แผนงาน/โครงการประจาปีทางบัญชี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

52,408,000.00
1 โครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
1.1 สวัสดิการเนื่องในโอกาสครงรอบวันเกิดสมาชิก
10,208,000.00
1.2 สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน
5,500,000.00
1.3 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3,000,000.00
1.4 สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
15,000,000.00
1.5 สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
13,000,000.00
1.6 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ (ส.ส.ช.)
4,000,000.00
1.7 สร้างขวัญกาลังใจให้แก่สมาชิกผู้เกษียณาอายุราชการฯ
1.7.1 เบี้ยเลี้ยงพาหนะสมาชิกเกษียณหรือลาออกจากงานร่วมงาน
900,000.00
1.7.1 ค่าจัดการแสดงมุทิตาจิต
500,000.00
1.7.1 ค่าของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต
300,000.00
2 พัฒนาระบบบริการสมาชิก
300,000.00
2.1 ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการแก่สมาชิก
2.2 ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนสาหรับสมาชิกและผู้ติดตาม
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่สหกรณ์
2.4 จัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการให้บริการ
2.5 แบบสารวจความพึงพอใจ
2.6 การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
2.6.1 วารสาร/จดหมายข่าว
2.6.2 พัฒนา Website
2.6.3 Applications บนโทรศัพท์
3 โครงการให้บริการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่สมาชิก
ไม่ตั้งงบประมาณ
- พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย
แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
/ฝ่ายสวัสดิการ

คณะกรรมการ
/ฝ่ายอานวยการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการปฏิบัติงาน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงและโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล
4.2 การประเมินความเสี่ยง
4.3 ประเมินการควบคุมภายใน
4.4 ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

300,000.00 คณะกรรมการ

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5.1 พัฒนาระบบโปรแกรมปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
5.2 Mobile Appication แสดงข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ

696,000.00 คณะกรรมการ

/ฝ่ายอานวยการ

/ฝ่ายประมวลผล

696,000.00

6 โครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก
6.1 ออมหุ้น (ระดมหุ้น)
6.2 ออมเงินฝาก (ระดมเงินฝาก)
6.3 วันออมครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด

50,000.00 คณะกรรมการ

7 โครงการเร่งรัดหนี้
7.1 เพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความชานาญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหนี้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7.2 แจ้งหนี้สาหรับลูกหนี้ค้างชาระและลูกหนี้อื่น
7.3 ฟ้องบังคับคดีตามกฏหมาย
7.4 ติดตามหนี้ค้างชาระ
7.5 ปรับโครงสร้างหนี้

300,000.00 คณะกรรมการ

/ฝ่ายการเงิน

/ฝ่ายเร่งรัดหนี้

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
11,200,000.00 คณะกรรมการ
8.1 พัฒนาสมาชิกสหกรณ์โดยกลุ่มสมาชิก
10,500,000.00 /ฝ่ายอานวยการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ๆ
200,000.00
8.3 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่
500,000.00
8.4 พัฒนาสมาชิกในโอกาสสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ไม่ตั้งงบประมาณ
9 โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์

1,710,000.00 คณะกรรมการ

9.1 จัดส่งบุคลากรร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.1.1 คณะกรรมการ
9.1.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
9.1.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์
9.2 สัมมนาเจ้าหน้าที่หักเงินส่งสหกรณ์
9.3 ศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นนา
9.4 ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศัยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์

10 โครงการร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายสหกรณ์
10.1 ประชุมเครือข่ายภาคีสหกรณ์/สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชัยภูมิ
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
10.2 กิจกรรม ชสอ.
10.3 กิจกรรมชมรมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.4 กิจกรรมบริษัทสหประกันชีวิต จากัด
10.5 กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์ ICT
10.6 กจิกรรมชมรมเจ้าหน้าที่และผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
10.7 ค่าบารุงรายปีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดชัยภูมิ

/ฝ่ายอานวยการ

225,000.00
75,000.00
510,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
500,000.00 คณะกรรมการ
/ฝ่ายอานวยการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10.8 สนับสนุนกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
10.9 ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์
10.10 สนับสนุนกิจกรรมด้านการสหกรณ์อื่น
10.11 กิจกรรมอื่น ๆ
11 โครงการช่วยเหลือและบริการสังคม
จ่ายในทุนสาธารณ คณะกรรมการ
11.1 สนับสนุนโครงการพระราชดาริในสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียน ประโยชน์
/ฝ่ายอานวยการ
ในจังหวัด
11.2 สนับสนุนงาน หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานในจังหวัด
11.3 สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีของจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.4 สนับสนุนงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์
11.5 สนันสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
11.6 สนับสนุนสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
11.7 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และวิชาการเขตการศึกษา
ชัยภูมิ
11.8 สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
11.9 จัดหาอุปกรณ์เร่งด่วนในการทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
11.10 สนับสนุนสาธารณประโยชน์อื่นตามระเบียบกาหนด
11.11 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.12 กิจกรรมอื่น ๆ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

