
แผนพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั ระยะ 4 ปี (2560 – 2563) 
 

วสัิยทัศน์ 
  “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  เป็นสหกรณ์ท่ีมัน่คง  ธ ำรงไวซ่ึ้งอุดมกำรณ์  
ด ำเนินงำนโปร่งใส  ใส่ใจสมำชิกและสังคม” 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดควำมเขม้แขง็ดำ้นกำรเงิน และกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่สมำชิก 

เพื่อช่วยยกระดบัคุณภำพชีวติท่ีดีแก่สมำชิก 
2. พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำร และกำรใหบ้ริกำรท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภำพสูง 
3. ด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีสร้ำงควำมเขม้แขง็มัน่คงให้กบัสหกรณ์ 
4. ส่งเสริม และพฒันำบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรสหกรณ์ใหมี้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ              

รักศรัทธำ และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัขบวนกำรสหกรณ์ และหน่วยงำนภำยนอก เพื่อพฒันำ

สหกรณ์ และกำรมีบทบำทในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดบัคุณภำพชีวติของสมำชิก 
2. พฒันำระบบบริหำรจดักำรสหกรณ์ท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 
3. เสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินใหก้บัสหกรณ์ 
4. สร้ำงเสริมศกัยภำพบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรสหกรณ์ 
5. กำรสร้ำงภำคี หรือข่ำยควำมร่วมมือ และกำรบริกำรสังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สมำชิกมีวนิยั และมีควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  มีผลตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีพึงพอใจ 

ท ำใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
2. สหกรณ์มีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็นท่ีเช่ือมัน่ศรัทธำ

จำกสมำชิกและสังคม 
3. สหกรณ์เป็นสถำบนักำรเงินท่ีมัน่คง มีเสถียรภำพทำงกำรเงิน และมีทุนท่ีสำมำรถพึ่งพำ

ตนเองไดเ้พิ่มข้ึน  โดยมีเงินหุ้นและเงินรับฝำกจำกสมำชิกเพิ่มข้ึน 
4. สมำชิก คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผูต้รวจสอบกิจกำรและเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ มีควำมรู้

ควำมเขำ้ใจ รักและศรัทธำในหลกักำร และอุดมกำรณ์สหกรณ์ 
5. สหกรณ์มีภำพลกัษณ์ท่ีดี และไดรั้บกำรยอมรับทำงสังคม จำกกำรมีส่วนร่วมในภำคี

เครือข่ำย และกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม 
 



ประเด็นกลยุทธ์ 
กลยทุธ์ท่ี  1 พฒันำระบบกำรใหส้วสัดิกำรท่ีมีคุณภำพ  
กลยทุธ์ท่ี  2 พฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพ 
กลยทุธ์ท่ี  3 ยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์สู่มำตรฐำน  
กลยทุธ์ท่ี  4 พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
กลยทุธ์ท่ี  5 พฒันำกลไกทำงกำรเงินเพื่อเพิ่มทุน และเงินรับฝำก 
กลยทุธ์ท่ี  6 เร่งแกปั้ญหำหน้ีคำ้งอยำ่งเป็นระบบ  
กลยทุธ์ท่ี  7 พฒันำบุคลำกร  
กลยทุธ์ท่ี  8 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย และกำรใหบ้ริกำรสังคม   

 
ตัวช้ีวดั (KPI) 

1. มีทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝำกจำกสมำชิกเพิ่มข้ึนปีละ ไมน่อ้ยกวำ่ร้อยละ 20  
2. จ่ำยเงินปันผลในอตัรำท่ีสูงกวำ่ดอกเบ้ียนโยบำยท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด          

ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  2.50 
3. ก ำหนดจ่ำยอตัรำดอกเบ้ียเงินรับฝำกท่ีสูงกวำ่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด        

โดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  1 
4. สมำชิกมีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิกำรท่ีสหกรณ์จดัข้ึนโดยทัว่ถึงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดและ             

เท่ำเทียมกนัทุกคน 
5. สมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  80 
6. จดัสรรทุนส ำรอง และทุนสะสมตำมขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืน  เพิ่มข้ึนจำกอตัรำขั้นต ่ำ

ท่ีกฎหมำยก ำหนด ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  1.00  ต่อปี  (กฎหมำยก ำหนดไม่ต ่ำกวำ่  10%) 
7. สหกรณ์มีผลต่ำงระหวำ่งเงินใหกู้ ้ กบัทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝำกรวมกนั   ไม่เกิน  

6,000  ลำ้นบำท 
8. อตัรำทุนด ำเนินงำนจำกภำยนอกสหกรณ์ ลดลงอยำ่งนอ้ย ร้อยละ  5  ต่อปี 
9. มีหน้ีคำ้งช ำระลดลง ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  5 ต่อปี 
10. ใหค้วำมรู้เก่ียวกบัหลกักำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์แก่สมำชิก ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  80  

ของสมำชิกทั้งหมด ภำยในปีบญัชี 2563 
 

 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์   เพ่ือการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั  ปี 2560-2563 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิกสหกรณ์ 

เป้าประสงค์  ใหส้มำชิกมีวนิยัในกำรช ำระหน้ี และมีควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ย่อย ตวัช้ีวดั 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(ปี 

ทางบญัชี) 
เป้าหมาย(ปีทางบัญชี)) แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

เร่งแกปั้ญหำหน้ีคำ้งอยำ่ง
เป็นระบบ 

สมำชิกมีวนิยัในกำรช ำระหน้ี ร้อยละ     ของสมำชิกท่ีมีหน้ีคำ้งช ำระ N/A 8% 6% 4% 3% 1. โครงกำรติดตำมเร่งรัด
หน้ี 
2. โครงกำรใหบ้ริกำรเงินกู้
เพ่ือพฒันำคุณภำพชีวติแก่
สมำชิก 

พฒันำกลไกลทำงกำรเงิน
เพื่อเพิ่มทุนและเงินรับ
ฝำก 

สมำชิกมีควำมมัน่คงทำงกำร
เงิน 

อตัรำเงินออมเฉล่ียต่อสมำชิก   
เงินออม หมำยถึง  เงินฝำก และเงินค่ำหุน้
ของสมำชิก   

596,000 บำท 

600,000 บำท 

620,000 บำท 

640,000 บำท 

650,000 บำท 

- โครงกำรส่งเสริมกำร
ออมของสมำชิก ระดม
หุน้ และระดมเงินรับฝำก 

 

พฒันำระบบกำรให้
สวสัดิกำรท่ีมีคุณภำพ 

สมำชิกไดรั้บสวสัดิกำรท่ี
สหกรณ์จดัให้ 

สมำชิกไดรั้บสวสัดิกำรทุกคน 100% 100% 100% 100% 100% 1. โครงกำรจดั
สวสัดิกำรแก่สมำชิก 
2. โครงกำรสร้ำงขวญั
ก ำลงัใจแก่สมำชิกผู ้
เกษียณอำยุ 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่ 2  พฒันาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ทีด่ี 

เป้าประสงค์  สหกรณ์มีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ย่อย ตวัช้ีวดั 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(ปี 

ทางบญัชี) 
เป้าหมาย(ปีทางบัญชี)) แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ยกระดบัคุณภำพกำร
บริหำรจดักำรสหกรณ์สู่
มำตรฐำน 

สหกรณ์มีระบบบริหำรจดักำร
ท่ีมีประสิทธิภำพ 

- ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
 

N/A ดี ดี ดีมำด ดีมำก 1. โครงกำรพฒันำ
ระบบบริกำรสมำชิก 
2. โครงกำรพฒันำ
ระบบควบคุมภำยใน
และบริหำรควำมเส่ียง 
3. โครงกำรพฒันำ
ระบบคุณภำพกำร
บริหำรจดักำรสหกรณ์ 
(CQA) 
4. โครงกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร                  

 

พฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

  - ประเมินควำมพึงพอใจ  
 ร้อยละของสมำชิกมีควำมพึงพอใจใน  
 กำรรับบริกำร  
  

N/A 80 82 84 86 

 

 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่ 3  เสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัสหกรณ์ 

เป้าประสงค์  สหกรณ์เป็นสถำบนัทำงกำรเงินท่ีมีเสถียรภำพ และมีทุนท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ย่อย ตวัช้ีวดั 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(ปี 

ทางบญัชี) 
เป้าหมาย(ปีทางบัญชี)) แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

พฒันำกลไกลทำงกำรเงิน
เพื่อเพิ่มทุนและเงินรับ
ฝำก 

สหกรณ์เป็นสถำบนัทำง
กำรเงินท่ีมีเสถียรภำพ และมี
ทุนท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

อตัรำหน้ีสินต่อทุน    
 
 
 

1.91 1.90 1.80 1.70 1.60 - โครงกำรส่งเสริมกำร
ออมของสมำชิก ระดม
หุน้ และระดมเงินรับฝำก 

   
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่  4  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบักจิการสหกรณ์ 

เป้าประสงค์  เพื่อพฒันำสมำชิก  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผูต้รวจสอบกิจกำร และเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ย่อย ตวัช้ีวดั 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(ปี 

ทางบญัชี) 
เป้าหมาย(ปีทางบัญชี)) แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

พฒันำบุคลำกร พฒันำสมำชิก สมำชิกสหกรณ์ไดรั้บกำรพฒันำ  
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
สมำชิกทั้งส้ิน 
 

N/A 82 86 88 90 1. โครงกำรพฒันำสมำชิก
โดยกลุ่มสมำชิก 
2. โครงกำรใหค้วำมรู้สมำชิก
ใหม่เก่ียวกบักำรวำงแผนทำง
กำรเงิน 
3. โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้สู่กำรพฒันำสหกรณ์ 
4. โครงกำรศึกษำดูงำน
สหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน ำ 
5. โครงกำรสัมมนำเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภำพกำรบริหำรจดักำร
และกำรใหบ้ริกำรของ
เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชยัภูมิ จ  ำกดั 

 พฒันำคณะกรรมกำรและผู ้
ตรวจสอบกิจกำร 

คณะกรรมกำรและผูต้รวจสอบ
กิจกำรสหกรณ์ท่ีไดรั้บกำรพฒันำ  
มีควำมรู้เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 
80  

N/A 82 86 88 90 

 พฒันำเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ท่ีไดรั้บกำรพฒันำ  
มีควำมรู้เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  
80  
 
 

N/A 82 86 88 90 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่ 5  การสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมือ และการบริการสังคม 

เป้าประสงค์  เพื่อกำรมีส่วนร่วมในภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ และกำรใหบ้ริกำรสังคม 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ย่อย ตวัช้ีวดั 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(ปี 

ทางบญัชี) 
เป้าหมาย(ปีทางบัญชี) 

แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ภำคีเครือข่ำยและกำร
ใหบ้ริกำรสังคม 

กำรมีส่วนร่วมในภำคีเครือข่ำย
สหกรณ์ 

จ ำนวนคร้ังของสหกรณ์ท่ีเขำ้ร่วม
กิจกรรมโครงกำรภำคีเครือข่ำย
สหกรณ์   
 
 
 

6 6 6 6 6 - โครงกำรร่วมกิจกรรม
ภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ 

 กำรใหบ้ริกำรสังคม - กิจกรรมดำ้นกำรศึกษำ 
- กิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมดำ้นวฒันธรรม/ประเพณี 
- กิจกรรมดำ้นสังคมและชุมชน 
ในจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นทุน
สำธำรณประโยชน์จำกท่ีประชุม
ใหญ่สำมญัประจ ำปี 
ร้อยละของสมำชิกท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม 

N/A 40 45 50 55 - โครงกำรสนบัสนุน
ทุนสำธำรณะ
ประโยชน์ 

 



สรุปแผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิกสหกรณ์ 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณรวม 

(บำท) 
งบประมำณประจ ำปีทำงบญัชี (บำท) 

ผูรั้บผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

1. โครงกำรติดตำมเร่งรัดหน้ี 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร/เร่งรัดหน้ี 

2. โครงกำรใหบ้ริกำรเงินกูเ้พ่ือพฒันำคุณภำพชีวติ
แก่สมำชิก 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร/สินเช่ือ 

3. โครงกำรจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 180,000,000 43,500,000 44,500,000 45,500,000 46,500,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร/สวสัดิกำร 

4. โครงกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจแก่สมำชิกผู ้
เกษียณอำยุ 

24,000,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร/สวสัดิกำร 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  2  พฒันาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ทีด่ี 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณรวม 

(บำท) 
งบประมำณประจ ำปีทำงบญัชี (บำท) 

ผูรั้บผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

1. โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสมำชิก 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

2. โครงกำรพฒันำระบบควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเส่ียง 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

3. โครงกำรพฒันำระบบคุณภำพกำรบริหำร
จดักำรสหกรณ์ (CQA) 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

4. โครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร 

7,490,000 7,490,000 - - - คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบัสหกรณ์ 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณรวม 

(บำท) 
งบประมำณประจ ำปีทำงบญัชี (บำท) 

ผูรั้บผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

1.  โครงกำรส่งเสริมกำรออมของสมำชิก  
      ระดมหุน้ และระดมเงินรับฝำก 
 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

 

 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบักจิการสหกรณ์ 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณรวม 

(บำท) 
งบประมำณประจ ำปีทำงบญัชี (บำท) 

ผูรั้บผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

1. โครงกำรพฒันำสมำชิกโดยกลุ่มสมำชิก 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

2. โครงกำรใหค้วำมรู้สมำชิกใหม่เก่ียวกบักำร
วำงแผนทำงกำรเงิน 

2,200,000 550,000 550,000 550,000 550,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้สู่กำรพฒันำ
สหกรณ์ 

3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

4. โครงกำรศึกษำดูงำนสหกรณ์ออมทรัพยช์ั้น
น ำ 

1,400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

5. โครงกำรสัมมนำเพื่อเพิ่มศกัยภำพกำร
บริหำรจดักำรและกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  5  การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และการบริการสังคม 

แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณรวม 

(บำท) 
งบประมำณประจ ำปีทำงบญัชี (บำท) 

ผูรั้บผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

1. โครงกำรร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

2. โครงกำรสนบัสนุนทุนสำธำรณะประโยชน์ 4,600,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

รวมทั้งสิน 269,370,000 69,810,000 64,420,000 66,520,000 68,620,000  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั  ปีทางบัญชี  2562 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิก 

เป้าประสงค์ ใหส้มำชิกมีวนิยัในกำรช ำระหน้ี  และมีควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และมีคุณภำพชีวติ
ท่ีดีข้ึน  

 กลยุทธที ่ 1  พฒันำระบบกำรใหส้วสัดิกำรท่ีมีคุณภำพ 
งำน/โครงกำร 1.  โครงกำรจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

1.1 สวสัดิกำรเน่ืองในโอกำสครบรอบวนัเกิดสมำชิก 
1.2 สวสัดิกำรสมำชิกเกษียณหรือลำออกจำกงำน 
1.3 สวสัดิกำรสมำชิกผูสู้งอำยุ 
1.4 สวสัดิกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก 
1.5 ทุนสวสัดิกำรเพื่อควำมมัน่คงของสหกรณ์   
1.6 สวสัดิกำรช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ท่ีเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจ 
      สงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  และครอบครัว  
      (ส.ส.ช.) 
1.7 สร้ำงขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่สมำชิกผูเ้กษียณอำยหุรือลำออกจำกงำน 

- จดังำนแสดงมุทิตำแก่สมำชิกเกษียณหรือลำออกงำน 
- มอบของท่ีละลึกแสดงมุทิตำจิต 

กลยุทธ์ที ่ 2  พฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพ 
งำน/โครงกำร   2.  โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสมำชิก 
 2.1 ปรับปรุงพื้นท่ีกำรใหบ้ริกำรแก่สมำชิก 

 2.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอำคำรสถำนท่ีสหกรณ์ 
 2.4 จดัหำอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้ริกำร 

 2.5 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 2.6 กำรประชำสัมพนัธ์งำนสหกรณ์ 
  3.  โครงกำรใหบ้ริกำรเงินกูเ้พื่อพฒันำคุณภำพชีวติแก่สมำชิก 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  พฒันาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ทีด่ี 

เป้าประสงค์ สหกรณ์มีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โปร่งใส   
สำมำรถตรวจสอบได ้ ท ำให้สมำชิกและสังคมมีควำมเช่ือมัน่ศรัทธำต่อสหกรณ์ 

 กลยุทธ์ที ่ 3   ยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์สู่มำตรฐำน 
งำน/โครงกำร   4.  โครงกำรสหกรณ์สีขำวดว้ยธรรมมำภิบำล 

 กลยุทธ์ที ่ 4   พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
งำน/โครงกำร 5.  โครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร     

                  สหกรณ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3   เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบัสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นสถำบนัทำงกำรเงินท่ีมัน่คง  มีเสถียรภำพทำงกำรเงิน และมีทุน

ท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองไดเ้พิ่มข้ึน 

 กลยุทธ์ที ่ 5 พฒันำกลไกทำงกำรเงินเพื่อเพิ่มทุน และเงินรับฝำก 
 งำน/โครงกำร 6.  โครงกำรส่งเสริมกำรออมของสมำชิก 

- ออมหุ้น  (กำรระดมทุนเรือนหุน้) 
- ออมเงินฝำก  (กำรระดมเงินฝำก) 

 กลยุทธ์ที ่ 6   เร่งแกปั้ญหำหน้ีคำ้งอยำ่งเป็นระบบ 
 งำน/โครงกำร 7.   โครงกำรติดตำมเร่งรัดหน้ี 

 7.1  เพิ่มองคค์วำมรู้เพื่อใหเ้กิดควำมช ำนำญเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรหน้ี 
 7.2  แจง้หน้ีส ำหรับลูกหน้ีคำ้งช ำระและลูกหน้ีอ่ืน 

- แจง้หน้ีส ำหรับลูกหน้ีคำ้งช ำระและลูกหน้ีอ่ืน 
- ฟ้องบงัคบัคดีตำมกฎหมำย 
- ติดตำมหน้ีคำ้งช ำระ 
- ปรับโครงสร้ำงหน้ี 

 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4   สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบักจิการสหกรณ์ 

เป้าประสงค์    เพื่อพฒันำสมำชิก  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผูต้รวจสอบกิจกำร และเจำ้หนำ้ท่ี 
สหกรณ์ใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน 

 กลยุทธ์ที ่ 7   พฒันำบุคลำกร 
 งำน/โครงกำร 8.   โครงกำรพฒันำสมำชิกโดยกลุ่มสมำชิก 
 8.1 พฒันำสมำชิกโดยกลุ่มสมำชิก 
 8.2 พฒันำสมำชิกในโอกำสสรรหำคณะกรรมกำรสหกรณ์ 
 8.3 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม และผูแ้ทนสมำชิก 
 8.4 อบรมใหค้วำมรู้แก่สมำชิกใหม่ 
   9.   โครงกำรพฒันำบุคลำกรของสหกรณ์ 
 9.1 จดัส่งบุคลำกรร่วมประชุมสัมมนำฝึกอบรม 
 9.2 สัมมนำเจำ้หนำ้ท่ีหกัเงินส่งสหกรณ์ 
 9.3 ประชุมสัมมนำวชิำกำรเพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และการบริการสังคม 

เป้าประสงค์ เพื่อกำรมีส่วนร่วมในภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ และกำร 
ใหบ้ริกำรสังคม 

 กลยุทธ์ที ่ 8 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย และกำรใหบ้ริกำรสังคม 
 งำน/โครงกำร 10.  โครงกำรร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ 
   11.  โครงกำรสนบัสนุนทุนสำธำรณะประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


