
แผนงานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ประจําป 2561 – 2562 
 

แผนงาน 
วัตถุประสงค วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 

1. จัดประชุมสมาชิก 

ชมรมสหกรณจังหวัด 

อางทอง 

1. เพื่อปรึกษาหารือในการ 

ดําเนนิกิจกรรมของขมรมฯ 

ระหวางสมาชิกและสหกรณ 

อื่น ๆ 

2. เพื่อการเช่ือมโยงธุรกิจ 

ระหวางสหกรณสมาชิก 

ผานชมรมฯ 

1. สงหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

บริหารชมรมฯ เขารวมประชุม ณ  

หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง หรือสํานักงานสหกรณสมาชิก

ท่ีสมัครใจเปนเจาภาพจัดประชุม 

2. สงหนังสือเชิญสหกรณทีไ่มไดเปน

สมาชิกเขารวมสังเกตุการณประชุม 

1. กรรมการบริหารชมรมฯ 

2. ขาราชการสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง 

เดือนละ 1 คร้ัง 

(ทุกวันท่ี 17 

ของเดือน) 

ชมรมสหกรณ 

จังหวัดอางทอง 

(ปละ 6,000 บาท) 

1. ประธานชมรมฯ 

2. เลขานุการชมรมฯ 

3. สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

2. การจัดงานวนั

สหกรณแหงชาติ 

2556-2557 

1. เพื่อรวมกนัรําลึกถึง 

พระบิดาแหงการสหกรณไทย 

2. เพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศล

ใหแกอดีตกรรมการฯ และ

สมาชิกท่ีอุทิศตนใหแก

ขบวนการสหกรณ 

3. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี

และรวมมือ รวมใจระหวาง

สมาชิกชมรมฯ ดวยกัน 

1. ทําพิธีสดุดดีพระบิดาแหงการ

สหกรณไทย 

2. ทําบุญเล้ียงพระเพล 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีให

ขบวนการสหกรณในจังหวัดอางทอง 

4. จัดงานเล้ียงสังสรรคระหวาง

ขบวนการสหกรณในจังหวัดอางทอง 

5. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

1. กรรมการบริหารชมรมฯ 

2. สหกรณสมาชิกชมรมฯ 

3. ขาราชการ พนักงาน 

ขาราชการ ลูกจางสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทองและ

สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัดอางทอง 

วันท่ี 26 กมุภาพนัธ 

2556 และ 2557 

 

เทาท่ีจายจริง 

โดยมาจาก 

1. สันนบิาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

2. ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

3. สหกรณสมาชิก

ชมรมฯ 

4. สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

1. กรรมการชมรมฯ 

2. ขาราชการ

สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

3. สหกรณสมาชิกฯ 

 

 

 

 

 



แผนงาน 
วัตถุประสงค วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 

3. การจัดสัมมนา

วิชาการ 

 

1. เพ่ือพัฒนาดานการบริหาร

และการจดัการสหกรณใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. ใหกรรมการสหกรณและ

เจาหนาที่สหกรณ ไดมีความรู 

ความเขาใจ เร่ืองบทบาทและ

หนาท่ีของกรรมการและ

เจาหนาที่สหกรณ รวมทั้ง

ความรูอ่ืนๆ 

3. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ

อันดีระหวางสหกรณสมาชิก

กับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 

1. จัดสัมมนาวิชาการใหแกกรรมการ

และเจาหนาท่ีสหกรณสมาชิกชมรมฯ 

2. เชิญเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณเขา

รวมการสัมมนา 

1. จัดสัมมนาปละ 2 คร้ัง 

โดยจัดในจังหวัด 1 คร้ัง 

และตางจังหวัด 1 คร้ัง 

พฤศจิกายน 2560 

ถึง ตุลาคม 2562 

 

เทาท่ีจายจริง 

โดยมาจาก 

1. ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

2. สหกรณสมาชิกฯ 

3. สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

1. กรรมการชมรมฯ 

2. กรรมการสหกรณ

สมาชิกฯ 

4. เอ้ืออาทรตอชุมชน 

   4.1 การใหความ

ชวยเหลือแกสมาชิก

สหกรณหรือประชาชน

ผูดอยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใหความชวยเหลือแก

สมาชิกสหกรณ หรือ

ประชาชนผูดอยโอกาส 

2. เพ่ือใหชมรมฯ ไดทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

สังคมสวนรวม 

3. เพ่ือสมาชิกสหกรณฯ และ

ประชาชนโดยท่ัวไปไดเห็น

ความสําคัญของชมรมฯ 

 

1. ใหสหกรณสมาชิกเสนอรายช่ือ

สมาชิกสหกรณหรือประชาชน

ผูดอยโอกาสแกชมรมฯ เพ่ือพิจารณา 

ใหความชวยเหลือ 

2. มอบเงินชวยเหลือใหปละ 10 คน 

3. เขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน

กับชุมชนในโอกาสตางๆ  

 

1. สมาชิกสหกรณ หรือ

ประชาชนผูดอยโอกาส 

2. ชุมชน 

 

2 ป 

 

ชมรมสหกรณ 

จังหวัดอางทอง 

 

1. กรรมการชมรมฯ 

2. ขาราชการ

สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

 

 



แผนงาน 
วัตถุประสงค วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 

   4.2 การมอบทนุ 

การศึกษาแกเด็ก

นักเรียน - นักศึกษา 

 

 

 

 

 

   4.3 การใหการ

ชวยเหลือแกประชาชน 

1. เพ่ือสงเสริมการศึกษาแก

เด็กนักเรียน - นักศึกษา 

2. เพ่ือใหชมรมฯ ไดทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

สังคมสวนรวม 

3. เพ่ือใหสมาชิกสหกรณฯ 

และประชาชนโดยท่ัวไปได

เห็นความสําคัญของชมรมฯ 

1. เพ่ือใหชมรมฯ และ

สหกรณสมาชิก ไดเขาไปให

การชวยเหลือแกประชาชนที่

ประสบภัยพิบัติตางๆ และผู

ยากไร 

2. ใหสหกรณสมาชิกไดมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมเพ่ือ

สังคม 

1. ขอความรวมมือใหสหกรณสมาชิก

คัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ที่สมควร

ไดรับทุนอยางนอยสหกรณฯ ละ 2 ทุน 

2. ขอความรวมมอืสหกรณสมาชิกฯ 

มอบเงินทุนการศึกษาใหแกนักเรียน  

นักศึกษา ท่ีสหกรณคัดเลือกใหไดรับ

ทุน อยางนอย 2 ทุน  

เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่

สหกรณสมาชิกฯ ทําการ

คัดเลือก 

 

 

 

 

 

1. ประชาชนท่ีประสบภัย

พิบัติตางๆ 

2. ประชาชนผูยากไร 

เดือนธันวาคม 

2560 ถึงเดือน 

ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

2 ป 

สหกรณสมาชิกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

- ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

- สหกรณสมาชิก 

- สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

1. กรรมการชมรมฯ 

2. สหกรณสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

1. กรรมการชมรมฯ 

2. สหกรณสมาชิก 

3.สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

5. การศึกษาดูงานและ

การจัดการประชุมใหญ

สามัญประจําป 

1. เพ่ือทําการแลกเปล่ียนการ

บริหารงานสหกรณและการ

ดําเนนิธุรกิจกับสหกรณท่ี

ประสบความสําเร็จในการ

บริหารงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

บริหารงานสหกรณสมาชิก 

 

1. ติดตอสหกรณที่ประสบความสําเร็จ

ในการบริหารงานท้ังสหกรณภาค

เกษตรและนอกภาคเกษตรเพ่ือขอไป

ศึกษาดูงาน 

2. จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 

2561-2562 หลังการศึกษาดูงาน 

1. กรรมการบริหารชมรมฯ 

2. ผูแทนสหกรณสมาชิกฯ 

3. เจาหนาท่ีสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง 

เดือนกันยายน 2561 

และ 2562 

เทาท่ีจายจริง 

โดยมาจาก 

1. ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

2. สหกรณสมาชิกฯ 

3. ขอการสนับสนุน

จากหนวยงานอื่นๆ  

1. กรรมการชมรมฯ 

2. สหกรณสมาชิกฯ 

3. เจาหนาท่ี

สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง 



แผนงาน 
วัตถุประสงค วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 

 3. เพ่ือรายงานผลการดําเนิน 

งานประจําปแกสหกรณสมาชิก 

และเลือกต้ังกรรมการชมรมฯ 

ชุดใหม (ในปท่ีมีการเลือกต้ัง

กรรมการฯ) 

4. รับทราบขอคิดเห็นในการ

บริหารงานชมรมฯ และขอ 

เสนอแนะในการดําเนนิงาน

จากสหกรณสมาชิก 

     

6. การประชาสัมพันธ

งานชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือเผยแพรประวัติความ

เปนมาและการดําเนนิงาน

ของชมรมฯ ใหสาธารณชน

ไดรับทราบ 

2. เปนส่ือกลางระหวาง 

ชมรมฯ สหกรณสมาชิกฯ 

หนวยงานรัฐ เอกชน และ

ขบวนการสหกรณ 

1. จัดทําเวปไซดของ “ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง” 
(www.sahakorntrc.com/chomrom2561.html) 
2. จัดทํา Face book ชมรมฯ  

3. ปรับปรุงขอมูล (อัพเดท) ทุกคร้ังท่ี 

มีกิจกรรมของชมรมฯ 

4. จัดทํากระดานขาวของชมรมฯ ไวใน 

เวปไซดฯ เพื่อใหสมาชิกฝากขอความ

ส่ือสารระหวางกัน 

5. เผยแพรกิจกรรมของชมรมฯ  

ทางส่ือมวลชนตางๆ 

1. ใหสมาชิกชมรมฯ ไดรับ

ทราบกิจกรรมของชมรมฯ

ผานทางเวปไซดชมรมฯ 

2. เปนชองทางในการส่ือสาร

ระหวางชมรมฯ กับสมาชิก

และบุคคลภายนอก 

2 ป ไมเสียคาใชจาย กรรมการชมรมฯ 



แผนงาน 
วัตถุประสงค วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 

7. การจัดหารายได 1. เพ่ือใหชมรมฯ มีรายได

สําหรับจัดกิจกรรมใหแก

สมาชิกอยางเพียงพอ 

2. เพ่ือลดภาระของสมาชิก 

ในการเสียคาใชจายในการ 

เขารวมกิจกรรมกับชมรมฯ 

1. รณรงคใหสหกรณสมาชิกบริจาคเงิน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมฯ 

2. รับบริจาคจากบุคคลทั่วไปหนวยงาน

ภาครัฐ - ภาคเอกชน และขบวนการ

สหกรณ 

3. การจัดกิจกรรมหารายไดของชมรมฯ 

1. สมาชิกชมรมฯ 

2. ประชาชนท่ัวไป 

 

2 ป ไมเสียคาใชจาย 1. กรรมการชมรมฯ 

2. สหกรณสมาชิกฯ 

 


