร 1. โครงกำรออมและระดมทุน
2. โครงกำรสวัสดิกำร
3. โครงกำรรณรงค์รับสมัครสมำชิกใหม่
4. โครงกำรประชำสัมพันธ์ และพัฒนำห้องประชุม
5. โครงกำรพัฒนำเว็บไซด์
6. โครงกำรจัดทำวำรสำร
7. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
8. โครงกำรจัดระบบควบคุมภำยในสหกรณ์
9. โครงกำรลดควำมเสี่ยงของสมำชิก และผู้ค้ำประกัน
10. โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
11. โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
12. โครงกำรนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ กำรบริกำร กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและช่วยเหลือสังคม ” ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
11 โครงกำร คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3
กลยุทธ์ที่ 2.4
กลยุทธ์ที่ 2.5
กลยุทธ์ที่ 2.6

กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรบริกำรเงินกู้
กำรกำหนดโครงสร้ำงละจัดระบบกำรจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก
กำรดำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชดำรัสปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กำรสร้ำงประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก
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โครงกำร 1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินของสหกรณ์
2. โครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก
3. โครงกำรมอบเงินบำเหน็จให้สมำชิกอำยุครบ 60 ปี
4. โครงกำรสงเครำะห์ศพสมำชิก
5. โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
6. โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค
7. โครงกำรทำบุญวันสหกรณ์
8. โครงกำรทุนสำธำรณประโยชน์และทุนกำรศึกษำ
9. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ภำครัฐ และเอกชน
10. โครงกำรเปิดตู้รับควำมคิดเห็น
11. โครงกำรสมำชิกตัวอย่ำง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ” ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 4 โครงกำร คือ
กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3
กลยุทธ์ที่ 3.2
โครงกำร 1.
2.
3.
4.

พัฒนำระบบ Software
ติดตั้งระบบตู้ชุมสำย Voip
ติดตั้งระบบ APP
ติดตั้งระบบเครือข่ำยภำยใน

โครงกำรพัฒนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ
โครงกำรปรับปรุงระบบจัดกำรสมุดเงินฝำก เพิ่มระบบคำนวณประมำณกำรดอกเบี้ยเงินฝำกสะสม
โครงกำรปรับปรุงระบบ app กำรแสดงผลในใบเสร็จครบ 12 เดือน
โครงกำรวำงระบบ Swicth Layer3 รองรับข้อมูลระบบจัดกำรเอกสำร และระบบสำรองข้อมูล

14
สถำนกำรณ์ทั่วไปของสหกรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจในปี 2562 ( ณ 1 มกรำคม 2560 )
มีกำไรสุทธิ
181,890,554.83
บำท
จ่ำยเงินปันผลให้สมำชิกร้อยละ
8.00
บำท
จ่ำยเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ
8.25
บำท
จำนวนสมำชิก ณ สิ้นธันวำคม 2553
4,680
คน
ทุนเรือนหุ้น
1,797,377,080.00
บำท
เงินให้สมำชิกกู้
3,556,756,512.71
บำท
รวมสินทรัพย์
3,885,560,884.12
บำท
2.สถิติข้อมูลทำงกำรเงิน
สถิติและข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ระหว่ำงปี พ.ศ.2555 - 2562
ปี พ.ศ.
รำยกำร
2555
2556
2557
2561
จำนวนของสมำชิก (คน)
- สมำชิกสำมัญ
5,097
4,996 5,055 5,016
- สมำชิกสมทบ
-

2562

เพิ่มขึ้น/
(-ลดลง) %

4,680
-

(-6.70)

ทุนดำเนินกำร (ล้ำนบำท)
- ทุนของสหกรณ์
- เงินรับฝำก
- เงินกู้ยืม

1,165
93
938

1,332
162
1,147

1,629
263
1,419

2,100
394
1,165

2,146
668
1,739

2.19
69.54
49.27

ปริมำณธุรกิจ (ล้ำนบำท)
- ธุรกิจรับฝำกเงิน
- ธุรกิจให้กู้ยืม(สินเชื่อ)
- ธุรกิจให้บริกำรอื่น

93
1,945
-

162
2,311
-

263
2,824
-

394
2,847
-

668
3,885
-

69.54
36.46

182
52
90

225
59
120

262
67
146

266
57
172

249
48
181

(-0.38)
(-15.79)
5.23

2,104
938
1,165

2,480
1,147
1,332

3,048
1,419
1,629

3,265
1,165
2,100
143

3,885
1,739
2,146
160

18.99
49.27
2.19
11.89

ฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท)
- อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของงำน(ROE) %
9.35 10.99 10.82
9.67 10.07
- อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) %
4.28
4.84
4.79
5.27
4.66
- หนี้เฉลี่ยต่อคน (บำท)
381,597 462,570 558,654 567,583 830,128
- เงินออมเฉลี่ยต่อคน (บำท)
18,246 32,425 52,027 78,548 142,735
- หุ้นเฉลี่ยต่อคน (บำท)
188,934 218,574 266,864 354,465 383,974

4.14
(-11.57)
46.26
81.72
8.32

ผลกำรดำเนินกำร (ล้ำนบำท)
- รำยได้
- ค่ำใช้จ่ำย
- กำไรสุทธิ
ฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท)
- สินทรัพย์ทั้งสิ้น
- หนี้สินทั้งสิ้น
- ทุนของสหกรณ์
- ทุนสำรอง
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3.กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง(SWOT Analysis)
-จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
(M4)
1.กำรนำอุดมกำรณ์หลักกำรและวิธีกำรของสหกรณ์มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรให้บรรลุ ปรัชญำของ
สหกรณ์คือ สมำชิกมีกำรกินดีอยู่ดี มีสันติสุข 0.3115
2.คณะกรรมกำรส่วนใหญ่มีควำมเข้ำใจในข้อบังคับ ระเบียบ 0.2785
3.มีกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อมวลสมำชิกและบุคคลทั่วไป 0.2678
(M2)
4.อัตรำส่วนทรัพย์สินถำวรต่อทุนสำรอง 0.2763
5.เงินฝำกของสหกรณ์อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ 0.2071
6.สหกรณ์ได้รับกำรชำระหนี้และรับทุนเรือนหุ้นผ่ำนทำงต้นสังกัด 0.1994
(S2)
7.มีกำรเปิดรับสมัครสมำชิกเพิ่มเติมตลอดเวลำ 0.2455
8.กำรบริกำรเงินกู้ เงินฝำก เงินสวัสดิกำร มีควำมรวดเร็ว 0.2304
9.สหกรณ์มีสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกและบุคคลในครอบครัว 0.2304
(M3)
10.อำคำรสถำนที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรทำงำน 0.4124
11.สำนักงำนมีทำเลที่เหมำะสม 0.3912
12.มีกำรใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในกำรบริกำรงำน 0.3860
(M1)
13.เจ้ำหน้ำที่เข้ำในในบทบำทหน้ำที่และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 0.2550
14.เจ้ำหน้ำที่มีควำมมั่นคงในอำชีพ 0.2264
15.จำนวนบุคคลำกรพอเพียงกับภำรกิจหน้ำที่และโครงกำรต่ำงๆของสหกรณ์ 0.2021
จุดอ่อน
(S1)
1.อัตรำส่วนเงินรับฝำกต่อสินทรัพย์รวม 0.3162
2.อัตรำส่วน เงินกู้ภำยนอกต่อสินทรัพย์รวม 0.2930
3.อัตรำส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 0.2898
4.อัตรำส่วนทุนสำรองต่อทุนเรือนหุ้น 0.1922
5.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสินทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 0.1665
6.ระบบกำรตรวจสอบกิจกำรและกำรตรวจสอบภำยใน 0.1866
7.ควำมชัดเจนของระเบียบกำรทำงำนและกำรกำหนดภำระหน้ำที่ของแต่ละงำนอย่ำงชัดเจน 0.1837
8.อัตรำส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
9.กำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้น
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-โอกำส – อุปสรรค
โอกำส
(P)
1.กฎหมำยเอื้อต่อกำรพัฒนำสหกรณ์ 0.3390
2.กำรปรับเงินเดือนข้ำรำชกำรทำให้สมำชิกมีรำยได้เพิ่ม 0.3390
3.สหกรณ์จังหวัดให้กำรดูแลช่วยเหลือกับทำงสหกรณ์อยู่เสมอและใกล้ชิด 0.3567
(S)
4.สหกรณ์อื่นให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร0.7219
5.สภำพแวดล้อมของสังคมดำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชดำรัสปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 0.7047
อุปสรรค
(E)
1.สภำวะเศรษฐกิจ สังคมมีผลต่อกำรกระทบต่อสมำชิกและสหกรณ์ 0.3968
2.น้ำมันแพงมีผลต่อค่ำครองชีพสูง 0.3871
3.กำรบริกำรเงินสินเชื่อของแหล่งเงินกู้อื่น 0.3727
(T)
4.ไม่ทันควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยี จำเป็นต้องจ้ำงผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 0.9345
5.ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมีผลต่อกำรพัฒนำสหกรณ์ 0.8366
(C)
6.สมำชิกมีทัศนคติในเชิงลบต่อกำรบริหำรงำนของสหกรณ์
7.พฤติกรรมกำรบริโภคที่ฟุ่มเฟือยของสมำชิกสหกรณ์ มีกำรเรียกร้องให้มีกำรขยำยวงเงินกู้ , ระยะเวลำใน
กำรชำระเงินกู้ 0.3118
8.สมำชิกมีแต่รำยจ่ำยเพิ่มไม่มีรำยได้เพิ่ม นอกจำกเงินเดือนตำมปกติ
-กร๊ำฟ
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จำกกรำฟแสดงว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด มีสมรรถนะภำยในที่เข้มแข็งและมีสภำพแวดล้อมเอื้อต่อ
กำรดำเนินกิจกำร เป็นภำวะที่เหมำะในกำรที่จะกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยำยงำน และสร้ำงควำมเจริญเติบโต ถ้ำ
คณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิกร่วมมือกันนำวิธีกำรของสหกรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำจำกอุปสรรคภำยนอก
และกำจัดอุปสรรคภำยในให้หมดสิ้นไปได้
4.วิสัยทัศน์(VISION)
“ ปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด จะเป็นองค์กรที่มั่นคง ภำยใต้กำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล ธำรงไว้ซึ่งอุดมกำรณ์ให้บริกำรดี เทคโนโลยีล้ำสมัย ”
กำรแปลควำมหมำยของวิสัยทัศน์ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
1. เป็นองค์กรที่มั่นคง
- มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินดี (SM2)
- กำรเงินมีสภำพคล่อง (PM2)
- สำมำรถนำจ่ำยได้ (SM2)
- คุณภำพสินทรัพย์ดี (SM2)
- มีกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้น และทุนสำรอง (PM2)
2.กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (PM4, SM4 , SS2 , PS2)
- มีควำมเป็นธรรม
- มีควำมคุ้มค่ำ
- โปร่งใส
- มีส่วนร่วม
- เพื่อประโยชน์สุขของสมำชิก
3. ธำรงไว้ซึ่งอุดมกำรณ์ (PM4)
- เผยแพร่อุดมกำรณ์สหกรณ์(ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)
- ยึดหลักกำรสหกรณ์มำเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
- ส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของสมำชิกในทำงที่ดี
4. ให้บริกำรดี (SS2)
- ยิ้มแย้มแจ่มใส – พูดเพรำะ
- ทักทำยสมำชิกด้วยประเพณีไทย
- สร้ำงควำมประทับใจที่ดีแก่ผู้มำใช้บริกำร
- ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วถูกต้อง
5. เทคโนโลยีทันสมัย (M3T)
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.พันธกิจ(MISSION)
9. พัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคง
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรธรรมำภิบำล
11. ประยุกต์อุดมกำรณ์ หลักกำรของสหกรณ์มำเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
12. ระดมเงินออมเพื่อนำมำบริหำรจัดกำร
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13. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและช่วยเหลือสังคม
14. พัฒนำวิธีกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
15. ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทีดีระหว่ำง
คณะกรรมกำร- ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิก

6.เป้ำประสงค์(Goals)
13. สหกรณ์มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินดี
14. มีกำรเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้นแหละทุนสำรอง
15. สหกรณ์มีผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นในระดับดี
16. ลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมเป็นธรรม คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วม
17. เป็นองค์กรที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรเงิน และได้รับกำรยอมรับจำกสมำธิ-บุคคลภำยนอก
18. สหกรณ์นำอุดมกำรณ์และหลักกำรของสหกรณ์มำกำหนดเป็นวิธีกำรปฏิบัติ
19. รณรงค์ให้สมำชิกออมทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง
20. สหกรณ์นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก
21. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพรำะยึดหลักประเพณีไทย มีควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง
22. คณะกรรมกำร-เจ้ำหน้ำที่- ฝ่ำยจัดกำรและสมำชิกมีควำมสัมพันธ์ที่ดี มีควำมประทับใจในกำรใช้
บริกำร
23. นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
24. เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
7.ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “ กำรพัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพที่มี
ธรรมำภิบำล “ ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์คือ
กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรระดมเงินออม (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝำก) จำกสมำชิก
กลยุทธ์ที่ 1.2 รณรงค์ในกำรเพิ่มสมำชิก
กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรประชำสัมพันธ์และขยำยโอกำสดำเนินธุรกิจกำรให้บริกำร –ห้องประชุมสัมมนำ
กลยุทธ์ที่ 1.4 จัดสร้ำงและดำเนินธุรกิจหอพักสวัสดิกำร
กลยุทธ์ที่ 1.5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นโดยกำรให้ควำมรู้/จัดอบรม
กลยุทธ์ที่ 1.6 ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดขั้นตอนซับซ้อน
กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรดำเนินงำน, ผู้ตรวจสอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่
กลยุทธ์ที่ 1.8 พัฒนำสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศในสหกรณ์ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ที่ 1.9 จัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
กลยุทธ์ที่ 1.10 ผลักดันกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ กำรบริกำร กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและช่วยเหลือสังคม ” ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3
กลยุทธ์ที่ 2.4
กลยุทธ์ที่ 2.5
กลยุทธ์ที่ 2.6
กลยุทธ์ที่ 2.7

กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรบริกำรเงินกู้
กำรกำหนดโครงสร้ำงละจัดระบบกำรจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก
กำรดำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชดำรัสปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กำรสร้ำงประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก
พัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ” ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

8.ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ(KPIs) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
- มุมด้ำนกำรเงิน F (15 ดัชนีชี้วัด) = 30 % สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ 1,2,3,4,5,6,7
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ปี พ.ศ.

ลำดับ

1

ดัชนี ช้ ี วดั

อัตรำส่ วนลูกหนี้ เงินกูท้ ้ งั สิ้ นต่อสิ นทรัพย์รวม

รหัส

F1

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

ลูกหนี้ เงินกูท้ ้ งั สิ้ น x 100
สิ นทรัพย์รวม

น้ ำหนัก

2553

2554

2555

2556

2557

2561

2562

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

2%

5

6

5

5

6

7

8

3%

1

1

2

3

4

5

6

3%

5

4

5

5

6

7

8

2%

1

1

2

3

4

5

6

3%

4

4

4

5

6

7

8

2%

3

4

4

4

5

6

7

1%

8

6

8

8

8

8

8

เกณฑ์ > 74.00 - 78.50 % = 8 คะแนน
2

อัตรำส่ วนเงินรับฝำกต่อสิ นทรัพย์รวม

F2

เงินรับฝำกทั้งสิ้ น x 100
สิ นทรัพย์รวม
เกณฑ์ > 49.00 % = 8 คะแนน

3

อัตรำส่ วนทุนเรื อนหุ้นต่อสิ นทรัพย์รวม

F3

ทุนเรื อนหุ้น x 100
สิ นทรัพย์รวม
เกณฑ์ > 55.50 % = 8 คะแนน

4

อัตรำส่ วนเงินกูภ้ ำยนอกต่อสิ นทรัพย์รวม

F4

เงินกูภ้ ำยนอกทั้งสิ้ น x 100
สิ นทรัพย์รวม
เกณฑ์ >= 0.10 % = 8 คะแนน

5

อัตรำส่ วนทุนสำรองต่อทุนเรื อนหุ้น

F5

ทุนสำรอง x 100
ทุนเรื อนหุ้น
เกณฑ์ > 13.25 % = 8 คะแนน

อัตรำส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
6

หมุนเวียน

F6

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
เกณฑ์ > 1 เท่ำ = 8 คะแนน

7

อัตรำส่ วนกำไรสุ ทธิต่อทุนเรื อนหุ ้น

F7

กำไรสุ ทธิ x 100
ทุนเรื อนหุ้น
เกณฑ์ > 10.00 % = 8 คะแนน

21
ปี พ.ศ.
ลำดับ

8

ดัชนี ช้ ีวดั

อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยบริ หำรต่อสิ นทรัพย์รวม

รหัส

F8

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร x 100
สิ นทรัพย์รวม

น้ ำหนัก

2533

2554

2555

2556

2557

2561

2562

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

(คะแนน)

2%

1

1

2

3

4

5

6

1%

8

8

8

8

8

8

8

1%

8

8

8

8

8

8

8

2%

4

3

4

5

6

7

8

2%

0.75

6

6

6

6

6

5

2%

5.25

5.25

5.25

5.5

5.75

6

7

2%

3.2

3.7

3

2.8

2.8

2.8

2.7

2%

8.5

8.2

7.95

7.7

7.45

7.2

6.95

เกณฑ์ <= 0.40 % = 8 คะแนน
อัตรำส่ วนหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อลูกหนี้
9

เงินกูท้ ้งั สิ้ น

F9

หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ x 100
ลูกหนี้ เงินกูท้ ้ งั สิ้ น
เกณฑ์ <= 1.00 % = 8 คะแนน

10

อัตรำส่ วนสิ นทรัพย์ถำวรต่อทุนสำรอง

F10

สิ นทรัพย์ถำวร x 100
ทุนสำรอง
เกณฑ์ <= 1.00 เท่ำ = 8 คะแนน

อัตรำส่ วนเงินให้สมำชิกกูต้ ่อทุนเรื อนหุ้นและ
11

ทุนสำรอง

F11

เงินให้สมำชิ กกู้ x 100
ทุนเรื อนหุ้นและทุนสำรอง
เกณฑ์ <= 1.50 เท่ำ = 8 คะแนน

12

อัตรำเจริ ญเติบโตของทุนเรื อนหุ้น

F12

(อัตรำทุนเรื อนหุ้นปัจจุบนั - จำนวนทุนเรื อนหุ้นปี ที่แล้ว) x 100
จำนวนทุนเรื อนหุ้นปี ที่แล้ว
เกณฑ์ <= 1.00 เท่ำ = 8 คะแนน

13

อัตรำเจริ ญเติบโตของทุนสำรอง

F13

(อัตรำทุนสำรองปี ปัจจุบนั - จำนวนทุนสำรองปี ที่แล้ว) x 100
จำนวนทุนสำรองปี ที่แล้ว
เกณฑ์ > 12.40 % = 8 คะแนน

14

ผลต่ำงของอัตรำดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละเงินฝำก

F14

อัตรำดอกเบี้ยเงินกูส้ ำมัญทัว่ ไป อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ
อัตรำดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทลดลง

15

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้

F15

รำยกำรละ 0.254 %

22
- มุมด้ำนผู้ใช้บริกำร C (6 ดัชนีชี้วัด) = 20 % สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ 8,9
ปี พ.ศ.
ลำดับ

ดัชนีชี้วัด

รหัส

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

น้ำหนัก
2553

จำนวนครั้งที่สมำชิกมำใช้บริกำรทำงกำรเงิน
1

2

(ไม่รวมสมำชิกสมทบ)

ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกผู้ใช้บริกำร

กำหนดจำกกำรสอบถำมของสมำชิก

จำนวนสมำชิก

(แยกตำมประเภทเงินกู้)

2557

2561

2562

4%

ไม่มี

ไม่มี

20%

30%

40%

50%

60%

C2

ผลรวมเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่ตอบแบบสอบถำม x 100
จำนวนผู้ใช้บริกำรที่ตอบแบบสอบถำมกลับมำทั้งหมด

4%

ไม่มี

ไม่มี

80%

80%

80%

80%

85%

C3

จำนวนครั้งที่สมำชิกได้รับคำตอบในเวลำที่กำหนด x 100
จำนวนครั้งที่สมำชิกติดต่อสอบถำมทั้งหมด

3%

ไม่มี

ไม่มี

80%

80%

80%

80%

85%

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

5,100

1,800

2,100

2,400

2,700

3,000

3,300

C4

สมำชิกสมทบเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 คน

4%

C5

จำนวนเงินกู้ตำมวัตถุประสงค์รวมปีปัจจุบัน
จำนวนเงินกู้ตำมวัตถุประสงค์ปีที่ผ่ำนมำ

2%

ไม่มี

ไม่มี

1.9

2.1

2.4

2.7

3

3%

ไม่มี

ไม่มี

50%

55%

60%

65%

70%

บริกำรเงินกู้ตำมวัตถุประสงค์
5

2556

C1

สมำชิกสำมัญเพิ่มขึ้นเป็น 5,100 คน
4

2555

(จำนวนครั้งที่สมำชิกกู้ฝำกและถอนเงินปีปัจุบัน - ปีที่ผ่ำนมำ) x 100
จำนวนครั้งที่สมำชิกกู้ฝำกและถอนเงินปีที่ผ่ำนมำ

จำนวนครั้งที่สมำชิกได้รับคำตอบในเวลำที่
3

ปัจจุบัน

(จำนวนครั้งที่สมำชิกใช้บริกำรธุรกิจเสริมปีปัจจุบัน - ปีที่ผ่ำนมำ) x 100
6

กำรให้บริกำรธุรกิจเสริม

C6

จำนวนครั้งที่สมำชิกใช้บริกำรธุรกิจเสริมปีที่ผ่ำนมำ

23
- มุมด้ำนสังคมและขบวนกำร SO (6 ดัชนีชี้วัด) = 20 % สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ 6,8,10
ปี พ.ศ.
ลำดับ

ดัชนีชี้วัด

รหัส

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

น้ำหนัก
2553

1

2

3

จำนวนเงินจัดสรรเป็นสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก

เงินสวัสดิกำรที่สมำชิกได้รับ

จำนวนสมำชิกที่ได้รับวำรสำร

ปัจจุบัน
2554

2555

2556

2557

2561

2562

SO1

จำนวนเงินจัดสรรเป็นสวัสดิกำรเพื่อสมำชิกปัจจุบัน x 100
ทุนเรือนหุ้นรอบปีปัจจุบัน

4%

0.50%

0.50%

0.60%

0.62%

0.64%

SO2

จำนวนเงินสวัสดิกำรสมำชิกที่จำ่ ยในปีปจั จุบัน
จำนวนสมำชิกปัจจุบัน

4%

600

700

800

900

1,000

SO3

จำนวนครั้งต่อปี x จำนวนสมำชิกที่ได้รับวำรสำร x 100
จำนวนครั้งต่อปีตำมแผน x จำนวนสมำชิกที่ได้รับวำรสำรตำมแผน

3%

30%

35%

40%

45%

50%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

4

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสมำชิกและสังคม

SO4

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสมำชิกและสังคม x 100
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสมำชิกและสังคมตำมแผน

5

ห้องพักสวัสดิกำร

SO5

จำนวนห้องพักสวัสดิกำร 218 ห้อง

2%

14

20

20

20

20

220

220

จำนวนกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

SO6

เงินกองทุนเพิ่มขึ้นปีละ 10 ล้ำนบำท

4%

ไม่มี

ไม่มี

10

20

30

40

50

24
- มุมด้ำนกระบวนกำร P (3 ดัชนีชี้วัด) = 15 % สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ 9,10,12
ปี พ.ศ.
ลำดับ

ดัชนีชี้วัด

รหัส

จำนวนประเภทงำนที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
1

2

ปฏิบัติงำนได้

ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทุกประเภทที่ลดลง

ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำคัญต่อสหกรณ์

น้ำหนัก
2553

ปัจจุบัน
2554

2555

2556

2557

2561

2562

P1

จำนวนประเภทของงำนที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติได้ต่องำน x 100
จำนวนประเภทของงำนในสหกรณ์

5%

ไม่มี

ไม่มี

40%

50%

60%

65%

70%

P2

ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทุกประเภท(ปีปัจจุบัน-ปีที่ผ่ำนมำ) x 100
ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทุกประเภทในปีที่ผ่ำนมำ

5%

ไม่มี

ไม่มี

10%

7%

4%

3%

3%

5%

ไม่มี

ไม่มี

4%

3%

2%

1%

0%

จำนวนควำมผิดพลำดของกระบวนกำร
3

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

ปริมำณงำนที่เกิดควำมผิดพลำดที่มีควำมสำคัญต่อสหกรณ์ x 100
P3

ปริมำณงำนที่มีควำมสำคัญต่อสหกรณ์ทั้งหมด

25
- มุมด้ำนองค์กรและกำรเรียนรู้ O (4 ดัชนีชี้วัด) = 15 % สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ 8,9,10,11,12
ปี พ.ศ.
ลำดับ

ดัชนีชี้วัด

รหัส

จำนวนโครงกำรฝึกอบรม , ศึกษำดูงำนของ
1

2

3

4

กรรมกำร ผู้แทนสมำชิกและเจ้ำหน้ำที่

สูตรคำนวณ/เกณฑ์

น้ำหนัก
2553

ปัจจุบัน
2554

2555

2556

2557

2561

2562

O1

จำนวนโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนฯ x 100
จำนวนโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนฯ ตำมแผน

4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

O2/1

จำนวนกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ผำ่ นเกณฑ์กำรทดสอบ x 100
จำนวนกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด

2%

ไม่มี

ไม่มี

60%

70%

80%

90%

95%

O2/2

จำนวนผู้แทนสมำชิกผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ x 100
จำนวนผู้แทนสมำชิกทั้งหมด

1%

ไม่มี

ไม่มี

50%

60%

70%

80%

90%

O3

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยกำรสำรวจกำลังใจของเจ้ำหน้ำที่ x 100
จำนวนเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด

3%

ไม่มี

ไม่มี

70%

75%

80%

85%

90%

O4

จำนวนระบบงำนที่นำเทคโนโลยีมำปรับใช้ x 100
จำนวนระบบงำนที่มีกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ตำมแผน

5%

100%

100%

100%

100%

100%

ผลกำรทดสอบทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของกรรมกำร ผู้แทนสมำชิกและเจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสำรวจขวัญกำลังใจของเจ้ำหน้ำที่

กำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบงำน

26
9 กำรติดตำม
กำรติดตำมและประเมิน ผลถื อเป็ น เครื่ อ งมือ ที่ส ำคั ญในกำรวั ดควำมส ำเร็ จของผลกำรดำเนิน งำนซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.กำรติดตำมผล เป็นกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน กำหนดติดตำมเป็นรำยไตรมำส คือ กุมภำพันธ์ , พฤษภำคม , สิงหำคม และ
พฤศจิกำยน
2.กำรประเมิน ผล เป็ น กำรศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรหรือแผนยุทธศำสตร์ว่ำมีกำรใช้ทรัพยำกร/ปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงไร มีกำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมแผนตำมขั้นตอน ตำมกฎเกณฑ์ และตำมเวลำที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงำนเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยหรือไม่ กำหนดประเมินรำยไตรมำส คือ 25 กุมภำพันธ์ , 25 พฤษภำคม , 25 สิงหำคม
และ 25 พฤศจิกำยน
วิธีกำรประเมินผลดำเนินกำรใน 3 ลักษณะคือ
1.กำรศึกษำข้อมูลเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ
2.กำรสัมภำษณ์บุคคล หรือออกแบบสอบถำมบุคคลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
10.แผนปฏิบัติกำร
กำรขับเคลื่ อนแผนพัฒนำสู่ กำรปฏิบัติกำรในรูปแบบของยุทธศำสตร์และกลยุทธ์/โครงกำร ประมำณ
กำรงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ปรำกฏตำมตำรำงต่อไปนี้

27
10.แผนปฏิบัติกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “ กำรพัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพที่มีธรรมำภิบำล ”ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 1,2,3,4 เป้ำประสงค์ที่ 1,2,3,4,5,6,7
โครงกำร/กิจกรรม

1.1 กำรระดมเงินฝำกออม

1.1.1 โครงกำรประชุมสัมมนำสมำชิก

- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.1.2 โครงกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์
และระดมทุนเรือนหุ้น

- จัดสัปดำห์แห่งกำรออมทรัพย์และระดมทุน
เรือนหุ้นอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.1.3 โครงกำรสวัสดิกำร

- จำนวนเงินที่จัดสวัสดิกำร

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.2 รณรงค์ในกำรเพิ่มสมำชิก

1.2.1 โครงกำรรณรงค์รับสมำชิกใหม่

- อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3 กำรประชำสัมพันธ์และ
ขยำยโอกำสดำเนินงำน

1.3.1 โครงกำรประชำสัมพันธ์และ
พัฒนำกำรใช้ห้องประชุม

- มีระเบียบกำรใช้ห้องประชุม
- รำยกำรใช้บริกำรและรำยได้จำกกำรให้บริกำร

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

1.3.2 โครงกำรจัดทำวำรสำรสหกรณ์

- มีวำสำรอย่ำงน้อยปีละ 6 ฉบับ

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

1.3.3 โครงกำรพัฒนำเวปไซด์สหกรณ์

- มีเวปไซด์ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดำวโหลด เอกสำรทุกชนิดได้

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

1.4 จัดสร้ำงและดำเนินงำนหอพัก

- โครงกำรก่อสร้ำงหอพัก

- มีหอพักทันสมัย 200 ห้อง สูง 10 ชั้น

-

-

-

250

-

1.5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นโดยกำร

1.5.1 โครงกำรอบรมสมำชิกชั้นนำ

- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

- อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

- อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

(ทุนเรือนหุ้นแลเงินฝำก)
จำกสมำชิก

กำรให้บริกำรห้องประชุม

ให้ควำมรู้/จัดอบรม
1.6 ยึดหลักกำรธรรมำภิบำลใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลด
ขั้นตอนซับซ้อน

1.5.2 โครงกำรศึกษำดูงำนของ
กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่/ทีป่ รึกษำ
1.6.1 โครงกำรจัดทำแผนงำนงบ
ประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยประจำปี
1.6.2 โครงกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ประจำปีของสหกรณ์
1.6.3 โครงกำรประเมินผลงำนและ

ทบทวนแผนพัฒนำฯ

ตัวชี้วัด

ประมำณกำรงบประมำณ(ล้ำนบำท)
2556
2557
2561

กลยุทธ์

2555

2562

ผู้รับผิดชอบ
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+สมภพ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( วิชำญ+สมภพ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( ชัยวัฒน์+นวน )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พัชรำ+สมเดช )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พัชรำ+ถำวร )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+ชัยรัตน์ )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+อำนำจ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( โอภำส+ปกรณ์ )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+วิชำ )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( โอภำส+วิชำ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( เยำวพำ+อภิเชษฐ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พิจิตรำ+เปรม )
กรรมกำรดำเนินกำร
( ชัยวัฒน์+ประนงค์ )
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1.7 พัฒนำศักยภำพของคณะกรรม
กำรดำเนินงำน, ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร และเจ้ำหน้ำที่

2555

ประมำณกำรงบประมำณ(ล้ำนบำท)
2556
2557
2561

2562

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

- ปีละ 1 ครั้ง

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

โครงกำร/กิจกรรม
1.7.1 โครงกำรอบรมสัมมนำกำรบริหำร
งำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเงินกำรบัญชี
ด้ำนกฎหมำย ,ด้ำน ICT ผู้บริหำร
1.7.2 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ของ
เจ้ำหน้ำที่
1.7.3 โครงกำรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ยอดเยี่ยมประจำปี

ตัวชี้วัด
- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร,ผู้ตรวจสอบกิจกำร,
ผู้ตรวจสอบภำยใน ทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
- เทคนิคกำรให้บริกำรที่ประทับใจ
- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.8 พัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
บรรยำกำศในสหกรณ์ให้
เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน

1.8.1 โครงกำรจัดทำสวนหย่อม

- สวนหย่อมภำยนอกและภำยในอำคำร
อย่ำงน้อย 8 จุด

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.9 จัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

- โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อน

- มีกองทุนปีละ 10 ล้ำนบำท

10

20

30

40

50

1.10 ผลักดันกำรปฏิรูประบบกำร
บริหำรด้ำนกำรเงินและระบบ
กำรควบคุมภำยในให้มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ

1.10.1 โครงกำรจัดระบบกำรควบคุม
ภำยในสหกรณ์
1.10.2 โครงกำรกระจำยควำมเสีย่ ง
ของสมำชิกผู้ค้ำประกัน

- อย่ำงน้อยปีละ 1 โครงกำร

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

- หลักทรัพย์โฉนดจำนองเป็นประกัน

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

- อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

14.65

24.65

34.65

294.65

54.65

1.10.3 โครงกำรศูนย์บริกำรสัญจร

รวม

ผู้รับผิดชอบ
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( ชัยวัฒน์+ประทำน )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+สมชำติ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( โอภำส+สมชำติ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พัชรำ+วัชรินทร์ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พัชรำ+พิชิต )
กรรมกำรดำเนินกำร
( เยำวพำ+พิชิต )
กรรมกำรเงินกู้
( วิชำญ+เกสี )
กรรมกำรดำเนินกำร
( เยำวพำ+อำนำจ )
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ กำรบริกำร กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและช่วยเหลือสังคม ”ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 5,6,7,8 เป้ำประสงค์ที่ 8,9,10
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2555

ประมำณกำรงบประมำณ(ล้ำนบำท)
2556
2557
2561

2562

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2.1 กำรปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริกำรเงินกู้

1.1.1 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้
บริกำรด้ำนกำรเงินของสหกรณ์
เช่นลดขั้นตอนเอกสำรกำรให้ยืมเงิน

- ปีละ 1 ครั้ง

2.2 กำรกำหนดโครงสร้ำงและ

2.2.1 โครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก

- ปีละ1 โครงกำร

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

2.2.2 โครงกำรมอบเงินบำเหน็จให้
สมำชิกทีอ่ ำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์

- ปีละ1 โครงกำร

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

2.2.3 โครงกำรประกันชีวิตกลุ่ม

- ปีละ1 โครงกำร

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

2.2.4 โครงกำรสมำชิกถึงแก่กรรม

- ปีละ1 โครงกำร

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

- ปีละ1 โครงกำร

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

เท่ำที่จ่ำยจริง

- ปีละ1 โครงกำร

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

- ปีละ1 โครงกำร

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

2.3.3 โครงกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน

- ปีละ1 โครงกำร

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

2.4.1 โครงกำรทำบุญวันสหกรณ์

- ปีละ1 โครงกำร

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2.4.2 โครงกำรสำธำรณประโยชน์
และ

- ปีละ1 โครงกำร

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

- อย่ำงน้อยปีละ 10 ครั้ง

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

จัดระบบกำรจัดสวัสดิกำร
ให้กับสมำชิก

2.3 กำรดำเนินชีวิตตำมแนว
พระรำชดำรัสปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

2.4 กำรสร้ำงประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน

2.2.5 โครงกำรเงินกู้สำหรับผู้ประสบ
ภัยพิบัติ
2.3.1 โครงกำรฝึกอำชีพระยะสั้นให้กับ
สมำชิกที่สนใจ
2.3.2 โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยของ
สหกรณ์ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค

2.4.3 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมของ

ผู้รับผิดชอบ
กรรมกำรเงินกู้
( วรรณภำ+วัชรินทร์ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( วิชำญ+เกสี )
กรรมกำรดำเนินกำร
( วิชำญ+บรรเจิด )
กรรมกำรดำเนินกำร
( ชัยวัฒน์+บรรเจิด )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พิจิตรำ+วิรัช )
กรรมกำรเงินกู้
( เยำวพำ+อภิเชษฐ )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( วรรณภำ+สินสมุทร )
กรรมกำรดำเนินกำร
( วรรณภำ+สินสมุทร )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( วรรณภำ+ประยูร )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พิจิตรำ+นวน )
กรรมกำรดำเนินกำร
( เยำวพำ+วิรัช )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พิจิตรำ+พรพิมล )
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2.5 กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของ
สมำชิก
2.6 กำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของสมำชิก
2.7 พัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2555

ประมำณกำรงบประมำณ(ล้ำนบำท)
2556
2557
2561

2562

- โครงกำรเปิดตู้รับควำมคิดเห็น

- จำนวนควำมคิดเห็นจำกตู้รับ หรือเวปบอร์ด

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

- โครงกำรประชำสัมพันธ์

- ปีละ 1 โครงกำร

0.1

0.1

0.15

0.15

0.15

2.7.1 โครงกำรศึกษำดูงำนของสมำชิก

- ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1

2.7.2 โครงกำรสมำชิกตัวอย่ำง

- ปีละไม่น้อยกว่ำ 3 รำงวัล

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

2.7.3 โครงกำรพบปะสมำชิกที่มีปัญหำ

- ปีละ 6 ครั้ง

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

4.44

4.49

4.54

4.59

4.64

รวม

ผู้รับผิดชอบ
กรรมกำรดำเนินกำร
( วิชำญ+พรพิมล )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( วิชำญ+ไพโรจน์ )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( เยำวพำ+ไพโรจน์ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( พิจิตรำ+เลิศลักษณ์ )
กรรมกำรเงินกู้
( เยำวพำ+ทวีสุข )
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 “ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ” ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 9 เป้ำประสงค์ที่ 11,12
กลยุทธ์
3.1 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2555

ประมำณกำรงบประมำณ(ล้ำนบำท)
2556
2557
2561

2562

3.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

- อย่ำงน้อยปีละ 1 โครงกำร

0.42

0.50

0.50

0.50

0.50

3.1.2 โครงกำร ATM สหกรณ์

- อย่ำงน้อยปีละ 1 โครงกำร

24

1

1

1

1

3.1.3 โครงกำรอบรมสัมมนำเจ้ำหน้ำ
ที่,กรรมกำร,สมำชิกด้ำน ICT

- อย่ำงน้อยปีละ 1 โครงกำร

0.8

1

1

1

1

25.1
44.19

2.5
31.64

2.5
41.69

2.5
301.74

2.5
61.79

รวม
รวม 3 ยุทธศำสตร์

ผู้รับผิดชอบ
กรรมกำรดำเนินกำร
( ชัยวัฒน์+พนมศิลป์ )
กรรมกำรดำเนินกำร
( โอภำส+ประยูร )
กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำฯ
( พิจิตรำ+พนมศิลป์ )

