เกรินนํา
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ระหว่างปี 2555-2558 ฉบับนี* คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที- 51 ซึ- งมีนายพงษ์ศกั ดิ3 วิสุทธิ3 เป็ นประธานกรรมการ ร่ วมกับที-ปรึ กษาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิได้ร่วมแรงร่ วมใจ ระดมสมองจัดทําขึ*น เพื-อเป็ นยุทธศาสตร์ หลักในการปฏิบตั ิตาม
พันธกิจและเป็ นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด สู่ การเป็ นสหกรณ์ช* นั นํา
ของประเทศ ที-มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ตามวิสัยทัศน์ที-ได้
กําหนดไว้ในแผนนี* และได้นาํ เสนอผ่านความเห็นชอบในที-ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ณ
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื-อวันที- 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 อีกทั*งที-ประชุมใหญ่ยงั ได้
อนุมตั ิงบประมาณในการจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็ นเงิน 100,000 บาท และงบประมาณในการดําเนิ นการ
ตามแผนกลยุทธ์ เป็ นเงิน 500,000 บาท
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที- 52 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแผนกลยุทธ์น* ี จึงได้แปลง
แผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิในรู ปแบบกิจกรรมและโครงการต่าง ๆอย่างบูรณาการ เพื-อปรับปรุ งจุด
ด้อยและพัฒนาจุดแข็งของสหกรณ์ และกิจกรรมบางอย่างก็กาํ หนดให้เป็ นส่ วนหนึ-งของการ
บริ หารงานประจํา เช่น การบริ การที-ประทับใจ การลดขั*นตอนในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น และ
คณะกรรมการดําเนิ นมีความเห็นร่ วมกันว่า ควรจะนําเอาแผนงาน/โครงการ ประจําปี 2555 และ
โครงการตามแผนกลยุทธ์ที-จะดําเนินการในปี 2555 นี* ลงพิมพ์ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี*ดว้ ย
สุ ดท้ายนี* สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ ผูท้ ี-เกี-ยวข้องทุกคนที-มีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์
จนสําเร็ จในระดับที-ตอ้ งการ
และคาดหวังว่าจะมีการทบทวนแผนและปรับปรุ งอย่างต่อเนื- อง
ตลอดไป

นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
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แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ระหว่ างปี 2555 - 2558

4

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ระหว่ างปี 2555 - 2558
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื-อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และ
จุดอ่อน นั*น จะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์โอกาส และ
อุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์เกี-ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที-น่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนิน
กิจการขององค์กร ผลการดําเนินการในเรื- องนี* พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นการมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบขององค์กร
2. สหกรณ์ ฯ ได้รับการชําระหนี* และรับทุนเรื อนหุ น้ ส่ วนหนึ-งของสมาชิกผ่าน
ทางต้นสังกัดได้
3. ดอกเบี*ยเงินฝากของสหกรณ์ ฯ อยูใ่ นระดับที-สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทว-ั ไป
4. สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และ
สวัสดิการอื-น ๆ
5. ดอกเบี*ยเงินกูส้ าํ หรับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ตํ-ากว่าสถาบันการเงินอื-น ๆ
6. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
7. สหกรณ์มีการให้บริ การแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ วและมีความถูกต้อง
8. มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิ-มเติมตลอดเวลา ทําให้สหกรณ์มีความมัน- คงมาก
ขึ*น มีโอกาสในการประกอบธุ รกิจมากขึ*น
จุดอ่ อน (Weakness)
1. ปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยงั ไปไม่ทว-ั ถึงสมาชิก
2. คณะกรรมการดําเนิ นการ เจ้าหน้าที- รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ใน
หลักการ ทฤษฎี และระเบียบ ฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ ฯ ขาดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื- องและจริ งจัง
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3. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ ฯ ยังมีความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน
การกลัน- กรองข้อมูลของเจ้าหน้าที-ไปสู่ คณะกรรมการดําเนินการยังมีความ
ผิดพลาดอยู่
4. ปั จจัยเสี- ยงในการบริ หารจัดการภายในระหว่างคณะกรรมการดําเนิ นการ และ
เจ้าหน้าที-สหกรณ์ ฯ
5. ทัศนคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
6. เงินทุนสํารองของสหกรณ์ ฯ ยังคงอยูใ่ นระดับที-ไม่สูงมากนัก
โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหม่ที-มีการกําหนดวงเงินในการคํ*าประกัน
จะทําให้สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินฝากมากขึ*น
2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์ ฯ สามารถที-จะให้สหกรณ์ ฯ อื-นกูย้ มื เงินได้
หรื อนําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื-น
3. สหกรณ์ ฯ สามารถที-จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการดําเนินชี วิตตามแนวพระราช
ดํารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
4. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ ทําให้สหกรณ์ ฯ มีกฎเกณฑ์ที-ชดั เจนในการ
ปล่อยสิ นเชื-อให้กบั สมาชิก
5. สมาชิกมีความเชื-อมัน- และทัศนคติที-ดีต่อสหกรณ์ ฯ เพิ-มมากขึ*น
6. สมาชิกของสหกรณ์ ฯ ไม่ตอ้ งมีภาระในการเสี ยภาษีจากเงินได้ กรณี ได้รับ
ดอกเบี*ยจากเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปั นผล และเงินเฉลี-ยคืนก็
ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเช่นกัน
7. หน่วยงานราชการที-เกี-ยวข้อง เช่น สหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด ให้คาํ แนะนํา และกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันการเงินอื-น ๆ ปล่อยเงินกู้ โดยมีวงเงินกูส้ ู งกว่าสหกรณ์ ฯ ทําให้สมาชิกไป
กูส้ ถาบันการเงินอื-นมากขึ*น
2. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที-เกิดขึ*นทั*งภายในและภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อ
สมาชิกและสหกรณ์ท* งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ-มอัตราดอกเบี*ยเงินกู้
6

3. ลําดับขั*นในการหักเงินจากกองคลังยังอยูล่ าํ ดับถัดจาก สถาบันการเงินอื-น ๆ ซึ- ง
ทําให้สหกรณ์มีความเสี- ยงในการที-จะไม่ได้รับการชําระหนี*เต็มจํานวน หาก
สมาชิกไปกูเ้ งินจากสถาบันการเงินอื-นด้วย
4. สหกรณ์ออมทรัพย์อื-น ๆ ที-เป็ นคู่แข่งมีอตั ราดอกเบี*ยเงินฝากสู งกว่าสหกรณ์ฯ
5. สมาชิกของสหกรณ์ ฯ สามารถถูกอายัดเงินค่าหุ ้น เงินปั นผล หรื อเงินเฉลี-ยคืนได้
โดยเจ้าหนี*ภายนอก ทั*ง ๆ ที-สมาชิกยังมีภาระที-ตอ้ งชําระหนี*กบั สหกรณ์ ฯ อยู่
และเมื-อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์ ฯ แล้ว
ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด เพื-อเป็ นกรอบใน
การบริ หารงานในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2558 ดังนี*
วิสัยทัศน์ :

เป็ นสหกรณ์ช* นั นําของประเทศ ที-มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิ กโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

พันธกิจ :

1. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ-มมากขึ*น
2. จัดระบบการบริ หารกิจการให้ได้มาตรฐานสหกรณ์
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดําเนิ นชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ยกระดับองค์กรให้เข้มแข็งด้วยการบริ หารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :
1. สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การและการจัดสวัสดิการ
2. สหกรณ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ อยู่
ในระดับมาตรฐานดีเลิศ
3. สมาชิกมีคุณภาพที-ดีข* ึนและอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการที-ดี และได้รับความเชื- อมัน- จาก
มวลสมาชิก
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ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาองค์ กร ให้ มีความเข้ มแข็ง ภายใต้ การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที 1 เสริ มสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที1.2 โครงการประชุมร่ วมกรรมการและเจ้าหน้าที-ประจําเดือน
1.3 โครงการสามพลังสร้างสรรค์สหกรณ์ ฯ
กลยุทธ์ ที 2 ปฏิรูปและปรับเปลี-ยนโครงสร้างขององค์กร เพื-อให้การบริ หารงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื-อการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
2.1 โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง โดยการเวียนงานเจ้าหน้าที-ฝ่ายต่าง ๆ
2.2 โครงการระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีกลยุทธ์ ที 3 พัฒนาสิ- งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื*อต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
3.1 โครงการปรับปรุ งอาคารสํานักงานฯ
3.2 โครงการ 5 ส
3.3 โครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที- เช่น
การซ้อมอัคคีภยั
กลยุทธ์ ที 4 พัฒนารู ปแบบและวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานที-ชดั เจน และมีความ
ยุติธรรม
4.1 โครงการประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที-เพื-อการพัฒนา
4.2 โครงการประเมินคุณภาพงาน 360 องศา
กลยุทธ์ ที 5 ผลักดันการปฏิรูประบบการบริ หารด้านการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในให้มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ*น
5.1 โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านการเงินของสหกรณ์ เช่น
การลดขั*นตอนเอกสารในการกูย้ มื เงิน
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5.2 โครงการจัดทําแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ ฯ เช่น การกําหนด
TOR ของเจ้าหน้าที-แต่ละตําแหน่ง หรื อ JD PD หน้าที-หลัก ภารกิจ
หลัก (Core Competency)
5.4 โครงการกระจายความเสี- ยงของสมาชิกผูค้ * าํ ประกัน
กลยุทธ์ ที 6 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที6.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริ หารงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การเงิน ด้านการบัญชี หรื อ ด้านกฎหมาย ฯลฯ
6.2 โครงการพัฒนาความรู ้ของเจ้าหน้าที- เช่น เทคนิคการให้บริ การทีประทับใจ
6.3 โครงการเจ้าหน้าที-ยอดเยี-ยมประจําปี
กลยุทธ์ ที 7 การรณรงค์ในการเพิ-มจํานวนสมาชิกสหกรณ์ ฯ
7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ-ม
กลยุทธ์ ที 8 การเพิ-มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานของสหกรณ์ฯ
8.1 การจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี ของสหกรณ์ฯ
8.2 การประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้ บริการ และจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิ กเพิมมากขึนM
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที 1 พัฒนาคุณภาพชี วติ ของสมาชิก
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั*น
1.3 โครงการส่ งเสริ มการออมทรัพย์ และระดมทุนเรื อนหุ ้น
1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ
1.5 โครงการกองทุนอาชีพเสริ ม
1.6 โครงการพบปะผูเ้ กษียณอายุราชการ
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กลยุทธ์ ที 2 เพิ-มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จํากัด ให้สมาชิกได้รับทราบ ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น จดหมาย
ข่าว Website ข่าวทางอีเมล์ ฯลฯ
2.2 โครงการทุกปั ญหามีคาํ ตอบ เช่น ตอบคําถามทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์
2.3 โครงการเพิ-มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ ฯ เช่น เพิ-มหมายเลข
โทรศัพท์
2.4 สวัสดิการกรณี เร่ งด่วน เช่น การร่ วมกิจกรรมกับสมาชิก หรื อ
ครอบครัวสมาชิก ฯลฯ
กลยุทธ์ ที 3 เพิ-มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการดําเนินงาน
3.1 โครงการเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิก
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด สัญจรพบปะสมาชิก
ตามหน่วยงานต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการการบริ หารจัดการที-ใช้เทคโนโลยีที-เหมาะสม เช่น การ
จัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิคส์
กลยุทธ์ ที 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าทียุทธศาสตร์ ที 4 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิ กยึดการดําเนินชี วติ ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พึงตนเองให้ มากทีสุ ด ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที 1 การดําเนิ นชีวติ ตามแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรื อน
1.2 โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ มของสมาชิก
1.3 โครงการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ฯ เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน
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ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาองค์ กร ให้ มีความเข้ มแข็ง ภายใต้ การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที+ดี
1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที+
และเจ้าหน้าที+
1.2 โครงการประชุมร่ วมกรรมการ
และเจ้าหน้าที+ประจําเดือน
1.3 โครงการสามพลังสร้างสรรค์
สหกรณ์ ฯ
2. ปฏิรูปและกําหนดโครงสร้าง 2.1 โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง
ขององค์กร เพื+อให้การบริ หาร
โดยการเวียนงานเจ้าหน้าที+ฝ่าย
งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่าง ๆ
และเพื+อการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล
2.2 โครงการระบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที+

ตัวชีวัด
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√ กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ

อย่างน้อย เดือนละ 1
ครัง
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

√

√

√

√

ประมาณ ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

มีรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ เดือน
ละ 1 ครัง

√

√

√

√
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กรรมการ
อํานวยการ
กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ
กรรมการ
ดําเนินการ

ผูจ้ ดั การ

กลยุทธ์
3. พัฒนาสิ+ งแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในองค์กรให้เอือ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

4. พัฒนารู ปแบบและวิธีการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานที+ชดั เจน
และมีความยุติธรรม

5. ผลักดันการปฏิรูประบบการ
บริ หารด้านการเงิน และระบบ
การควบคุมภายในให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

3.1 โครงการปรับปรุ งอาคาร
สํานักงาน

มีการปรับปรุ ง อย่าง
น้อย ปี ละ 1 โครงการ

3.2 โครงการ 5 ส

อย่างน้อย ปี ละ 2 ครัง
Big cleaning day 1 ครัง

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√

ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
และเจ้าหน้าที+
ผูจ้ ดั การ

√

√

√

√

3.3 โครงการสุ ขภาพและความ
อย่างน้อย ปี ละ 2 ครัง
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที+
4.1 โครงการประเมินการปฏิบตั ิงาน ปี ละ 2 ครัง
ของเจ้าหน้าที+เพื+อการพัฒนา

√

√

√

√

√

√

√

√

กรรมการ
ดําเนินการ

4.2 โครงการประเมินคุณภาพงาน
360 องศา
5.1 โครงการพัฒนารู ปแบบการให้
บริ การด้านการเงินของสหกรณ์
เช่น การลดขันตอนเอกสารใน
การกูย้ ืมเงิน

ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ

√

√

√

√

กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5.2 โครงการจัดทําแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์ ฯ
5.4 โครงการกระจายความเสี+ ยงของ
สมาชิกผูค้ าประกั
ํ
น
6. พัฒนาศักยภาพของ
6.1 โครงการอบรมสัมมนาการ
คณะกรรมการดําเนินการ และ
บริ หารงานในด้านต่าง ๆ เช่น
ผูต้ รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที+
ด้านการเงิน ด้านการบัญชี หรื อ
ด้านกฎหมาย ฯลฯ
6.2 โครงการพัฒนาความรู ้ของ
เจ้าหน้าที+ เช่น เทคนิคการให้
บริ การที+ประทับใจ
6.3 โครงการเจ้าหน้าที+ที+ปฏิบตั ิงาน
ยอดเยี+ยมประจําปี (มอบรางวัล
เจ้าหน้าที+ที+ปฏิบตั ิงานยอดเยี+ยม
ประจําปี ในการประชุมใหญ่
สามัญ)

ตัวชีวัด
อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ
อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ
ปี ละ 1 โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√

ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ

√

√

√

√

√

√

√

√

ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

กรรมการ
ดําเนินการ

ปี ละ 1 คน

√

√

√

√

กรรมการ
ดําเนินการ
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ตัวชีวัด

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

7. การรณรงค์ในการเพิ+มจํานวน
สมาชิกสหกรณ์ ฯ
8. การเพิ+มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานของสหกรณ์ ฯ

7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ+ม

อย่างน้อย ปี ละ 2 ครัง

8.1 การจัดทําแผนดําเนิ นงาน
ประจําปี ของสหกรณ์ ฯ
8.2 การประเมินผลและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์

อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√

อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง

√

√

√

√
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ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิ กเพิมมากขึน,
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก ปี ละ 2 ครัง
1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
ให้กบั สมาชิกที+สนใจ
1.3 โครงการส่ งเสริ มการออมทรัพย์
และระดมทุนเรื อนหุ น้

1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ
(สมาชิกตัวอย่าง)
1.5 โครงการกองทุนอาชีพเสริ ม
(กําหนดรายละไม่เกิน 20,000
บาท / 10 รายต่อปี )
1.6 โครงการพบปะผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ

อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง
สัปดาห์แห่ งการออม
ทรัพย์ และระดมทุน
เรื อนหุ น้ อย่างน้อย ปี
ละ 2 ครัง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 รางวัลต่อ
ปี
มีสมาชิกเข้าร่ วม
โครงการ อย่างน้อยปี ละ
1 คน
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง
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ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√ กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ
√
√
√
√ กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ
√
√
√
√ กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ
กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ
กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ

กลยุทธ์
2. ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีจดหมายข่าว อย่างน้อย √
√
√
√ กรรมการฝ่ าย
งานของสหกรณ์ ฯ ให้สมาชิก
เดือนละ 2 ครัง
การศึกษาฯ
ทราบในหลากหลายรู ปแบบ
เช่น จดหมายข่าว Website
ข่าวทางอีเมล์ ฯลฯ
2.2 โครงการทุกปัญหามีคาํ ตอบ
มีการสรุ ปจํานวน
ผูจ้ ดั การ
√
√
√
√
คําถาม/คําตอบระหว่าง
สหกรณ์กบั สมาชิก
2.3 โครงการเพิ+มช่องทางการติดต่อ มีหมายเลขโทรศัพท์เพิ+ม √
ผูจ้ ดั การ
กับสหกรณ์
3 หมายเลข
2.4 สวัสดิการกรณี เร่ งด่วน เช่น
มีรายงานผลการเข้าร่ วม
กรรมการ
√
√
√
√
การร่ วมกิจกรรมกับสมาชิก
กิจกรรม
ดําเนินการ
หรื อครอบครัวสมาชิก ฯลฯ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด
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กลยุทธ์
3. การเพิ+มการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิก

โครงการ/กิจกรรม
3.1 โครงการเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็น
ของสมาชิก
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด สัญจรพบปะ
สมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ

ตัวชีวัด
จํานวนความคิดเห็นจาก
ตูร้ ับความคิดเห็น หรื อ
อีเมล์
อย่างน้อย ปี ละ 2 ครัง

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√

√

√

√

√

ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการฝ่ าย
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที+
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม อย่างน้อย ปี ละ 1
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โครงการ
1.2 โครงการการบริ หารจัดการโดย อย่างน้อย ปี ละ 1
ใช้ เทคโนโลยีที+เหมาะสม
โครงการ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที+ อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง
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ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที 4 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิ กยึดการดําเนินชี วติ ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึงตนเองให้ มากทีสุ ด
กลยุทธ์
1. การดําเนินชีวิตตามแนวพระ
ราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

1.1 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรื อน

อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ

1.3 โครงการส่ งเสริ มการประกอบ
อาชีพเสริ มของสมาชิก
1.4 โครงการลดค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ เช่น มาตรการประหยัด
พลังงาน

อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ
อย่างน้อย ปี ละ 1
โครงการ
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ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผูร้ ับผิดชอบ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ
กรรมการ
ดําเนินการ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
โครงการทีจะดําเนินการในปี งบประมาณ ปี 2555 มี 9 โครงการ ดังนี$
1. โครงการสัมมนา “รู ้จกั ตัว รู ้จกั สหกรณ์”
2. โครงการพัฒนารู ปแบบการประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
3. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
4. โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิม
5. โครงการส่ งเสริ มการออมทรัพย์และระดมทุนเรื อนหุ ้น
6. โครงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานเพือเพิมผลผลิต
ด้วยกิจกรรม 5 ส
7. โครงการคัดเลือกผูป้ ฏิบตั ิงานและเจ้าหน้าทีดีเด่น
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี 2556
9. โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก
รวมเงิน
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32,500 บาท
67,000 บาท
50,000 บาท
- บาท
100,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
23,200 บาท
40,500 บาท
328,200 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
************************
1. ชื อโครงการ โครงการสัมมนา ”รู้ จักตัว รู้ จักสหกรณ์ ”
(สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1กลยุทธ์ที 1.3 )
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
วันเสาร์ ที 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 - 21.00 น.
4. หลักการและเหตุผล
จากแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ระหว่างปี 2555-2558 ได้ระบุจุดอ่อน
(Weakness) ของสหกรณ์ฯว่า คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าทีรวมถึงสมาชิกยังขาดความเข้าใจ
ในหลักการ ทฤษฎี และระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ขาดการพัฒนาตนอย่างต่อเนื องและจริ งจัง
ระบบการตรวจสอบภายในสหกรณ์ยงั มีความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน การกลันกรองข้อมูลของ
เจ้าหน้าทีไปสู่ คณะกรรมการดําเนินการยังมีความผิดพลาด และยังมีปัจจัยเสี ยงในการบริ หารจัดการ
ระหว่างคณะกรรมการดําเนิ นการและเจ้าหน้าที จากแผนดังกล่าวจึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ระหว่าง
ปี 2555-2558 ขึ$น 4 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ โดยในยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง ภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพ มีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที 1 เสริ มสร้างความ
สัมพันธ์ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที ซึ งในกลยุทธ์น$ ีกาํ หนดให้
จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนิ นการ ผูต้ รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าทีขึ$น
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพือทราบและเข้าใจถึงลักษณะงานของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที ปั ญหาอุปสรรคทีเกิดขึ,นจากการปฏิบตั ิงาน
5.2. เพือแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือนําปั ญหา ข้อขัดข้องในการ
ปฏิบตั ิงานมาปรับปรุ งแก้ไข
20

5.3. เพือระดมความคิดกําหนดระบบการทํางานภายในสหกรณ์ตามโครงสร้างของสหกรณ์
5.4. เพือเสริ มสร้างความรัก และความสามัคคีของคณะทํางาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริ มาณ ผูป้ ฏิบตั ิงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ทั$งคณะกรรมการดําเนินการ
(15 คน) ผูต้ รวจสอบกิจการ (3 คน) ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที (14 คน) ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ 9 คน รวม
41 คน
6.2 เชิงคุณภาพ การปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นทีพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ
7. สถานทีดําเนินการ
ห้องประชุมไชโยซี ฟู้ด อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.ร่ างและเสนอโครงการ
2.ประชุมคณะทํางานมอบหมาย
กิจกรรม
3.เตรี ยมเอกสารและสถานที
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14
16

4.จัดสัมมนา

2
6
7

5. ติดตามประเมินผล
9. งบประมาณ
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย (5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์) จํานวน 32,500 บาท โดย
แบ่งค่าใช้จ่าย ดังนี$
9.1 ค่าเอกสารและวัสดุ 5,000 บาท
9.2 ค่าอาหาร เครื องดืม 22,500 บาท
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หมายเหตุ

9.3 ค่าห้องประชุม
5,000 บาท
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกทีมาใช้บริ การ
11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
11.1 ความเชือมันและความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อสหกรณ์
11.2 ความมีมาตรฐานทีดีเลิศในการประเมินสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
11.3 ระบบ โครงสร้างและคําบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ได้รับการปรับปรุ งให้
เหมาะสม
12. ตัวชี8วดั ความสํ าเร็จของโครงการ
12.1 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา (จากแบบประเมิน)
12.2 ความสัมพันธ์และความเข้าใจทีดีต่อกันระหว่างคณะกรรมการดําเนิ นการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการและเจ้าหน้าที
13. ประเด็นในการสั มมนา
13.1 ลักษณะงาน กลุ่มงาน สายงาน การกําหนดภาระให้เจ้าหน้าที
13.2 ความเชือมโยงของงานในกลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงานและตามสายงานของเจ้าหน้าที
13.3 ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
13.4 งาน ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสหกรณ์
13.3 มุมมองจากทีปรึ กษาสหกรณ์
13.4 กิจกรรมสัมพันธ์
*************************
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12.30 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

13.30 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

17.45 – 21.00 น.

ตารางการสัมมนารู ้จกั ตัว รู ้จกั สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
วันเสาร์ ที 7 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมไชโยซีฟดู๊ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
********************
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด และบรรยายพิเศษ
โดย ผอ.ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์ ประธานกรรมการดําเนินการ
(คุณอิศรา ณ นคร ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวรายงาน )
กิจกรรมกลุ่ม (ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ และ อ.มนูญ สันติกลุ )
พัก-อาหารว่าง
อภิปรายลักษณะงาน กลุ่มงาน สายงาน และความเชือมโยงของงานปั ญหา อุปสรรคแล
ข้อเสนอแนะ
คุณอิศรา ณ นคร
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
คุณสวัสดิV อยูค่ ง
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชือ
คุณเนาวรัตน์ ฉัวเจริ ญ
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
คุณสุวรรณา ชลชวลิต
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผอ.พัลลภ เอ่งฉ้วน
ผูด้ าํ เนินการอภิปราย
อภิปราย ลักษณะงานของกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ความคาดหวัง ปั ญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์
ผอ.ธงชัย ณ ถลาง
ผอ.ชวนศักดิV จําปาทอง
อ.มานะ ตัณฑัยย์
ผอ.สุชาย จินะเสนา
ผูด้ าํ เนินการอภิปราย
อภิปราย จากมุมมองของทีปรึกษา : สหกรณ์ ฯ ทีข้ าพเจ้ าอยากเห็น
นายอวยพร สกุลตัน
ผอ.กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
นายธีระ เจียสกุล
นักการเมืองท้องถิน
ผอ.นิยม พรหมขุนทอง
ผูด้ าํ เนินการอภิปราย
รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมนันทนาการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
*************************
1. ชื อโครงการ การพัฒนารู ปแบบการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
กิจกรรมที 1 การจัดทําจดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
กิจกรรมที 2 การปรับปรุ งเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
กิจกรรมที 3 การเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิมมากขึ$น กลยุทธ์ที 2.2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ให้สมาชิกทราบในหลากหลาย
รู ปแบบ กลยุทธ์ที 2.3 โครงการทุกปั ญหามีคาํ ตอบ และกลยุทธ์ที 3.1 โครงการเปิ ดตูร้ ับความ
คิดเห็นของสมาชิก
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนิ นการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
จากการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตจํากัดทีผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต ให้ขอ้ เสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรมการดําเนิ นการ จดหมายข่าว
การร่ วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆของสหกรณ์ฯ ไม่ทวถึ
ั งและ
หลากหลาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตมองเห็นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ดาํ เนินการจัดทําแผนกล
ยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด 4 ปี ประจําปี 2555- 2558 และได้กาํ หนดไว้ในยุทธศาสตร์
ที 2 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิมมากขึ$น กลยุทธ์ที
2.2 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ให้สมาชิกทราบใน
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หลากหลายรู ปแบบ กลยุทธ์ที 2.3 โครงการทุกปั ญหามีคาํ ตอบ และกลยุทธ์ที 3.1 โครงการเปิ ดตู ้
รับความคิดเห็นของสมาชิก ซึ งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตได้นาํ แผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิอย่าง
เร่ งด่วน โดยการเสนอโครงการ “การพัฒนารู ปแบบประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต
จํากัด” และกําหนดให้โครงการนี$ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที 1 จัดทําจดหมายข่าว
เพิมขึ$น กิจกรรมที 2 การปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ทนั สมัยและแสดงข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ยิงขึ$น และ
กิจกรรมที 3 การเพิมตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิก ซึ งคาดว่าสมาชิกฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตมากขึ$น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือพัฒนารู ปแบบประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
5.2 เพือเพิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ในเว็บไซต์ของสหกรณ์
5.3 เพือเพิมตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
5.4 เพือรับฟังความคิดเห็นและตอบคําถามของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
5.5 เพือดําเนินการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัดตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริ มาณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด และผูส้ นใจ จํานวน 4,000 คน
ได้เข้าถึงข่าวสารและข้อมูลของสหกรณ์ได้ทวถึ
ั ง และหลากหลายช่องทาง
6.2 เชิงคุณภาพ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตได้ทวถึ
ั งสร้างความศรัทธาและความเชือมันต่อสหกรณ์
7. สถานทีดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
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กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.ออกแบบ website จัดทําวารสาร
ฉบับแรก

3.ดําเนินการจัดซื$ อและติดตั$งตู ้
4. จ้างทํา website
5. ปรับปรุ งข้อมูลใน websiteและ
จัดทําวารสารฉบับที 2 และ 3
6. รายงานผลการดําเนินการ
8.1 กิจกรรมที 1 การจัดทําจดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
โดยการทําวารสารข่าวสารสหกรณ์ฯ ทุก 4 เดือน/ฉบับ โดยเพิมการตอบปั ญหาของ
สมาชิกให้มากขึ$น
8.2 กิจกรรมที 2 การปรับปรุ งเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ดําเนิ นการมีดงั นี$
8.2.1 การปรับปรุ งเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เพือให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทันสมัยและเป็ น
ปั จจุบนั
8.2.2 เพิมช่องทางการตอบปั ญหาของสมาชิกในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
8.3 กิจกรรมที 3 การเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โดยการเพิมตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในสถานทีต่างๆ เพิมให้สมาชิก
สามารถแสดงความคิดเห็นได้สะดวก
9. งบประมาณ
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย (5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์) งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ ประจําปี 2555 จํานวน 67,000 บาท (หกหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี$
9.1 ค่าจ้างทําเวปไซต์ pkt co-op.com ของสหกรณ์ จํานวน 32,000 บาท
9.2 ค่าจัดทําจดหมายข่าว จํานวน 30,000 บาท
9.3 ตูร้ ับความคิดเห็น
จํานวน 3,000 บาท
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9.3 อืนๆ
จํานวน 2,000 บาท
10. การติดตามประเมินผล
10.1 ระหว่างการดําเนิ นการโดยการสอบถามจากผูท้ ีเกียวข้อง
10.2 สิ$ นสุ ดโครงการโดยแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัดสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน
กิจกรรมและอืนๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ได้มากขึ$น ตลอดจนสหกรณ์สามารถตอบ
ปั ญหาต่างๆของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ตลอดจนเป็ นการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ภูเก็ต จํากัด ให้เป็ นสหกรณ์ช$ นั นําทีทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ
12. ตัวชี8วดั ความสํ าเร็จของโครงการ
ตัวชี$วดั เชิงปริ มาณ
- ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จํานวน 4,000 คน
ตัวชี$วดั เชิงคุณภาพ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ในระดับมาก
ตัวบ่งชี$ระยะเวลา
- สมาชิกรับรู ้ข่าวสารเกียวกับสหกรณ์ได้รวดเร็ วทันตามกําหนดเวลา
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
*************************
1.ชื อโครงการ การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที 1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนิ นการและเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศทีเกียวข้องกับการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการ
พัฒนาอย่างรวดรวดและทันสมัยมากขึ$น ทําให้การบริ การในด้านต่างๆ แก่สมาชิก สะดวก รวดเร็ ว
มากขึ$น ในขณะทีจากแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตจํากัด ในยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที 1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวไว้วา่
สหกรณ์ฯ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ในการบริ การแก่สมาชิกให้ทนั สมัย ดังนั$น
สหกรณ์ฯ จึงจัดทําโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ โดยการ
จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีสําคัญมาทดแทนและ
เพิมเติมในการให้บริ การแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตให้สะดวก รวดเร็ วมากขึ$น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
5.2 เพือจัดชื$อซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ลิขสิ ทธิV และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับระบบ
ฐานข้อมูลสมาชิก
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5.3 เพือดําเนินการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัดตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริ มาณ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ จํานวน
1 ระบบ
6.2 เชิงคุณภาพ การบริ การแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตได้สะดวก รวดเร็ วมากขึ$น
7. สถานทีดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.ฝ่ ายดูแลระบบจัดทํารายละเอียด
3.ประสานงานจัดซื, อ/จัดจ้าง
4. จัดซื, อ/จัดจ้างงานดูแลปรับปรุ ง
5. ประเมินผลการดําเนิ นการ
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ
9. งบประมาณ
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย (5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์) งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ ประจําปี 2555 จํานวน 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี$
- การจัดซื$ อซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิV /จัดจ้างดูแล ปรับปรุ งโปรแกรมและระบบการทํางาน
เกียวกับระบบงาน จํานวน 1 ระบบ จํานวนเงิน 50,000 บาท
10. การติดตามประเมินผล
10.1 เมือสิ$ นสุ ดโครงการประเมินจากประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
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11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
การให้บริ การแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้สมาชิกเกิดความ
ประทับใจ ตลอดจนเป็ นการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ให้เป็ นสหกรณ์ช$ นั นําที
ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ
12. ตัวชี8วดั ความสํ าเร็จของโครงการ
ตัวชี$วดั เชิงปริ มาณ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จํานวน 4,000 คน ได้รับการบริ การ
ตัวชี$วดั เชิงคุณภาพ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตมีความพึงพอใจในการให้บริ การแก่สมาชิก ในระดับ
มาก
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
************************
1. ชื อโครงการ โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1 กลยุทธ์ที 7.1
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
ตามปรัชญาของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทีมุ่งเน้นการประหยัดและการออมและการช่วยเหลือซึ ง
กันและกัน ทั$งด้านสวัสดิการและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสมาชิกซึ ง
เป็ นบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบตั ิงานในจังหวัดภูเก็ต บุคลากรส่ วนหนึงได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิรูประบบราชการ ทําให้ขอ้ บังคับของสหกรณ์ทีเกียวกับคุณสมบัติของสมาชิกครอบคลุมไม่ถึง
และบุคลากรมีส่วนหนึงขาดความเข้าใจในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จึงได้
จัดโครงการรณรงค์รับสมาชิ กเพิมขึ$น
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทุกสังกัดมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด เพือส่ งเสริ มการออมและการช่วยเหลือซึ งกันและกัน
5.2 เพือขยายฐานของสมาชิกให้ใหญ่ข, ึน เพืองานบริ การแก่สมาชิกทีปริ มาณและคุณภาพทีดี
ยิงขึ,น
6. เป้าหมาย
6.1 สมาชิกเพิมขึ$นอย่างน้อย 300 คน/ปี
6.2 ทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์เพิมขึ$นปี ละไม่นอ้ ยกว่า 15 %
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7. สถานทีดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินงาน
ขั8นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. ขั$นเตรี ยมการ

ผู้รับผิดชอบ

14 สิ งหาคม 2555

คณะกรรมการศึกษาฯ

20 สิ งหาคม 2555

คณะกรรมการศึกษาฯ

1.1 เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาฯ เพือปรับปรุ งแก้ไข
1.2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพืออนุมตั ิ
2. ขั$นดําเนิ นการ

คณะกรรรมการดําเนินการ

2.1 ปรับปรุ งข้อบังคับสหกรณ์ออม
20 สิ งหาคม 2555 –
ทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด หมวด 5 ข้อ 33.
27 มกราคม 2556
คุณสมบัติของสมาชิก เพือนําเสนอต่อที
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555
2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูท้ ีมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 33 สมัคร
เป็ นสมาชิก

20 สิ งหาคม 2555 –
30 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการดําเนิ นการ

2.3 ทําโครงการ 1 : 10 สําหรับกรรมการ 20 สิ งหาคม 2555 –
ดําเนินการ 1 คน เชิญชวนสมัครสมาชิก 30 ธันวาคม 2555
ใหม่ 10 คน

คณะกรรมการดําเนิ นการ

2.4 ประเมินผลระยะแรก

คณะกรรมการศึกษา

30 ธันวาคม 2555

9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
ฐานสมาชิกและทุนดําเนิ นการของสหกรณ์เพิมขึ$น ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทุก
คน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
************************
1. ชื อโครงการ โครงการส่ งเสริ มการออมทรัพย์และระดมทุนเรื อนหุ ้น
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1กลยุทธ์ที 1.3
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที 14 สิ งหาคม - 31 ธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
จากผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ในระยะครึ งปี ทีผ่านมา
พบว่ามีสมาชิกมาขอกูเ้ งินกับ
สหกรณ์เป็ นจํานวนมาก ทําให้สภาพคล่องของสหกรณ์ลดลง สหกรณ์ตอ้ งแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกมาบริ การให้กแู้ ก่สมาชิก และข้อมูลด้านเงินฝากและเงินค่าหุ น้ เฉลียของสมาชิก พบว่า
สหกรณ์มีสมาชิก 4,000 คน มีผทู ้ ีมีบญั ชี เงินฝากกับสหกรณ์เพียง 42 เปอร์ เซ็นต์ มีมูลค่าเงินฝาก
349 ล้านบาท และมีเงินค่าหุ น้ 1,038 ล้านบาท มีอตั ราเฉลียค่าหุ น้ 260,000 บาท/คน ดังนั$น
สหกรณ์จึงทําโครงการส่ งเสริ มการออมทรัพย์และระดมทุนเรื อนหุ ้นขึ$งเพือส่ งเสริ มสภาพคล่อง
ให้กบั สหกรณ์ และสนองต่อปรัชญาสหกรณ์ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือสหกรณ์
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพือส่ งเสริ มให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เปิ ดบัญชีออมทรัพย์มากยิงขึ,น
5.2 เพือส่ งเสริ มให้สมาชิกฯ ซื,อหุ น้ ของสหกรณ์เพิม
5.3 เพือเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั สหกรณ์
6. เป้าหมาย
6.1 สมาชิกร้อยละ 80 มีบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์กบั สหกรณ์
6.2 มีอตั รามูลค่าหุ น้ ต่อคนเพิมขึ$น ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2556
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7. วิธีดําเนินงาน
ขั8นตอนการดําเนินงาน
3. ขั$นเตรี ยมการ
1.1 เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาฯ เพือปรับปรุ งแก้ไข
1.2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพืออนุมตั ิ
4. ขั$นดําเนิ นการ
2.1 ทําโครงการเปิ ดบัญชีเงินฝากสําหรับ
สมาชิกทียังไม่มีบญั ชีเงินฝาก โดยมีของ
ทีระลึกขึ$นกับยอดเงินฝาก
2.2 เชิญชวนสมาชิกใหม่ทีเข้าปฐมนิเทศ
เปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ มีของที
ระลึกให้
2.3 ปรับปรุ งข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ข้อ 5. การถือหุ น้
และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จํากัด ข้อ 8. การงดชําระหุ ้นรายเดือน
ให้สอดคล้องกับเงินได้รายเดือนทีเพิม
สู งขึ$น
2.4 ประเมินผลระยะแรก

ระยะเวลา
14 สิ งหาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการศึกษาฯ

20 สิ งหาคม 2555

คณะกรรมการศึกษาฯ

คณะกรรรมการอํานวยการ
และเจ้าหน้าทีสหกรณ์

1 กันยายน 2555 –
27 มกราคม 2556

คณะกรรมการอํานวยการ

30 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการศึกษา

8. งบประมาณ
ค่าของทีระลึกในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก 100,000.00 บาท
9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
สภาพคล่องของสหกรณ์ดีข$ ึน ทําให้งานบริ การเงินกูข้ องสหกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ$น
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
*****************
1. ชื อโครงการ
โครงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานเพือเพิมผลผลิตด้วยกิจกรรม 5 ส.
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1 กลยุทธ์ที 3.2
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด และ เจ้าหน้าที
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ปี เริ มเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 และดําเนินกิจกรรมต่อไป
อย่างต่อเนื องทุกปี
4. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ทั,งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างมุ่งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานเพือเพิม
ผลผลิต และ กิจกรรมหนึงทีได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายในการเพิมประสิ ทธิ ภาพให้กบั
หน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ ง 3 ส. แรก
เป็ นการพัฒนาสถานที ส่ วน 2 ส. หลัง เป็ นการพัฒนาคน ซึ ง 5 ส. เป็ นกิจกรรมทีช่วยพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ทีเห็นได้ชดั เจนของการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานทีทํางานและ
สภาพแวดล้อมการทํางานสะอาด ปราศจากสิ งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตทีดี บุคลากรมี
ระเบียบวินยั มากขึ,น การขจัดความสิ, นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลด
การเก็บเอกสารทีซํ,าซ้อนลง นอกจากนี, 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย
ดังนั,น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปรับปรุ งระบบการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ,น โดยนํากิจกรรม 5 ส มาเป็ นก้าวแรกของการบริ หารทีจะนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน และการเพิมประสิ ทธิ ภาพในงาน รวมทั,งช่วยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ซึ งเป็ นพื,นฐานการพัฒนาไปสู่ ระบบบริ หารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป
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5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู ้ความเข้าใจ และมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิงาน ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื อง
2. เพือนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานขององค์กร
3. เพือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานขององค์กร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิ งปริมาณ บุคลากรทุกฝ่ ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ร่ วมมือกันดําเนิ น
กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุ ขลักษณะ สร้างนิ สัย)
6.2 เชิ งคุณภาพ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเพิม
คุณภาพงานบริ การให้มีมาตรฐาน และผูร้ ับบริ การทั,งภายในและภายนอกได้รับการบริ การทีดี
7. สถานทีดําเนินการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.แต่งตั,งคณะกรรมการดําเนิ นงาน
และคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล
3.สํารวจพื,นทีรับผิดชอบ
4.ประชุมแบ่งหน้าทีและพื,นทีความ
รับผิดชอบ
5. ดําเนินกิจกรรม 5 ส
6. ติดตาม/ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
7. รายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ
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9. งบประมาณ
ค่าวัสดุสิ,นเปลือง 10,000 บาท
10. การติดตามประเมินผล
10.0 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
11.1 บุคลากรทุกฝ่ ายในสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ให้ร่วมมือกันปฏิบตั ิ
กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนือง
11.2 ผูร้ ับบริ การทุกคนได้รับบริ การทีสะดวก รวดเร็ ว และได้รับบรรยากาศทีดี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
************************
1. ชื อโครงการ โครงการคัดเลือกผูป้ ฏิบตั ิงานและเจ้าหน้าทีดีเด่นสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1 กลยุทธ์ที 6.3
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
นางอิศรา ณ นคร
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาในการดําเนินการ ปี งบประมาณ 2555
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
มีเจ้าหน้าทีประจําอยูใ่ นสํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จํานวนหนึง เพือให้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเจ้าหน้าที
และเพือเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน จึงได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที ซึ งเป็ นผูท้ ีปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสี ยสละ จนเกิดผลดีแก่องค์กร มีผลงาน
เป็ นทีประจักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จดั ทําโครงการ
“คัดเลือกผูป้ ฏิบตั ิงานและหน้าทีดีเด่น สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด” ขึ,น เพือพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างขวัญกําลังใจทีดีในการปฏิบตั ิงานและเป็ นการกระตุน้ ให้
บุคลากรของสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนต่อไป
5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพือคัดเลือกผูป้ ฏิบตั ิงานและหน้าทีดีเด่น สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ประจําปี
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6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริ มาณ ได้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและหน้าทีดีเด่น สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ทุกปี อย่างน้อยปี ละ 10 % ของจํานวนบุคลากรทั,งหมด
6.2 เชิงคุณภาพ ผูป้ ฏิบตั ิงานและหน้าทีในสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ได้รับการ
พัฒนา และมีขวัญกําลังใจทีดีในการปฏิบตั ิงาน
7. สถานทีดําเนินการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.แต่งตั,งคณะกรรมการดําเนิ น
โครงการ ฯ
3.ประชุมคณะกรรมการกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
4. คัดเลือกผูป้ ฏิบตั ิงานดีเด่น
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ
9. งบประมาณ
ค่าของขวัญ 5,000 บาท
10. การติดตามประเมินผล
รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นโครงการประจําปี 2555
11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
บุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ได้รับการพัฒนาแก้ไขบกพร่ องและสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้เต็มตามศักยภาพ และสมาชิกผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
****************
1. ชื อโครงการ โครงการประชุมปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปี 2556
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 1 กลยุทธ์ที 8
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนิ นการ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ระหว่างปี 2555-2558 ทีคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที 51 ได้จดั ทําขึ$น เพือเป็ นยุทธศาสตร์ หลักในการปฏิบตั ิตามพันธกิจและเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด เมือได้ดาํ เนินการตามโครงการต่าง ๆ ผ่านไป 1 ปี
บางยุทธศาสตร์ คณะกรรมการดําเนินการได้บูรณาการอยูใ่ นงานประจํา และบางยุทธศาสตร์ ควรจะ
ได้ระดมความคิดเห็นกําหนดแนวทางสู่ การปฏิบตั ิ และอาจจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อม (SWOT) ทีเปลียนแปลงไป อีกทั,งจะได้ระดมความคิดเห็นจัดทําแผนดําเนิ นงาน
ในปี พ.ศ.2556 อีกด้วย
5. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป
2. จัดทําแผนดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ.2556 ของสหกรณ์
6. เป้าหมาย คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน และทีปรึ กษา 9 คน รวม 24 คน ร่ วมประชุม
ปฏิบตั ิการ โดยมีเป้ าหมายดังนี,
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6.1 เชิงปริ มาณ
1. แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ฉบับปรับปรุ ง 1 ฉบับ
2. แผนดําเนินงานประจําปี 2556 1 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานทีมาจากการร่ วมระดมความคิดของ
คณะกรรมการดําเนิ นการทุกคนได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
7. สถานทีดําเนินการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.แต่งตั,งคณะกรรมการดําเนิ น
โครงการ
3.คณะกรรมการอํานวยการยกร่ าง
แผนดําเนินงานประจําปี 2556
4. ประชุมปฏิบตั ิการ
6. สรุ ปผลการดําเนินงานและ
จัดพิมพ์แผนฯ
9. งบประมาณ
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย (5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์) จํานวน 23,200 บาท โดย
แบ่งค่าใช้จ่าย ดังนี$
ค่าเอกสารและวัสดุ
10,000 บาท
ค่าเบี$ยประชุมคณะกรรมการและทีปรึ กษา 24 คน ๆ ละ 500 บาท รวม 12,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื องดืม
1,200 บาท
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกทีมาใช้บริ การ
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11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
11.1 ความเชือมันและความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อสหกรณ์
11.2 ความมีมาตรฐานทีดีเลิศในการประเมินสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
11.3 การดําเนินงานในปี 2556 เป็ นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิ ทธิ ภาพ
12. ตัวชี8วดั ความสํ าเร็จของโครงการ
12.1 การได้รับอนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการจากทีประชุมใหญ่สามัยประจําปี 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
*****************
1. ชื อโครงการ โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ ที 2 กลยุทธ์ที 1.6
2. หน่ วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555
4. หลักการและเหตุผล
จากแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ปี 2555-2558 ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิมมากขึ,น กลยุทธ์ที 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิก ได้เสนอแนะโครงการพบปะผูเ้ กษียณอายุราชการ คณะกรรมการดําเนินการมี
ความเห็นตรงกันว่า
จากการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้การประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็ นการ
ประชุมโดยสมาชิกทั,งหมด การกําหนดวิธีการเลือกตั,งกรรมการดําเนินการ และการเลือกตั,งผูต้ รวจ
สอบกิจการใหม่ ซึ งเริ มใช้ครั,งแรกเมือคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2555 สมาชิกส่ วนหนึง
โดยเฉพาะสมาชิกทีไม่เคยเป็ นตัวแทนสมาชิก เข้าถึงข้อมูลเกียวกับเรื องดังกล่าวน้อย อีกทั,งยัง
เข้าใจในอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการดําเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการทีสมาชิกต้องใช้สิทธิPใน
การลงคะแนนเลือกตั,งเข้าไปทําหน้าทีไม่ชดั เจนพอ จึงมีความจําเป็ นต้องจัดทําโครงการสหกรณ์
พบปะสมาชิก โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือสมาชิกกลุ่มผูเ้ กษียณอายุราชการ โดยสหกรณ์จะขอพบปะ
สมาชิกกลุ่มนี,ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของชมรมครู อาวุโส จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผูท้ ียัง
ไม่เกษียณอายุราชการ
สหกรณ์จะส่ งผูแ้ ทนไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มนี,ในวาระทีมีการประชุม
สมาชิกของหน่วยงาน และหน่วยงานนั,น ๆ มีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ไปพบปะ
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5. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือสร้างความเข้าใจเกียวกับเรื องสิ ทธิ และหน้าที ของสมาชิก อํานาจและหน้าทีของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
2. เพือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์และรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิก
3. เพือเสริ มสร้างความเข้าใจทีดีระหว่างกรรมการและสมาชิกและระหว่างสมาชิกกันเอง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิ งปริมาณ สหกรณ์ได้พบปะกับสมาชิก 1,000 คน ดังนี,
สมาชิกกลุ่มผูเ้ กษียณอายุราชการ 1 ครั,ง สมาชิก 500 คน
สมาชิกกลุ่มหน่วยงาน 5 ครั,ง ๆ ละ 100 คน รวม 500 คน
6.2 เชิ งคุณภาพ ความเข้าใจในงานของสหกรณ์ของสมาชิกและความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
กรรมการและสมาชิก
7. สถานทีดําเนินการ
ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของชมรมครู อาวุโส และทีประชุมของหน่วยงาน
8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและแผนการดําเนินการ มีดงั นี$
กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2555
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.นําเสนอโครงการ
2.แต่งตั,งคณะกรรมการดําเนิ น
โครงการ
3.ประสานงานกับชมรมครู อาวุโส
และหน่วยงานขนาดใหญ่ทีมี
สมาชิกมากกว่า 100 คน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุ ปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
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หมายเหตุ

9. งบประมาณ
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย (5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์) จํานวน 40,500 บาท
โดยแบ่งค่าใช้จ่าย ดังนี$
ค่าเอกสารและวัสดุ (1,000 ชุด)
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที 20,500 บาท
(วันพบปะครู อาวุโส 16 คน วันพบปะสมาชิกทีหน่วยงานครั$งละ 5 คน)
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์(สุ่ ม)ความพึงพอใจของสมาชิกทีร่ วมพบปะ
11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
11.1 ความเชือมันและความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อสหกรณ์
11.2 กรรมการและสมาชิกได้เสริ มสร้างความเป็ นกัลยาณมิตรมากขึ$น
12. ตัวชี8วดั ความสํ าเร็จของโครงการ
12.1 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมพบปะ
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2555 (งบประมาณประจําปี )
ชือโครงการ
1. ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี

2. โครงการจัดทําแผน
ปฏิบตั ิการประจําปี
3. อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที
4. ประกวดนวตกรรม
5. จัดทําข่าวสาร
6. จัดซื$ อครุ ภณั ฑ์

วัตถุประสงค์
1. เพือรายงานผลการดําเนินงานกิจการ
ให้สมาชิกทราบ
2. เพือพิจารณา แผนงาน การจัดสรรกําไร
สุ ทธิ และอนุมตั ิงบประมาณ
3. เพือรับรองงบการเงินและเห็นชอบ
ระเบียบ ข้อบังคับ และอืน ๆ
เพือจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เพือพัฒนาเจ้าหน้าที
เพือศึกษานวตกรรม
เพือส่ งนวตกรรมเข้าประกวด
เพือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก
1. เพือจัดซื$ อเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ชนิดหัวเข็ม 1 เครื อง
2. เพือจัดซื$ อเครื องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื อง
3. เพือจัดซื$ อเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
1 เครื อง
4. เพือจัดซื$ อเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง
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ระยะเวลา งบประมาณ
กุมภาพันธ์ 3,000,000

มีนาคม กรกฎาคม
กันยายน
ธันวาคม

100,000

ตลอดปี

50,000

มีนาคม

230,000

75,000
75000

แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2555 (งบประมาณประจําปี )
ชือโครงการ
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
7. ซ่อมแซมอาคารและครุ ภณั ฑ์ 1. เพือทาสี
เมษายน ของสหกรณ์
2. เพือซ่อมอาคาร
มิถุนายน
3. เพือซ่อมทรัพย์สินของสหกรณ์
8. วันสหกรณ์แห่งชาติ
เพือร่ วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
26-ก.พ.
กับสหกรณ์จงั หวัด และสหกรณ์อืน ๆ
ทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต
9. สวัสดิการสมาชิก
1. เพือจัดทําประกันชีวิตให้สมาชิก
ตลอดปี
ทีสมัครใจ คนละ 350 บาท
2. เพือจัดทําประกันชีวิตให้กบั สมาชิก
ทุกคนทีมีตวั ในวันที 10 กุมภาพันธ์
2555
10. โครงการสุ ขสันต์วนั เกิด
เพือยกระดับการบริ หารจัดการตาม
ตลอดปี
ข้อบังคับ หมวด 2 วัตถุประสงค์ขอ้
18. ด้านสวัสดิการในวาระครบรอบ
วันเกิดประจําปี
11. งานศิลปหัตถกรรม
เพือสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม
ธันวาคม
นักเรี ยนภาคใต้
นักเรี ยนภาคใต้ ซึ งจังหวัดภูเก็ต
เป็ นเจ้าภาพในปี 2555
12. งานประชุมใหญ่สามัญ
เพือสนับสนุนงานประชุมใหญ่
ธันวาคม
ประจําปี ชมรมครู อาวุโส สามัญประจําปี ชมรมครู อาวุโส
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
13. โครงการ “จูงมือน้องน้อย เพือสนับสนุนโครงการ “จูงมือน้อง
เมษายน บนดอยสู ง”
น้อยบนด้อยสู ง” ของกรมตรวจบัญชี
พฤษภาคม
สหกรณ์
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งบประมาณ
400,000

5,000

4,200,000

1,600,000

100,000

30,000

50,000

