
แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการบริหารทนุภายในใหมคีวามมัน่คงอยางยั่งยืน 

กลยุทธ เปาประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท/ป) 
ผูรับผดิชอบ 

1. สรางความเขาใจกับ

กรรมการ เจาหนาที ่

และสมาชิกเกี่ยวกับ

การบริหารเงินทุน

ภายในใหมีความมัน่คง

อยางย่ังยืน 

- การบริหารทุนภายในให

มีเสถียรภาพและมั่นคง 

1.1 รอยละ 100 ของกรรมการ

และฝายจัดการตองผานการ

อบรมการวิเคราะหงบการเงิน 

การวางแผนการเงินของ

สหกรณ 

1.2 สมาชิกตองรูถึงฐานะการ

ดําเนนิงานของสหกรณ 70% 

100% 

 

 

 

70% 

1. จัดอบรมเร่ือง การวิเคราะหงบการเงิน และการ

วางแผนการเงินแกกรรมการและเจาหนาท่ี 

2. จัดทําส่ือและการประชาสัมพันธใหแกสมาชิกใหมี

ความรูเก่ียวกับฐานะการเงินของสหกรณ 

ตามท่ีจาย

จริง 

คณะกรรมการ

ฝายฯ 

2. การสงเสริมใหสมาชิก

ออมเงิน 

 

เพ่ือระดมเพ่ิมทนุภายใน

สหกรณ 

2.1 รอยละ 35 ของเงินรับฝาก

จากสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1. ระดมเงินฝากโบนัส 

2. จัดใหมีเงินฝากระยะยาว 5 ป ข้ันตํ่าเดือนละ 1,000 

บาท สูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 3.5 

20,000 กรรมการ 

บริหาร 

3. การบริหารเงินทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

การบริหารเงินทุนทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

3.1 รอยละ 1.50 ของคาใชจาย

การดําเนนิงานลดลงจากปท่ี

ผานมา 

3.2 รอยละ 0.20 ของตนทุนทาง

การเงินลดลงจากปท่ีผานมา 

3.3 รอยละ 50 ของสมาชิกท่ีไม

ชําระหนี้แกสหกรณรายเดือน

ตามกําหนด 

 1. ควบคุมคาใชจายท่ีไมจําเปน 

2. ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียใหสอดคลองกับสภาวะตลาด

การเงิน 

3. ติดตามสมาชิกที่เปนหนี้ใหชําระหนี้ใหเปนปจจบัุน 

 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 

4. เพิ่มจาํนวนสมาชิก/ 

สมาชิกสมทบ 

เพ่ิมสมาชิกรายใหม 4.1 สมาชิกรายใหมเพิม่ข้ึนจํานวน 

100 ราย 

 1. ประชาสัมพันธเชิญชวนพนักงานใหเปนสมาชิกสหกรณ 

2. รณรงคใหสมาชิกนําบุคคลในครอบครัวมาเปนสมาชิก

สมทบ 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาบคุลากรสูความเปนมืออาชีพ 

กลยุทธ เปาประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท/ป) 
ผูรับผดิชอบ 

1. พัฒนาและเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ของกรรมการและ

เจาหนาที ่

 

- เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพของกรรมการและ

เจาหนาท่ี 

- รอยละ 100 ของกรรมการและ

เจาหนาท่ีสหกรณมีการจัดทํา 

JD, JS และ IPD 

100% - ประเมนิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากร 

(กอนและหลัง) 

กิจกรรม จัดทําแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการและเจาหนาท่ีทุก 6 เดือน 

ตามท่ีจาย

จริง 

 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

 

2. เสริมสรางความรูแก

บุคลากรใหมีคุณภาพเพ่ือ

พัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเพิม่พนูความรู

ความสามารถในการ

บริหารงานของกรรมการ

และเจาหนาท่ี 

- รอยละ 100 ของ กรรมการ

เจาหนาท่ีสหกรณมีการพัฒนา

ตาม IPD รายบุคคล 

100% - สงเสริมการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพใหแก

บุคลากรในองคกร 

- พัฒนาและเสริมสรางความรูใหแกบุคลากร 

กิจกรรม   จัดการศึกษาอบรมเฉพาะเร่ืองใหแกกรรมการ

และเจาหนาทีป่ละ 1 คร้ัง 

- จัดสงกรรมการและเจาหนาที่เขารวมอบรมสัมมนากับองคกร

ภายนอกอยางนอยคนละ 2 คร้ังตอป 

- นํากรรมการและเจาหนาท่ีศึกษาดูงานกับสหกรณอื่น 

- จัดสงกรรมการและเจาหนาท่ีเขารวมอบรมโครงการ 

“ผูนําระดับสูง” และโครงการ “ผูจัดการมืออาชีพ” โดย

สหกรณสนับสนุนคาใชจายให 60% ผูเขาอบรมจาย 40% 

ตามท่ีจาย

จริง 

คณะกรรมการ

ฝายฯ 

 

3. พัฒนาสมาชิกสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

- สมาชิกสหกรณ 

มีความรู ความเขาใจ

หลักการ อุดมการณและ

วิธีการสหกรณ 

- รอยละ 50 ของสมาชิกผานการ

อบรมความรูเกี่ยว 

กับหลักการ อุดมการณ วิธีการ

สหกรณและสถานภาพดําเนนิงาน 

 - จัดอบรมใหกับสมาชิกสหกรณปละ 2 คร้ัง 200,000 คณะกรรมการ

ฝายฯ 

 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริการที่เปนเลศิ 

กลยุทธ เปาประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท/ป) 
ผูรับผดิชอบ 

1. สรางบริการที่

ประทับใจแกสมาชิก

สหกรณ 

 

- สรางความพึงพอใจตอ

ระบบสหกรณ 

- รอยละ 85 ของสมาชิกพึง

พอใจตอระบบบริการของ

สหกรณ 

 เปดโครงการเงินกูกรณีพิเศษ ตามที่สมาชิก

เขารวม

โครงการ 

กรรมการ 

บริหาร 

2. สงเสริมการมีสวน

รวมแกสมาชิก 

 

- สรางการมีสวนรวมของ

สมาชิกตอการใหบริการ 

- จัดเวทีรับฟงความเหน็สมาชิก 

4 คร้ัง/ป 

 เชิญสมาชิกสัมภาษณ และใหขอเสนอแนะ ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 

3. สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการแกสมาชิก 

 

- สรางความพึงพอใจตอ

ระบบการบริการ 

- สํารวจความพึงพอใจปละ 2 

คร้ัง 

 จัดทําแบบสอบถาม ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 

4. ปรับปรุงระบบ

บริการ 

 

 

- สรางความประทับใจ

แกสมาชิกสหกรณ 

- รอยละ 100 ของขอรองเรียน

ตอระบบบริการไดรับการ

ปรับปรุงแกไข 

 จัดต้ังกลองรับขอรองเรียน ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 

5. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของสมาชิกและ

ครอบครัวอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือสรางสมาชิก

ตนแบบในการสรางความ

มัน่คง 

- เปนหลักปองกันของ

สมาชิกผูคํ้าประกันเงินกู

สหกรณ 

- สมาชิกเขารวมกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน 

100  คนตอป 

100 คน 1. จัดโครงการศึกษาอบรมใหความรูเร่ือง เศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. จัดโครงการใหความรู เร่ือง ฌาปนกิจสงเคราะห 

30,000 คณะกรรมการ 

ฝายฯ 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สารสนเทศเพื่อการบริหารทีม่ปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธ เปาประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท/ป) 
ผูรับผดิชอบ 

1. ปรับปรุงฐานขอมูลให

ครอบคลุม 

 

- เพ่ือใหมีขอมูลครบถวน 

ถูกตองและทันเวลา 

- ปรับปรุงฐานขอมูลสหกรณให

ครบถวน 

100% - จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน 

- จัดทําแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสมาชิกทุกป 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

และเจาหนาท่ี 

2. พัฒนาระบบ

สารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

- เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการสหกรณ 

รอยละ 100 ของขอมูลการเงิน 

บัญชี ขอมูลสมาชิก มีความ

ครบถวน ถูกตองและประมวลผล

ไดทันที 

100% - จัดทําโปรแกรมขอมูลทางบัญชี และการเงิน 

- ปรับปรุงขอมูลทางเว็บไซตใหเปนปจจบัุน 

- จัดทําขอมูลพนักงานท่ียังไมไดเปนสมาชิก 

- จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกใหเปนหมวดหมู 

- นําระบบฐานขอมูลไปใชในการบริหารงาน 

- เพิ่มสมาชิก 

- เผยแพรขอมูลตางๆ ผานทางเวบ็ไซตอยางเหมาะสม 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

และเจาหนาท่ี 

3. ระบบขอมูลท่ีสําคัญ

ตองไดมาตรฐาน 

 

 

 

- เพ่ือสนับสนุนการ

รายงาน วิเคราะหและ

ประเมนิความเส่ียง 

(ระบบเตือนภัย) 

รอยละ 100 ของขอมูลที่สําคัญได

มาตรฐาน 

100% - สอบถามหรือขอคําแนะนําจากภาครัฐ ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

และเจาหนาท่ี 

4. การรายงานขอมูล 

 

 

 

 

 

- เพ่ือนําขอมูลมาชวย

ควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน 

รอยละ 100 ของขอมูลการเงิน 

บัญชี ขอมูลสมาชิก มีความ

ครบถวน ถูกตองและประมวลผล

ไดทันทีและนําเสนอตอที่ประชุม

กรรมการประจําเดือน 

100% - เสนอขอมูลในการประชุมประจําเดือนของ

คณะกรรมการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (2 คร้ัง/

เดือน) 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

และเจาหนาท่ี 

5. ปรับปรุงสวัสดิการให 

คลอบคลุมกับสมาชิก 

- เพ่ือใหสมาชิกไดรับ

สวัสดิการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 100 ของสมาชิกไดรับ

สวัสดิการจากสหกรณในแตละป 

100% - จัดทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลสมาชิกท่ียังไมเขาถึง

สวัสดิการ เพื่อใหเขาถึงสวัสดิการมากข้ึน 

ตามท่ีจาย

จริง 

กรรมการ 

บริหาร 



 


