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สวนที่ 1  
 

ความเปนมา 

ตามที่สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 1 

ระยะปานกลาง 5 ป (2561-2566)ซึ่งสหกรณไดมีการนําแผนไปปฏิบัติในระยะเวลาหนึ่งและจากผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 1 ระยะปานกลาง 5 ป (2561-2566) ไดเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในดาน

การควบคุมซึ่งเปนการควบคุมขอมูลแผนยอนกลับ โดยการกํากับ ติดตาม ดูแล ใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงค  และมีการควบคุมดวยการวัดผลการปฏิบัติงาน  ตามแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) 

มีการประเมินตามตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators:KPIs) มุมมองการเรียนรูและการ

เจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมถึงตัวชี้วัดมุมมองดานกระบวนการภายใน ดานผูรับบริการ 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม  จึงจําเปนจะตองมีการทบทวน ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ตามแผนกลุยุทธ  อนึ่งการควบคุมระบบการวัดสมรรถนะบุคคล เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จ 

โดยเฉพาะผูนําในองคกร เจาหนาที่และสมาชิก  เมื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูความสําเร็จ และใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร  พัฒนาระบบบริหารความเข็มแข็ง สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ทันสมัยในยุค         

ไทยแลนด 4.0 ดังน้ัน สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรสีะเกษ จํากัด  จึงไดจัดทําโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ป 

2561 – 2566 ขึ้น 

 

หลักการสหกรณ (Cooperative Principles) 

หลักการสหกรณคือแนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรมซึ่งประกอบดวย

หลักการที่สําคญัรวม 7 ประการดังนี้ 

หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open Membership) 

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 

หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and Independence) 

หลักการที่ 5 การศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information) 

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives) 

หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรตอชุมชน (Concern for Community) 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

ในการดําเนินงานที่ผานมาสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ยังไมไดมีแผนกลยุทธที่ชัดเจน   

แตในการประชุมใหญสามัญประจําปทุกครั้ง จะมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานใหแกสมาชิกไดรับทราบและอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานประจําป ดังเชนในปบัญชี 2561 ไดดําเนินงานตามแผนที่อนุมัติไวดังตอไปนี้ 



แผนงานดานสมาชิกและบุคลากร 

- รับสมาชิกเพิ่มระหวางป 100 คน  

- การพัฒนาบุคลากรไดสงคณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการเขารวมอบรม ศึกษาความรูที่

เก่ียวของกับการดําเนินงานสหกรณ ทั้งหมด 21 คน  

- จัดอบรมใหแกสมาชิก 200 คน จํานวน 2 ครั้ง (เปาหมาย 400 คน 2 ครั้ง/ป) 

 

แผนงานดานการเงิน 

- การระดมทุนภายใน โดยมีทุนเรือนหุนเพ่ิมระหวางป 60 ลานบาท  

 

แผนงานดานการใหกูเงินแกสมาชิก 

- จายเงินกูฉุกเฉิน   200 ลานบาท 

- จายเงินกูสามัญ 1,000 ลานบาท 

- จายเงินกูพิเศษ    100 ลานบาท 

 

วิสัยทัศน ( Vision ) 

“ม่ันคง โปรงใส ใสใจบริการ” 

 

พันธกจิ ( Mission ) 

1. เสริมสรางวินัยการออมและการเพิ่มรายไดของสมาชิก  

2. ใหบริการสินเชื่อตามความสามารถในการชาํระหนี้ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ ภายใตกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณอยางเทาเทียมกัน 

4. พัฒนาขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเขาถึงไดงาย 

5. พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ 

6. จัดสวัสดิการเพ่ือสมาชิกโดยใชหลักเทาเทียม 

 

เปาประสงค ( Goals ) 

1. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีในหมูสมาชิก 

3. เพื่อใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางทั่วถึง 

4. เพื่อใหสหกรณมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 

 

กลยุทธ ( Strategy ) 

กลยุทธที่ 1 สรางและพัฒนาองคความรูขององคกรใหมีสมรรถนะตามความตองการ 



กลยุทธที่ 2 สรางและพัฒนาสหกรณใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจการ 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาบริการใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการประเมิน 

 

 
 

ขอบเขตของการประเมิน 

1. การประเมินเปนการประเมินแผนกลยุทธโดยประเมินการดําเนินงานตามกลยุทธ 3 กลยุทธ 10 ตัวชี้วัด

ความสําเร็จยกเวนการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

2. การประเมินในปบัญชี 2561 ประเมินผลการดําเนินงานครึ่งปบัญชี 

ขอเสนอแนะ 

จากการกําหนดขอบเขตและรูปแบบการประเมินแผนกลยุทธโดยการเก็บขอมูลวิเคราะหขอมูลและสรุปผล

การประเมินมีขอเสนอแนะจากการประเมินดังนี้ 

1. ควรกําหนดการปฏิบัติงานประจําของฝายจัดการใหปรากฏในมุมมองตามหลักการวางแผนกลยุทธนํามา

ประยุกตใชคือแนวคิดการมองอยางรอบดาน (Balanced Scorecard System) เพราะจะไดกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จกํากับการปฏิบัติงานของฝายจัดการดวย 

2. ควรนําผลการประเมนิแผนกลยุทธไปใชประกอบในการวางแผนกลยุทธระยะตอไป 

3. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหไมบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดรายตัวชี้วัดเพื่อนําไปประกอบการ

วางแผนและการบริหารแผนกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 



การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

 สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ขององคกรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห จุดแข็ง และจุดออน นั้น จะเปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในขององคกร สวนการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค จะเปนการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะแวดลอม

ภายนอกที่นาจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการขององคกร ผลการดําเนนิการในเรื่องนี้ พบวา 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ มีความโปรงใส ตรวจสอบไดเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ หรือระเบียบขององคกร 

2. สหกรณฯ ไดรบัการชําระหนี้ และรับทุนเรือนหุนของสมาชิกผานทางตนสังกัด ได 

3. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณฯ อยูในระดับที่สูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 

4. สหกรณฯ มีสวัสดิการใหสมาชิก และบุคคลในครอบครัวเชน ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และ

สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอ่ืนๆ 

5. สหกรณฯ สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดเอง และสามารถบริหารดอกเบี้ยโดยไมตองอิงกับ

สถาบันการเงินอื่นๆ 

6. สหกรณเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ 

7. สหกรณมีการใหบริการแกสมาชิกดวยความรวดเรว็ และมีความถูกตอง 

8. มีการเปดรับสมัครสมาชิกเพ่ิมเติมตลอดเวลา ทําใหสหกรณมีความมั่นคงมากข้ึน มีโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจมากขึ้น 

9. มีการประกันความเสี่ยงใหกับผูค้ําประกันอยางเหมาะสม 

10. ระยะเวลาการผอนชําระเงินกูยาวนาน 

11. เงนิทุนสํารองของสหกรณยังคงอยูในระดับที่สูง 

 

จุดออน(Weakness) 

1. ปจจุบันการประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณยังไปไมทั่วถึงสมาชิกสมาชิกยังขาดความเขาใจในระบบ

สหกรณ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู ความเขาใจ ในหลักการ ทฤษฎี และ

ระเบียบฯ ขอบังคับ ของสหกรณฯ ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และจริงจัง 

3. ระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณยังเปนระบบเอื้ออาทรไมไดสะทอนความเสี่ยงของสหกรณฯที่

แทจริง 

4. ปจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการภายในองคกรขาดการดําเนินการที่ตอเนื่องระหวางขอมูลจากฝาย

จัดการ ไปสูฝายบริหาร 



5. ทัศนคติในรวมของสมาชิกตอการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ และการบริการของ

เจาหนาที่ 

6. การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการเชิงระบบพึ่งเริ่มแนวคิดความตอเนื่องในการวางแผนสูเชิง

ปฎิบัติการ 

7. ไมสามารถควบคุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการหักเงนิเดือนจากตนสังกัด 

8. ขาดกิจกรรมความสําคญักับการมีสวนรวมตอสังคมเชิงรูปธรรมดําเนินการติดตามประเมินเชิงประจักษ 

(CSR) 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหมที่มีการกําหนดวงเงินในการค้ําประกันจะทําใหสหกรณมีโอกาส

ไดรับเงินฝากมากขึ้น 

2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณฯ สามารถที่จะใหสหกรณฯ อื่นกูยืมเงินไดหรืนําเงินไปลงทุนในสถาบัน

การเงินอื่น 

3. สหกรณสามารถที่จะรณรงคใหสมาชิกมีการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

4. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอสหกรณเพิ่มมากขึ้น 

5. ชุมนุมสหกรณฯ หรือสหกรณเครือขายสามารถใหการสนับสนุนดานการเงินกับสหกรณฯ ไดตามความ

จําเปน 

6. สมาชิกของสหกรณไมตองมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได กรณีไดรับดอกเบ้ียจากเงินฝากออมทรัพย

ทุกประเภท รวมถึงเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไมตองเสียภาษีเชนกัน 

7. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน สหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ใหคําแนะนํา

และกํากับดูแลอยางใกลชิด 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. สถาบันการเงินขยายฐานการตลาดการใหสินเชื่อมาที่กลุมขาราชการ 

2. พระราชบัญญัติ เก่ียวกับพนักงานราชการ ซึ่งทําใหสถานภาพของพนักงานราชการซึ่งเปนสมาชิก          

สวนหนึ่งของสหกรณจะตองเปนไปตามสัญญาจางตามท่ี  พ.ร.บ. กําหนด (4 ป) 

3. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบตอสมาชิกและสหกรณท้ัง

ทางตรงและทางออม เชน การเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย  

4. ลําดับข้ันในการหักเงินจากตนสังกัดยังอยูลําดับถัดจาก สถาบันการเงินอ่ืนๆ ซึ่งทําใหสหกรณมีความ

เสี่ยงในการท่ีจะไมไดรับการชําระหนี้เต็มจํานวน หากสมาชิกไปกูเงนิจากสถาบันการเงินอื่นดวย  



5. สมาชิกของสหกรณสามารถถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนไดโดยเจาหนี้ภายนอก ทั้งๆที่

สมาชิกยังมีภาระที่ตองชําระหนี้กับสหกรณอยู 

6. ผลกระทบจาก พ.ร.บ.การกระจายอํานาจการโยกยายหนวยงานไปสูสวนทองถิ่นทําใหเกิดความเสี่ยง 

 

การจัดการวางแผนกลยุทธมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานในสถานการณปจจุบันโดยใช 7s ในการวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนใช C-PEST ในการ

วิเคราะหปจจัยภายนอกที่ เปนโอกาสและอุปสรรคสรุปผลไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O1 : มีหนวยงานของภาครฐักํากับดูแล 

O2 : มี OD กับสถาบันการเงนิอ่ืน 

O3 : มีเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณ 

O4 : นโยบายของภาครัฐ เชน สหกรณสีขาวดวย          

ธรรมาภิบาล  สหกรณดีเดน สหกรณพอเพียง  

O5 : นโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนของภาครัฐ 

T1 : คูแขงจากสถาบันการเงินอ่ืนที่มีผลตอการชําระหนี้ของ

สมาชิก 

T2 : การอายัดเงินปนผลสมาชิกจากกรมบังคับคดี 

T3 : กฎหมายบางมาตรา เชน พรบ.ทวงหนี้ คุมครองเงิน

ฝาก กฎหมายฟอกเงิน 

T4 : ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอ่ืน 

T5 : สหกรณอื่นที่นําเงินไปฝากขาดความมั่นคง 

T6 : ภาระงานเพิ่มจากหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weaknesses) 

S1 : ดําเนินการดวยทุนภายใน 

S2 : สามารถหักชําระหนี้ไดจากบัญชีเงินเดือนของ

สมาชิกทุกคน 

S3 : สมาชิกสวนใหญเปนบุคลากรในโรงพยาบาล            

ศรีสะเกษ 

 S4 : สํานักงานตั้งอยูในที่ทํางานของสมาชิก 

W1 : ไมมีผูจัดการมืออาชีพ 

W2 : ไมมีที่ปรึกษาดานกฎหมายประจาํ 

W3 : ไมมีการกําหนดเพดานเงินฝาก 

W4 : สมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการนอย 

W5 : เจาหนาที่สาํนักงานไมเพียงพอ 



 S5 : มีหนี้สูญนอย 

S6 : กรรมการและเจาหนาที่มีความซื่อสัตย 

S7 : ไมมีขอรองเรียน 

S8 : อัตราดอกเบี้ยเปนที่พึงพอใจของสมาชิก 

S9 : ศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

W6 : ขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W7 : ความปลอดภัยของสํานักงาน 

W8 : ขาดขอมูลเครดิตบูโรของสมาชิก 

W9 : การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา

เงินกู 

W10 : KPI ในการบริหารจัดการในองคกร วิเคราะหคางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาแผนกลยุทธ 

แผนกลยุทธสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรของสหกรณฯโดยกําหนดรายละเอียดไวดังน้ี 

 

1. วิสัยทัศน(Vision) 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกัด ไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกรในแผนแมบทไววา 

วิสัยทัศน : “มั่นคง โปรงใส ใสใจบริการ” 

  ม่ันคง คือ การบริหารจัดการตนทุนภายใน มุงเนนใหสมาชิกมีวินัยในการออมเงินหักชําระ

หนี้ไดจากตนสังกัด 

  โปรงใส  คือ การดําเนินงานบริหารจัดการตามกฎหมายขอบังคับระเบียบของสหกรณ

สามารถตรวจสอบได 

  ใสใจบริการ  คือ บรกิารที่ดี มสีวัสดิการ ครอบคลุม เทาเทียม และเปนธรรม  พัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

 

2. พันธกิจ(Mission) 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรสีะเกษ จํากัด  ไดกําหนดพันธกิจหลัก 

6 ประการไวดังน้ี 

1. เสริมสรางวินัยการออมและการเพิ่มรายไดของสมาชิก  

2. ใหบริการสินเชื่อตามความสามารถในการชาํระหนี้ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ ภายใตกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณอยางเทาเทียม 

4. พัฒนาขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเขาถึงไดงาย 

5. พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ 

6. จัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกโดยใชหลักเทาเทียม 

 

3. คานิยมรวม (Share Value) 

คานิยมรวมของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ประกอบดวย 

1. การยอมรับซึ่งกันและกัน(Acceptance) 

2. การใหความสําคัญตอสมาชิก(Service Mind) 

3. ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) 

4. การมีสวนรวมของทกุคน (Participation) 

5. มีวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) 

6. ตรวจสอบ(Verification) 

7. ความเทาเทียม(Equality) 



6. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด กําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 

3 ประเด็นดังนี้ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทางการเงนิตามกฎหมายขอบังคบัและระเบียบ              

ของสหกรณ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเขาถึงขอมูลอยางครอบคลุม 

3. บริการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เทาเทียม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(StrategicGoals) 

สําหรับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมีท้ังหมด 7 ประการดังน้ี 

1. สหกรณมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงิน 

2. สหกรณสรางกระบวนการมีสวนรวมแกสมาชิกทุกระดับ 

3. สหกรณมีภาพลักษณที่ดีและไดรับการยอมรับดานธรรมาภิบาล 

4. สมาชิกมีความรูและเขาใจการดําเนินงานของสหกรณ 

5. สมาชิกไดรับการบริการดวยความเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม 

6. สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ 

7. สมาชิกมีความสมดุลทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

6. กลยุทธ(Strategy) 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรไดกําหนดกลยุทธการดําเนินการไว 7กลยุทธดังนี้ 

กลยุทธ กระบวนการ 

ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : พัฒนาบุคลากร

ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของพนักงานประจํา

สํานักงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหนาที่ของ

บุคลากรอยางตอเนื่องรวมทั้ง   พิจารณาความเปนไปไดใน

การจัดหา ผูจัดการมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย 

รองรับการดําเนินการจัดการตรวจสอบกิจการพัฒนาองค

ความรูสรางเจตคติผูแทนสมาชิกและพัฒนาเครื่องมือดาน

การจัดการเพื่อนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถของ

องคกรโดยมีกระบวนการสรรหาความรูถายทอดแบงปนไป

ยังบุคคลกลุมเปาหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 

ความม่ันคง 

1.เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก 

การมีสวนรวมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สรางกระบวนการมีสวนรวมกับสมาชิกทุกระดับ 

สมรรถภาพ 

3.การยกระดับและพัฒนาสมรรถภาพสมาชิกทุกระดับ 

(ความรูความเขาใจ) 

สมรรถนะ 

4.พัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่และกรรมการสหกรณ

ในการใหบริการ 

  ยกระดับระบบบริหารการเงินที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเอง 

: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการเงนิและกลไกสนับสนุน

พัฒนาคน 

1.งบพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจของสหกรณ



โดยการกําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อตอการพัฒนา

ระบบการเงินและเชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑเพ่ิมเติมพัฒนา

สารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลในธุรกิจของสหกรณฯ(ระบบ

Online)                  การยกระดับความสามารถในการ

บริหารจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 

  สรางและพฒันานวัตกรรมการบริหารและการใหบริการ 

: แสวงหาโอกาสสําหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารและบริการใหมๆการบริหารเกี่ยวกับงานวิจัยและ

พัฒนาบริการที่เอ้ือตอการใหบริการสมาชิกหรือผูรบับริการ 

  พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ : 

พัฒนาวิธีการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความตองการ

ของสมาชิกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมกําหนด

มาตรฐานการใหบริการแกสมาชิกและผูรับบริการมีการ

ประเมินผลติดตามผลและปรับปรุ ง เปนระยะอย า ง

เหมาะสมกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การเงินสรางธุรกิจเสริมจากสินทรัพยสรางระบบการ

ตรวจสอบภายในเพิ่มวิธีการเขาถึงการบริการทางการเงิน

จัดสินเชื่อประเภทตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ เสริม เพิ่ มวิธี กา รออมเงินใหมีคว าม

หลากหลายมีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกจัดสวัสดกิาร

ท่ีทั่วถึงและเปนธรรมพัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิมเพิ่ม

ส วั ส ดิ ก าร รู ปแบบ ใหม ที่ ต อบสนองต อ สมาชิ กทุ ก

กลุมเปาหมายและสงเสริมความกาวหนาในการประกอบ

อาชีพของสมาชิก 

ออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด(ภาพลักษณธรร

มาภิบาล) 

2.งบพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับพันธกิจของสหกรณ

ออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด(ความรูความ

เขาใจ) 

พัฒนาสวัสดิการ 

3.งบพัฒนาสวัสดิการแกสมาชิก(เจาหนาที่และสมาชิก)

บนฐานการเกื้อกูลของคนในองคกร 

 

กลยุทธ กระบวนการ 

  พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณตามหลักสากล : 

พัฒนาการใชแผนกลยุทธเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักสหกรณฯ 7 ประการจัดทาํ/ประเมินผล/สรุปผล

แผนปฏิบัติการจัดประชุมใหญสามัญประจําปพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธใหทันสมัยและทั่วถึงสรางระบบ

การลงทุนเพื่อบริการทางสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งดานการ

ลงทุนสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและการลงทุนอ่ืนๆ             

โดยจัดกิจกรรมหรือกําหนดแนวทางชวยเหลือที่กอใหเกิด

ประโยชนแกสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

ระบบการจัดการ 

1.พัฒนาระบบการใหบริการบนฐานเชิงระบบ 

2.ระบบสวัสดิการแกสมาชิก(เจาหนาท่ีและสมาชิก)บน

ฐานการเก้ือกูลของคนในองคกร 



พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : จัดหาครภุัณฑดาน

เทคโนโลยีพัฒนาระบบฐานขอมูลโปรแกรมระบบงาน

สหกรณฯระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบการ

จัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศระบบบริหารจัดการ 

ระบบการเงนิ หรืออื่นๆที่เก่ียวของ ใหมีความทันสมัย

ตอบสนองการใหบริการแกสมาชิก 

เสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร : ปลูกฝง

คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรในองคกร

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นและสราง

ความตระหนักให บุคลากรเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน

วัฒนธรรมองคกรประกอบดวย 

1. บริการดวยใจ ( Service Mind ) 

2. โปรงใสในหนาที่ ( Clean ) 

3. ผลงานดีมีคณุธรรม ( Morality ) 

4. นําสูการพัฒนา ( Development ) 

เทคโนโลยี 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใหเกิดความรูความเขาใจใน

การดําเนินงานของสหกรณ 

 



สวนที ่3 
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ(Strategy Implementation) 

 

ในการแปลงแผนสูการปฏิบัติเพื่อใหแผนสมบูรณและสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลได

นํา Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช 5 มุมมองคือมุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต 

(Learning and Growth Perspective) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

มุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective) มุมมองดานประสิทธิผล(Effectiveness Perspective) 

มุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and Environment Perspective) โดยการกําหนดน้ําหนัก

ความสําคัญแตละมุมมองใหสอดคลองกับนโยบายสําคัญเพื่อนําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวพรอมกับกําหนด

ตัวชีว้ัดผลการดําเนินการหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

 

แผนที่ยุทธศาสตร ( Strategy Map )วิสัยทัศน"มั่นคง โปรงใส ใสใจบริการ" 

 

 
 



ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 

มุมมอง ตัวช้ีวัด 

มุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Social and EnvironmentPerspective) 

E1 จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมสรางคุณประโยชนตอสังคมและ

สภาพแวดลอมของชุมชน 

มุมมองดานประสิทธิผล 

(Effectiveness Perspective) 

D1 ระดับความสาํเร็จของการบริหารสหกรณแบบพึ่งพาตนเอง 

D2 ระดับความสาํเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน 

D3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอสหกรณโดยภาพรวม 

มุมมองดานผูรับบริการ 

(Customer Perspective) 

C1 ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับอุดมการณสหกรณ 

C2 จํานวนกิจกรรมที่สมาชิกมีสวนรวมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

C3 ระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

C4 ระดับความสาํเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน 

C5 จํานวนประเภทการใหบริการทางดานการเงิน 

C6 จํานวนกิจกรรมที่สหกรณฯจัดสวัสดิการแกสมาชิก 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 

(Internal ProcessPerspective) 

B1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณตามแผนกล

ยุทธ 

B2 ระดับความสําเร็จและการตอยอดของระบบบริหารการเงินที่มีความ

เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง 

B3 จํานวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

มุมมองดานการเรียนรูและการ

เจริญเติบโต 

(Learning and GrowthPerspective) 

A1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณฯ 

A2 เปนจํานวนครั้งของกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการและฝาย

จัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหนาที่รับผิดชอบ 

A3 เปนจํานวนของผูแทนสมาชิกที่ไดรับการพัฒนาแลกเปลี่ยนขายสารที่

เปนประโยชนเชื่อมโยงบอกตอสมาชิกเครอืขาย 

A4 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมใหบุคลกรเรียนรูรวมกันในการเสริมสราง

คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร 



ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 

 

1. มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต(Learning and Growth Perspective) 

กลยุทธ KPIs 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณฯ 

ระดับ 1 หมายถึงมีฐานขอมูลครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานและมีระบบตรวจสอบ

เชื่อมโยงความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และมีการอัพเดทขอมูลที่จําเปนอยางสม่ําเสมอ

ทันทวงทีมีระบบสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพมีครุภัณฑดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงานและมีจํานวนผูเขาใชระบบ Intranet ไม

นอยกวารอยละ 50 ของบุคลากรในหนวยงาน 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และมีจํานวนผูเขาใชระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับปที่ผานมามีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ

(Backup) 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และมีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศมีระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย 

ยกระดับการ

พัฒนา 

สมรรถนะบุคลากร 

จํานวนครั้งของกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการและฝายจัดการไดรับการพัฒนา

ศักยภาพตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

จํานวนครั้งของผูแทนสมาชิกที่ไดรับการแลกเปลี่ยนขาวสารที่เปนประโยชนเชื่อมโยงบอกตอกับ

สมาชิกในเครือขาย 

เสริมสรางคานิยม

รวม 

และวัฒนธรรม

องคกร 

จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมใหบุคลากรเรียนรูรวมกันในการเสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรม

องคกร 

 

 

 

 

 



2. มุมมองดานกระบวนการภายใน(Internal Process Perspective) 

กลยุทธ KPIs 

พัฒนาการบริหาร 

จัดการสหกรณตาม 

หลักสากล 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณตามแผนกลยุทธ 

ระดับ 1 หมายถึงมีการจัดทํา /ประเมินผล/สรุปผลแผนปฏิบัติการประจําป 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และสามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําป 

ระดับ 3หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการจัดทําแผนกลยุทธมีระบบการ

ประชาสัมพันธที่ทันสมัยและท่ัวถึง 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และมีการใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการโดยยึดหลักสหกรณฯ 7 ประการ 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และเปนตนแบบการบริหารสหกรณออมทรพัย 

พัฒนาดานการ

ประชาสัมพันธ ขอมูล 

ขาวสารแกสมาชิก 

ระดับความพึงพอใจของสมาชิกตอรูปแบบการประชาสัมพันธ 

ระดับ 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจนอย 

ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจมาก 

ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 

ยกระดับระบบบริหาร

การเงินที่เอ้ือตอการ

พึ่งพาตนเอง 

ระดับความสําเร็จและการตอยอดระบบบรหิารการเงนิที่มีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง 

ระดับ 1 หมายถึงกําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อตอการตอยอดพัฒนาระบบการเงินและ

เชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณในประเด็นอ่ืนๆ 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และพัฒนาโครงสรางการเงินเพื่อกระจายทุน

และสรางเสถียรภาพทางการบริหารการเงิน 

ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และพัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลใน

ธุรกิจของสหกรณฯ ( ระบบ Online ) 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูคํ่าประกัน 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และสรางระบบการเรียนรูท่ีเก้ือหนุนการ

ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ 

สรางและพัฒนา 

นวัตกรรมการบริหาร 

และการใหบริการ 

จํานวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 



3. มุมมองดานผูรับบริการ(Customer Perspective) 

กลยุทธ KPIs 

สรางระบบสหกรณที่มี 

คุณคาแกสมาชิก 

ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับอุดมการณสหกรณฯ 

ระดับ 1 หมายถึงมีความรูความเขาใจนอยท่ีสุด 

ระดับ 2 หมายถึงมีความรูความเขาใจนอย 

ระดับ 3 หมายถึงมีความรูความเขาใจปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึงมีความรูความเขาใจมาก 

ระดับ 5 หมายถึงมีความรูความเขาใจมากที่สุด 

สงเสริมสนบัสนุนการมี 

สวนรวมกิจกรรมทาง 

สังคมและพัฒนา 

สิ่งแวดลอมของสมาชิก 

จํานวนกิจกรรมที่คณะกรรมการและสมาชิกมีสวนรวมทางสงัคมและพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อ

ชุมชน 

พัฒนาระบบการ 

ใหบริการและ

สวัสดกิาร 

ที่มีคณุภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ระดับ 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจนอย 

ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจมาก 

ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 

พัฒนาระบบการ

บริหารและใหบรกิาร

ทางการเงิน 

ระดับความสําเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน 

ระดับ 1 หมายถึงการวางแผนงบประมาณและคํานวณตนทุนของกิจกรรม 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับคุณภาพระดับ 1 และมีการจัดระบบการจัดซื่อจัดจางและการบริหาร

ทางการเงินรวมถึงการการควบคมุงบประมาณ 

ระดับ 3 หมายถึงมีระดับคุณภาพระดับ 2 และมีการจัดทํารายงานทางการเงิน 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับคุณภาพระดับ 3 และมีการบริหารสินทรัพย 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับคุณภาพระดับ 4 และมีการตรวจสอบภายใน 

จํานวนประเภทการใหบริการทางดานการเงินขอมูลปฐาน 

1. เงินฝากออมทรัพย 

2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 



 

3. ตัวสัญญาใชเงิน 

4. เงินกูสามัญ 

5. เงินกูพิเศษ 

6. เงินกูฉุกเฉิน 

7.เงนิกูสวัสดิการ 

 

จํานวนกิจกรรมที่สหกรณฯจัดสวัสดิการแกสมาชิกท่ีทั่วถึงและเปนธรรมขอมูลปฐาน 

1. สวัสดกิารสงเคราะหเก่ียวกับการศพ 

2. สวัสดกิารสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

3. สวัสดกิารสงเคราะหศพบิดามารดาคูสมรสและบุตรสมาชิก 

4. สวัสดกิารรักษาพยาบาล 

5. สวัสดกิารเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 

6. ประกันชีวิตกลุมสมาชิก 

 

4. มุมมองดานประสิทธิผล(Effectiveness Perspective) 

เปาประสงค KPIs 

สหกรณแบบพึ่งพา 

ตนเองและเปน

องคกร 

แหงการเรียนรู 

ระดับความสําเร็จของการบริหารสหกรณแบบพึ่งพาตนเอง 

ระดับ 1 หมายถึงมีการกําหนดการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและมีการกําหนด

มาตรฐานการบริการ 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และมีการกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบการ

บริหารงานและการดําเนินงานของกิจการ 

ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และมีการกําหนดนโยบายในการสงเสริม/สนับสนุน

กิจกรรมชุมชน 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรเพ่ือพัฒนา

ความสามารถสูมาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและจัด 

สวัสดิการใหกับสมาชิก 

 ระดับความสําเรจ็ของการบริหารองคกรแหงการเรียนรู 

ระดับ 1 หมายถึงมีการจัดทําแผนพัฒนาความรูท่ีชัดเจนในการสงเสริมการจัดการเรียนรูใน



หนวยงาน 

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และมีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู 

ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการจัดกิจกรรมใหความรูและปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาความรูอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และบุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจและนํา

ประโยชน 

จากการจัดการเรียนรูไปใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และมีการสรางเครือขายและการเผยแพรความรู

ความเขาใจใหสมาชิกและบุคคลที่สนใจและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ภาพลักษณเปนเลิศ ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอสหกรณโดยภาพรวม 

ระดับ 1 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับควรปรับปรุง 

ระดับ 2 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับพอใช 

ระดับ 3 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับดี 

ระดับ 5 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับดมีาก 

สหกรณมีเสถียรภาพ 

ทางการเงิน 

ระดับความสาํเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน 

ระดับ 1 หมายถึงบรรลุตามตัวชีวัดยอย 4 ตัวชี้วัด 

ระดับ 2 หมายถึงบรรลุตามตัวชีวัดยอย 5 ตัวชี้วัด 

ระดับ 3 หมายถึงบรรลุตามตัวชีวัดยอย 6 ตัวชี้วัด 

ระดับ 4 หมายถึงบรรลุตามตัวชีวัดยอย 7 ตัวชี้วัด 

ระดับ 5 หมายถึงบรรลุตามตัวชีวัดยอย 8 ตัวชี้วัด 

E5/1 อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

E5/2 อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน 

E5/3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

E5/4 อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

E5/5 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) 

E5/6 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย 

E5/7 อัตราลูกหนีระยะสนัที่ชําระหนีไดตามกําหนด 

E5/8 อัตราการเจริญเตบิโตของทุน 



สมาชิกมีวินัยทาง 

การเงิน 

จํานวนของสมาชิกที่มีเงินฝากและหรือสงชําระหน้ีอยางตอเนื่อง 

สมาชิกมีความมั่นคง

ทางการเงิน 

อัตราเงนิฝากเฉลี่ยของสมาชิก 

เงินฝากหมายถึงเงนิฝากของสมาชิก 

สมาชิกรวมมือในการ

สรางคุณประโยชนตอ 

สังคมและพัฒนา 

สิ่งแวดลอม 

จํานวนสมาชิกที่ขารวมกิจกรรมสราง 

คุณประโยชนตอสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่4 
กรอบการดําเนนิงานและงบประมาณ 

 

ในการปฏิบัติสูความสําเร็จตามตัวชีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแตละมุมมองไดกําหนดกรอบ

แนวทางการดําเนินงานไวกวางๆพรอมกับกําหนดวงเงินงบประมาณเปนระบบงบประมาณมุงผลงานตาม

ยุทธศาสตร (Strategy Performance Based Budgeting)ไดกําหนดงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจการตาม

แผนงบประมาณไว3,981,408บาทโดยไดแบงการใชงบประมาณออกเปน 2 ประเภทใหญๆดังนี้ 

1. งบประมาณบรหิารจัดการ 

2. งบประมาณตามมุมมอง 

2.1 มุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective) 

2.2 มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

2.3 มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

ซึ่งสัดสวนงบประมาณแตละปสามารถผันแปรไดตามความเหมาะสมแตเมือรวมกัน 1ปตองไมเกิน

วงเงินงบประมาณที่กําหนดอัตรางบประมาณเพิ่มขึ้นแตละปใชอัตราการเจริญเติบโต 5% บวกอัตราเงินเฟอ % 

โดยงบประมาณตามกลยุทธสามารถเลือนไหลไดตามความเหมาะสมแตตองไมเกินยอดรวมของงบประมาณแต

ละมุมมองและงบประมาณแตละประเภทไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไวดังตอไปนี้ 

 

1. กรอบการดําเนินงานและงบประมาณบริหารจัดการ 

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

(หนวย : บาท)        

ป 2561 

รวม 

1 งานบริหารทั่วไป: เงินเดือนคาจางเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจํา

ตําแหนงคาครองชีพสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง คาตอบแทน

ผูตรวจสอบในการประชุมและปฏิบัติงาน  คาตอบแทนงาน

ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิกและรองประธาน

ค าตอบแทนที่ปรึ กษาและบุคคลอื่ นที่ สหกรณ เ ชิญมา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  คาตอบแทนประธานใน

ที่ประชุม คาสอบบัญชี  คาตอบแทนหนวยงาน  คารับรอง

คาบริการทําความสะอาด  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการประชุม

คณะกรรมการประจําเดือนอนุกรรมการและคณะทํางาน           

คาพาหนะเดินทางของผูประสานงาน 

 2,220,720 2,220,720 

2 งานบริหารงบกลาง: คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  ของใช

สํานักงาน  น้ํามันเชื้อเพลิง  ของท่ีระลึก/ของขวัญ/ของชํารวย         

ค าสาธารณูป โภค ค า ใชจ ายทั่ ว ไป คา รักษาพยาบาล              

 1,136,000 1,136,000 



เงินชวยเหลือบุตรคาเลาเรียนบุตรเจาหนาที่   เงินสมทบ

ประกันสังคมคาธรรมเนียมเช็ค/โอนเงิน  คาขนยายเงินสด            

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑและคาใชจายอื่นๆ 

 รวมงบประมาณบริหารจัดการ  3,356,720 3,356,720 

 

2. กรอบการดําเนินงานและงบประมาณตามมุมมอง 

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 

(หนวย : บาท) 

ป 2561 

รวม 

1 มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต(Learning and 

Growth Perspective) มี 3 กลยุทธประกอบดวย 

   

 1.1 พัฒนาระบบ: จัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลโปรแกรมระบบงานสหกรณฯระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศ

ใหมีความทันสมัย 

A1 60,000 60,000 

 1.2 ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร :พัฒนาบุคลากร

ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม

บทบาทหนาที่  ของบุคลากรอยางตอเนื่องประกอบดวย

คณะกรรมการดําเนินการฝายจัดการผูตรวจสอบกิจการพัฒนา

องคความรูเจตคติผูแทนสมาชิกและพัฒนาเครื่องมือดานการ

จัดการเพื่อนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกร

โดยมีกระบวนการสรรหาความรูถายทอดแบงปนไปยังบุคคล

กลุมเปาหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 

A2 

A3 

- - 

 1.3 เสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรม 

องคกร : ปลูกฝงคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร 

ใหกับบุคลากรในองคกรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รับฟงความคิดเห็นและสรางความตระหนักใหบุคลากร 

เขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน 

คานิยมรวมประกอบดวย 

1. การยอมรับซึ่งกันและกัน ( Acceptance ) 

2. การใหความสําคญัตอสมาชิก ( Service Mind ) 

3. ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) 

วัฒนธรรมองคกรประกอบดวย 

1. บรกิารดวยใจ ( Service Mind ) 

A4 185,000 185,000 



2. โปรงใสในหนาที่ ( Clean ) 

3. ผลงานดีมีคุณธรรม ( Morality ) 

4. นําสูการพัฒนา ( Development ) 

 

2 มุมมองดานกระบวนการภายใน(Internal Process 

Perspective) มี 3 กลยุทธประกอบดวย 
 

  

 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ: พัฒนาการใชแผนกล

ยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยยึดหลักสหกรณฯ7

ประการจัดทํา/ประเมินผล/สรุปผลแผนปฏิบัติการจัดประชุม

ใหญสามัญประจําปพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหทันสมัย

และทั่วถึงสรางระบบการลงทุนเพื่อบริการทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมทังดานการลงทุนสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและ

การลงทุนอื่นๆโดยจัดกิจกรรมหรือกําหนดแนวทางชวยเหลือที่

กอใหเกิดประโยชนแกสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

B1 20,000 20,000 

 2.2 ยกระดับระบบบริหารการเงินที่เอื้อตอการพึงพาตนเอง : 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการเงินและกลไกสนับสนุน           

โดยการกําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อตอการพัฒนาระบบ

การเงินและเชื่อมโยงธุรกิจพัฒนาโครงสรางการเงินเพื่อลด

ตนทุนและสรางเสถียรภาพพัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูล

ในธุรกิจของสหกรณฯ ( ระบบ Online ) จัดตั้งกองทุนชวยเหลือ

ผูค้ําประกันสรางระบบการเรียนรู ท่ี เ ก้ือหนุนการยกระดับ

ความสามารถในการบริหารจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 

B2 5,000 5,000 

 2.3 สรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการใหบริการ : 

แสวงหาโอกาสสําหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

และบริการใหมๆการบริหารเก่ียวกับงานวิจัยพัฒนาบริการที ่

เอ้ือตอการใหบริการสมาชิกหรือผูรับบริการ 

B3 30,000 30,000 

3 มุมมองดานผูรับบริการ(Customer Perspective) 

มี 3 กลยุทธประกอบดวย 

   

 3.1 สรางระบบสหกรณที่มีคุณคาแกสมาชิก : พัฒนารูปแบบ

การปลูกฝงอุดมการณสหกรณใหเหมาะสมกับสมาชิกเกา      

สมาชิกใหมผูหักผลักสงและผูประสานงาน 

C1 25,000 25,000 

 3.2 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมและ

พัฒนาส่ิงแวดลอมของสมาชิก :สงเสริมใหสมาชิกมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมใน

C2 - - 



กิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอมของสมาชิก 

 

3.3 พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ : 

พัฒนาวิธีการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความตองการของ

สมาชิกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมกําหนดมาตรฐานการ

ใหบริการแกสมาชิกและผูรับบริการมีการประเมินผลติดตามผล

และปรับปรุงเปนระยะอยางเหมาะสมกําหนดมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินสรางธุรกิจเสริมจากสินทรัพยสราง

ระบบการตรวจสอบภายในเพิ่มวิธีการเขาถึงการบริการทาง

การเงินจัดสินเชื่อประเภทตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพเสริม เพิ่ มวิ ธี การออมเงิน ใหมีความ

หลากหลายมีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกจัดสวัสดิการที่

ทั่วถึงและเปนธรรมพัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิมเพิ่มสวัสดิการ

รูปแบบใหมที่ตอบสนองตอสมาชิกทุกกลุมเปาหมายและสงเสริม

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของสมาชิก 

C3 

C4 

C5 

C6 

- - 

 รวมงบประมาณตามมุมมองเปนเงิน  325,000 325,000 

 รวมงบประมาณทัง้สินเปนเงิน  3,681,720 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมกระบวนการ 

ที ่ โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 

1. ออมหุนลุนโชค  เชิงปริมาณ:  

1.รอยละ 20 ของจํานวนสมาชิก 

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับความสําเร็จการเพิ่มทุนภายในของสหกรณ 

 

20,000.00 

2. สมาชิกตนแบบพอเพียง เชิงปริมาณ:  

1.จํานวนสมาชิกตนแบบภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ (5 คน) 

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกเพิ่มขึ้น 

 

5,000.00 

3. อบรมและพัฒนาสมาชิกใหม  เชิงปริมาณ:  

1.รอยละ 80 ของจํานวนสมาชิกที่เขาใหมในรอบป 

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับสําเร็จในการถายทอดความรูความเขาใจแกสมาชิกใหมของสหกรณ 

 

25,000.00 

4. พัฒนาพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่และกรรมการ

สหกรณโดยใชระบบ ESB  

เชิงปริมาณ:  

1.กรรมการและเจาหนาท่ีทุกคนเขาสูกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม 

2.ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับคณุภาพในการใหบริการของเจาหนาที่และกรรมการสหกรณ 

 

30,000.00 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับความรูความเขาใจ 

ภาพลักษณและธรรมาภิบาล  

เชิงปริมาณ:  

1.จํานวนครั้งท่ีเขารวมอบรมไมนอยกวา 15 ครั้งตอป  

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับคณุภาพของความรูความเขาใจที่เพิ่มข้ึนของผูท่ีเขารวมอบรม 

 

185,000.00 



 

ที ่ โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 

6. พัฒนาระบบการใหบริการสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ (One 

stop service)  

เชิงปริมาณ:  

1.การลดรอบเวลาการใหบริการตรวจสอบสินเชื่อแกสมาชิกเหลือไมเกิน 15 

นาท ี

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับคณุภาพการใหบรกิารตรวจสอบสินเชื่อ 

 

ไมใชงบประมาณ 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ เชิงปริมาณ:  

1.ระบบสารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ: 

1.ระดับคณุภาพในการเขาถึงขอมูลของสมาชิกทุกระดับในสหกรณ 

 

60,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่5 
การควบคุมติดตามและการประเมินแผนกลยุทธ 

 

การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธจะเกิดผลสําเร็จตามตัวชีวัดความสําเร็จนั่นมีรูปแบบในการดําเนินการ

เชิงกระบวนการดังนี้ 

1. การควบคุม เปนการควบคุมแบบขอมูลยอนกลับคือการกํากับติดตามดูแลใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคโดยการมอบความรับผิดชอบระหวางฝายจัดการคณะกรรมการดําเนินการซึ่งอาศัย

โครงสรางของสหกรณฯซึ่งแบงไดเปน 2 ระดับคือการควบคุมยุทธวิธีและการควบคุมการดําเนินการโดยการ

จัดทําแผนปฏิบัติรายปมีการสรุปผลการดําเนินงานเปนรายป 

2. การควบคุมดวยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ การวัดผล / ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามกลยุทธแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) เปนรูปแบบที่สอดคลองกับการจัดทําแผนฯโดย

ประเมินตามตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs)5 มุมมองคือมุมมองดานการ

เรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 4ตัวชี้วัดมุมมองดานกระบวนการภายใน 

(Internal Process Perspective) 5 ตัวชี้วัดมุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective) 6 ตัวชี้วัด

มุมมองดานประสิทธิผล (Effectiveness Perspective)7 ตัวชี้วัดและมุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Social and Environment Perspective) 1 ตัวชี้วัดซึ่งทําการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาตามแผนกลยุทธ 

3. การควบคุมดวยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล การวัดสมรรถนะบุคคลดวยบุคคลเปนหัวใจสําคัญ

ในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จโดยเฉพาะเจาหนาที่และผูนําในองคกรจะตองทําความเขาใจกับบุคลากร

และพัฒนาไปพรอมๆกันและกําหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูความสําเร็จใหชัดเจนพรอมกับมีการวัด/

ประเมินสมรรถนะควบคูกันไปดังนี้วัดความรูวัดความชํานาญวัดสมรรถนะทางการบริหารและความเปนผูนําวัด

สมรรถนะภายในองคกรเปนรายปทุกป 

4. การประเมินผลในระยะคร่ึงแผนเปนการประเมินผลในชวง 6เดือนแรกของแผนและเมื่อสิ้นสุด

แผนทั้งนี้เพื่อทบทวนความกาวหนาและอุปสรรคอีกท้ังทบทวนกลยุทธตัวชี้วัดเปาหมายหรือปรับเปลี่ยน

กิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเปนการประมวลผลแผนกลยุทธเมื่อสิ้นสุดป พ.ศ. 2561 เพื่อสรุป

การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 ป ดําเนินการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายกับ

สหกรณอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนที่คลายคลึงกัน 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่6 
แนวทางการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ 

 

1. ความหมายของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการของ

สหกรณรวมกันกําหนดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา วิธีการ หรือ กระบวนการปฏิบัติงาน

ตามที่กําหนดไว จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

2. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของสหกรณ 

1.  เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของสหกรณ 

3.  เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมายสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

4. เพื่อใหเกิดการปองปรามและรักษาทรัพยสินของสหกรณ 

3. แนวทางการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶       

โครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์ 

คณะกรรมการดําเนินการ ภารกิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

ผูจดัการ 

เจาหนาที่สหกรณ 

ลูกจางตาง ๆ 

ฝายจัดการ 

งานวางแผน 

ติดตามและประเมินผล 

งานธุรการ 

งานการเงิน/บัญช ี

งานธุรกิจ/บริการ 

1 

2 

3 

4 

หมายถึง  ภารกจิของคณะกรรมการดําเนินการ 

หมายถึง  หนาที่ของฝายจัดการ (กรณฝีายจัดการ) 



จากโครงสรางการบริหารการจัดการในสหกรณนํามากําหนดแนวทางในการควบคมุภายใน 

ไดใน 4 เรื่องใหญ ๆ ไดแก 

1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล 

2. งานธุรการ 

3. งานการเงิน / บัญช ี

4. งานธุรกิจ / บริการและสวสัดิการ  

 ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผูรับผิดชอบ              

ในการควบคุม 

1. งานวางแผน 

ติดตาม และ

ประเมินผล 

1. แผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

ดําเนินการใหเปนไป 

ตามแผนท่ีไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ 

1. รับทราบและพิจารณารายงาน

ผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ประจําเดือน 

2. กรณีมีปญหาในทางปฏิบัติให

กําหนดมาตรการแกไข /ปรับปรุง  

เ พื่ อ ใ ห ผู เ กี่ ย ว ข อ ง รั บ ไ ป

ดําเนินการ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 2. งบประมาณรายจาย

ของสหกรณ 

 ควบคุมการใชจาย    

ภายใตงบประมาณ     

รายจายท่ีที่ประชุม

ใหญอนมุตัิ  

พิจารณารายการรบั-จาย จาก

การดาํเนินงานของสหกรณ

ประจําเดือน 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 3. การประชุมใหญ /     

การประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

1. มีองคประชุมครบ 

2. มีวาระการประชุม 

3. มีการบันทึก

รายงาน  การประชุม 

1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ 

 ผูเขาประชุม 

2. ควบคุมวาระการประชุม    

ใหเปนไปตามกําหนด 

3. บันทึกรายงานการประชุม ให

แลวเสร็จภายใน.........วัน                  

(ภายใตคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ) 

ประธานและ

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 4. การปฏิบัติตามมติ

สําคญัของท่ีประชุม    

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

ดําเนินการใหเปนไป

ตามมติที่ประชุม 

ติดตามผลการปฏิบัติใน       

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 



งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 

ผูรับผิดชอบ             

ในการ

ควบคุม 

 

5. การกําหนดระเบียบ 1. กําหนดใหเปนไป 

ตามวัตถุประสงคและ 

 สอดคลองกับการ

ดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ 

2. ระเบียบท่ีตอง

ไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียน

สหกรณ 

 

1. ควบคุมการปฏิบัติให  เปนไป

ตามระเบียบที่ สหกรณกําหนด 

 

2 . ร ะ เบี ยบที่ ต อ ง ได รั บความ

เ ห็ น ช อ บ จ า ก น า ย ท ะ เบี ย น

สหกรณ 

- ระเบียบวาดวยการรับ ฝากเงิน

ประเภทออมทรัพยหรือประเภท

ประจําจากสมาชิก 

-ระเบียบวาดวยการรับฝากเงนิ

จากสหกรณอ่ืน 

- ระเบียบวาดวยการให สหกรณ

อ่ืนกูยืมเงิน 

3. สําเนาระเบียบตางๆที่สหกรณ

กําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ

ทราบ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

2. งานธุรการ  1. การจัดทําทะเบียน

สมาชิก 

1. ใหมีการจัดทํา

ทะ เบี ย นสม าชิ ก

ต า ม ร า ย ก า ร ที่

กฎหมายกําหนด     

2 .  ส ง สํ า เ น า

ท ะ เ บี ย น          

เก็บรักษาทะเบียน

และรายงานการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  

รายการในทะเบียน

1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งที่มีการ

รับสมาชิก 

2. เก็บรักษาทะเบียนใหอยูในที่

ปลอดภัยในสํานกังานสหกรณ 

 3.กรณีสหกรณตั้งใหมใหสําเนา

ทะเบียนใหนายทะเบียนสหกรณ      

ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ 

จดทะเบียน  

4. รายงานการเปลี่ยนแปลง       

รายการในทะเบียนตอนายทะเบียน

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ      

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ 

ที่ไดรับ

มอบหมาย  



ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย

กําหนด 

สหกรณภายใน 30 วัน นับแตวัน

สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

5.รายงานผลการ 

เขา-ออกของสมาชิกให

คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 

 

 2. การจัดทําทะเบียนหุน 1.ใหมีการจัดทํา

ทะเบียนหุนตาม

รายการที่กฎหมาย

กําหนด  

2. สงสําเนา

ทะเบียน      

เก็บรักษาทะเบียน 

และรายงานการ

เปลี่ยนแปลง 

รายการในทะเบียน

ตามที่กฎหมาย

กําหนด 

1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งที่มีการ

ถือหุน/ถอนหุน/โอนหุน  

2. เก็บรักษาทะเบียนใหอยูในที่

ปลอดภัย  ในสํานักงานสหกรณ 

3. กรณีสหกรณตั้งใหมใหสําเนา

ทะเบียนให นายทะเบียนสหกรณ      

ภายใน 90 วันนับแตวันที่จด

ทะเบียน 

4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ

ในทะเบียนตอนายทะเบียน

สหกรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน

สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

5. รายงานผลการถือหุน /ถอน

หุน / โอนหุน ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการทราบ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ      

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



3.จัดทํารายงานประจําป 

ของ สหกรณ 

 

1.จัดทํารายงาน

ประจําป 

แสดงผลการ

ดําเนินงาน 

ของสหกรณ  เสนอ         

ท่ีประชุมใหญใน

คราวที ่

เสนองบดุล 

2.เก็บรักษาและสง

สาํเนา 

ใหนายทะเบียน

สหกรณ 

 ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 

1.จัดทํารายงานประจําปแสดง 

ผลการดาํเนินงานของสหกรณ 

2.เสนอที่ประชุมใหญใน 

คราวที่เสนองบดุล 

3.เก็บรักษาตัวจรงิไวที่             

สาํนักงานสหกรณเพื่อให     

 สมาชิกตรวจด ู

4.สงสาํเนาใหนายทะเบียน สหกรณ 

ภายในวันที่ 30 วัน 

นับแตวันท่ีมีการประชุม 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี

ไดรับ

มอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. จัดเก็บรักษาเอกสาร

สาํคัญของ สหกรณ 

(1) กฎหมายสหกรณ 

(2) ขอบังคบัสหกรณ 

(3) ระเบียบตาง ๆ  ของ

สหกรณ  

(4) ใบสาํคัญ 

รับจดทะเบียนสหกรณ 

(5) ระเบียบ คําสั่ง 

ประกาศ  

คําแนะนําของนาย

จัดเก็บรักษาไวที่      

สาํนักงานสหกรณ

เพื่อใหสมาชิก

ตรวจดูได 

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ     

 ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ( ตวัจริง 

) และใบสาํคัญรบัจดทะเบียน  

สหกรณไวในที่ปลอดภัยใน  

สาํนักงานสหกรณ 

3. สําเนาขอบังคับและระเบียบ

ตาง ๆ ใหสวนงานในสหกรณถือ

ปฏิบัติ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี

ไดรับ

มอบหมาย 



ทะเบียนสหกรณ 

(6) คาํแนะนาํของ

หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ  

 5. การดูแลรักษาทรัพยสิน 

ของ สหกรณ 

ดูแลรักษาทรัพยสิน 

ของสหกรณให

พรอมที่        จะใช

งาน 

1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 

3. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน

ของสหกรณใหเปนปจจุบัน 

4. การตรวจสอบและติดตาม 

- มีการตรวจนับทรัพยสินเมื่อสิ้น

ปทางบัญช ี

- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจาก

การตรวจนับกับทะเบียนคุม 

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให 

รายงานผลการปฏิบัติงานตอ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี

ไดรับ

มอบหมาย 

 

งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 

ผูรับผิดชอบ                  

ในการ

ควบคุม 

3.งาน

การเงิน/บัญชี 

 

1.  การเงินในสหกรณ การรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บ

รักษาเงินใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับของ

สหกรณ 

1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของเพื่อ

ถือปฏิบัติ 

2. มีคาํสั่งมอบหมายผูรบัผิดชอบ

และขอบเขตอํานาจหนาที่ 

3. เจาหนาที่การเงินตองมิใช 

บุคคลคนเดียวกับพนักงานบัญช ี

4. มีเอกสารการรับ - จายเงิน 

ถูกตอง  ครบถวน เปนไปตาม

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ     

มอบหมาย 

หรือ  ผูจัดการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 



 

2. การจัดทําบัญชี จัดทาํบัญชีตาม

แบบและรายการ

ที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด 

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2. จัดทําบัญชีตามแบบและ

รายการที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

3. รายการในบัญชีเก่ียวกับ

กระแส          เงินสด  ใหบันทึก

รายการในวันที่มีรายการเกิดข้ึน 

4. รายการบัญชีท่ีไมเก่ียวกับ

กระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการ

ในสมุดบัญชี          ภายใน 3 วัน

นับแตวันที่รายการเกิดขึ้น 

5. การลงรายการบัญชีตองมี

เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ี

สมบูรณและครบถวน 

6. เก็บรักษาบัญชี และ เอกสาร

ประกอบการลงบัญชีไวในที่

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ที่ไดรับ      

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย  

ระเบียบ และเก็บไวในที่ปลอดภัย

ในสํานักงานสหกรณ 

5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้น

เวลาทําการเพื่อยืนยันยอดกับ

บัญชีเงินสด 

6. กําหนดวงเงนิสดในมือที่ถือใน

แตละวันใหสอดคลองกับ ความ

จําเปนภายใตระเบียบท่ีเก่ียวของ

หรือมติที่ประชุม                          

คณะกรรมการดําเนินการ 

7. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

และมีการตรวจนับเม่ือสิ้นปทาง

บัญชี 

8. สุมตรวจ สอบทาน ยืนยันยอด 



ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 

 

3.  การจัดทํางบดุล จัดทาํงบดุล              

อยางนอย 1 ครั้ง 

ทุกรอบ 12 เดอืน 

ซึ่งถือเปนรอบป

ทางบัญชีของ

สหกรณ 

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2. ใหปฏิบัติตามระเบียบที่

เก่ียวของกับการบัญชีของสหกรณ 

3. ใหมีรายการตามแบบที่          

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(1) สินทรพัย 

(2) หนี้สิน 

(3) ทุน 

(4) บัญชีกําไร / ขาดทุน 

4. ดําเนินการใหแลวเสร็จ และให

ผูสอบบัญชีตรวจสอบกอน

นําเสนอที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรอืกรรมการ

ที่ไดรับ      

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

  5. ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นป 

ทางบัญช ี

6. สงสําเนางบดุลให 

นายทะเบียนสหกรณ ภายใน           

30 วัน นับแตวันที่มีการประชมุ 

7. ใหมีการจัดทํางบทดลองอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง รายงานตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

8. เก็บรักษางบดุลและรายงาน    

ทางการเงินไวที่สํานักงาน

สหกรณเพื่อใหสมาชิกตรวจดู 

 

4. งานธุรกิจ/

บริการและ

สวัสดิการ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ ดําเนินธุรกิจ

สินเชื่อตามความ

ตองการของ

1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 

ทําหนาที่ดานสินเชื่อ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ



สมาชิก               

ภายใตอํานาจ

กระทําการ    

ขอบังคับและ

ระเบียบของ  

สหกรณท่ีได

กําหนดไว 

3. จัดทําคาํขอกู สัญญากู 

หลักประกัน 

- ลงรายการในคําขอกูและสัญญา

กู ใหครบถวน ถูกตอง ตามแบบ

ท่ีกําหนด 

- จัดหลักประกันใหคุมหนี้ตาม

ระเบียบท่ีกําหนด 

- จัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ใหเปน

ปจจุบัน 

4. การอนุมัติเงินกูและการจาย

เงินกู 

- เงินกูทกุสัญญาตองผานการ

อนุมัติกอนจายเงินกู 

- มีหลักฐานการจายเงินกูที่

ถูกตองครบถวน 

- จัดทําทะเบียนยอยลูกหน้ีให

เปนปจจุบัน 

ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ

ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

   5. การรับชําระหนี้และการเรงรัด     

หนี้สิน 

- มีหลักฐานการรับชาํระหนี้

ครบถวน 

- กําหนดแผนปฏิบัติงานเรงรัด

หนี้สิน 

6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน   

เก่ียวกับการใหเงินกูทั้งหมดไวใน

ที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 

7. การตรวจสอบและติดตาม 

- มีการวิเคราะหอายุหนี้ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานการ

ให    สินเชื่อตอที่ประชุม

 



คณะกรรมการดําเนินการ

ประจําเดือน 

- ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวใหตรง

กับบัญชีแยกประเภทเปนรายวัน/

รายเดือน 

- สุมสอบทานหนี้อยางนอย           

ปละ 1 ครั้ง 

 2. ธุรกิจการซื้อ ดําเนินธุรกิจการ

ซื้อตาม  ความ

ตองการของ

สมาชิกภายใต

อํานาจกระทาํ

การ  ขอบังคับ

และระเบียบของ 

สหกรณที่ได

กําหนดไว 

1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2. มีคาํสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ          

ทําหนาท่ีดานการจัดหาสินคามา

จําหนาย 

3. การจัดหาสินคามาจําหนาย 

- กําหนดแผนปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อสินคาตามความตองการ         

และความจําเปนของสมาชิก 

- มีการอนุมัติกอนการจัดซื้อ

สินคา หรือจําหนายสนิคาเปนเงิน

เชื่อ          เปนไปตามระเบียบที่

กําหนด 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

หรือกรรมการ

ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

หรือ ผูจัดการ 

ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

  -  ตรวจรับสินคาใหถูกตอง  

ครบถวนตามหลักฐานการจัดซื้อ 

- จัดเก็บสินคาไวในที่ปลอดภัย

และเหมาะสม  ตรวจสอบงาย 

- จัดทําทะเบียนคุมสินคาใหเปน

ปจจุบัน 

- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้

การคา และลูกหนี้การคา (กรณี

ซื้อ-ขายเปนเงนิเชื่อ ) ใหเปน

ปจจุบัน 

 



- ติดตามเจาหนี้การคาและลูกหนี้  

การคาใหเปนไปตามสัญญา           

ซื้อ - ขายเชื่อ 

- มีหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับ    

การจัดซื้อและจําหนายสินคา

ถูกตองครบถวน ตามระเบียบที่

กําหนดและเก็บรกัษาไวในที่

ปลอดภัย ในสํานักงานสหกรณ 

4.  การตรวจสอบและติดตาม 

-  มีการตรวจนับสินคาคงเหลือ

เปนประจําทุกเดือนและมีการ

ตรวจนับเมื่อสิ้นปทางบัญชี 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ          

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

-  มีการสุมตรวจสอบ  ยืนยัน

ยอด   จากการตรวจนับกับ

ทะเบียนคมุ 

-  ตรวจสอบและดูแลรักษา           

วัสดอุุปกรณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ    

การซื้อใหครบถวนและพรอมที่จะ   

ใชงาน 

-  สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย

เปนเงินเชื่อ) 

 3. ธุรกิจการขาย ดําเนินธุรกิจการ

ขายตามความ

ตองการของ

สมาชิก  ภายใต

อํานาจกระทาํ

การ  

1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2. มีคําสั่งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ  ทําหนาที่ดานการ

รวบรวมผลิตผล 

3. การรวบรวมผลิตผล 

- สํารวจความตองการจําหนาย

คณะกรรมการ

ดําเนินการหรือ

กรรมการที่

ไดรับ      

มอบหมาย หรือ 

ผูจัดการที่ไดรับ



ขอบังคับและ

ระเบียบของ 

สหกรณที่ได

กําหนดไว 

ผลิตผลของสมาชิก 

- กําหนดแผนปฏิบัติงาน 

- พิจารณารับซื้อหรือรวบรวม

ผลิตผลของสมาชิกกอนผูอ่ืน 

- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผล

ที่รวบรวม 

- จัดเก็บผลิตผลไวในที่ปลอดภัย

และเหมาะสม  ตรวจสอบงาย 

- มีการอนมุัติกอนจําหนาย

ผลิตผลเปนเงินเชื่อ  ตาม

ระเบียบที่กําหนด 

- จัดทําทะเบียนคุมผลิตผลให

เปนปจจุบัน 

- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้และ

ลูกหน้ี (กรณีซื้อ-ขาย เปนเงนิ

เชื่อ) ใหเปนปจจุบัน 

- มีหลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับการจัดซื้อ และการ

จําหนายผลิตผล ถูกตอง 

ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด 

และเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย

ในสํานักงานสหกรณ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 

- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อ

สิ้นปทางบัญชี 

- มีการทดสอบการยุบตัวตาม

สภาพของผลิตผล 

- มีการสุมตรวจสอบยืนยันยอด  

จากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่

มอบหมาย  



ประชุม   คณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

   

- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุ

อุปกรณ  สถานที่เก็บ ที่

เก่ียวของกับธุรกิจการขายให

ครบถวน และพรอมที่จะใชงาน 

- สุมสอบทานหนี้ (กรณ ีซื้อ-

ขายเปนเงนิเชื่อ ) 

 

 

4.  การรับฝากเงิน ดําเนินการรับฝาก

เงิน   

 ภายใตอํานาจ

กระทําการ

ขอบังคับและ

ระเบียบของ 

สหกรณที่กําหนด

ไว 

1.  กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ  

และตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ 

2.  มีคําสั่งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

รับฝากเงิน และอนุมัติใหถอน

เงนิภายในวงเงินที่กําหนด 

3.  การรับฝากเงิน 

- เจาหนาที่รบัฝากเงนิ  

เจาหนาที่การเงิน และ

เจาหนาที่บัญชี จะตองไมเปน

บุคคลคนเดยีวกัน 

-  มีตัวอยางลายมือชื่อของ              

ผูมีอํานาจถอนเงิน ในการเปด

บัญชีครั้งแรก 

- ออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือ

ไว 

-  การถอนเงนิและการปดบัญชี  

เงนิฝากใหกระทําไดโดยผูมี

อํานาจถอนเงินตามตัวอยาง

ลายมอืชื่อที่ใหไวโดยยื่นพรอม

สมุดคูฝาก 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือ

กรรมการที่

ไดรับมอบหมาย 

หรือผูจัดการที่

ไดรับมอบหมาย 



-  ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือ 

มอบอํานาจ (กรณีผูมีอํานาจ

ถอนเงินมอบใหผูอื่นมารับเงิน

แทน) เปนไปตามแบบที่

สหกรณกําหนด 

-  จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้เงิน

ฝากรายตัวใหเปนปจจุบัน 

-  ตรวจสอบสมุดคูฝากกับ  

ทะเบียนยอยเจาหนี้เงินฝาก  

และตัวอยางลายมือชื่อทุกครั้งท่ี

มี  การรับฝาก  ถอนเงิน และ

ปดบัญชี พรอมเจาหนาที่

สหกรณ   ผูรับผิดชอบ ลง

ลายมอืชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน 

   

-  มีหลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับการรับฝากเงนิถูกตอง 

ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด  

และเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย

ในสํานักงานสหกรณ 

4.  การตรวจสอบและติดตาม 

-  มีการตรวจสอบทะเบียนยอย

เจาหนี้เงินฝากกับบัญชีเปน

ประจําทุกเดือน  และเมื่อสิ้นป

ทางบัญชี 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ           

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

-  มีการยืนยันยอดเงินฝากจาก

สมาชิก กับทะเบียนยอยเจาหนี้

เงนิฝากรายตัว  เมื่อสิ้นปทาง

 



บัญชี 

-  มีการสุมสอบทานยืนยันยอด 

เจาหนี้เงินฝาก 

 

5.  ธุรกิจการแปรรูป ดําเนินธุรกิจการ

แปรรูป ตาม

ความตองการของ

สมาชิก  ภายใต

อํานาจกระทาํ

การ  ขอบังคับ

และระเบียบของ  

สหกรณที่กําหนด

ไว 

1.  กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2.  มีคําสั่งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

แปรรูป 

3.  การดําเนินการแปรรูป 

-  กําหนดแผนการปฏิบัติงาน  

(แผนการผลิต/ แผนการจัดหา

วัตถุดิบ/แผนการจําหนาย)  ให

สอดคลองกับกําลังการผลิต 

-  มีการอนุมัติกอนการจัดซื้อ

วัตถุดิบหรือจําหนายผลิตภัณฑ

แปรรูปเปนเงินเชื่อตามระเบียบ

ที่กําหนด 

-  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑแปรรปูใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือ

กรรมการที่

ไดรับมอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี

ไดรับมอบหมาย 

   

-  จัดเก็บวัตถุดิบและผลติภัณฑ

แปรรูปไวในที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม    ตรวจสอบงาย 

-  จัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบ   

และผลิตภัณฑแปรรปูใหเปน

ปจจุบัน 

-  จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้ 

และลูกหนี้   (กรณีซื้อ-ขายเปน

 



เงนิเชื่อ) ใหเปนปจจุบัน 

-  มีหลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับ              การจัดซื้อ

วัตถุดิบและท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

แปรรูปถูกตอง ครบถวนตาม

ระเบียบที่กําหนด 

และเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย

ใน            สาํนักงานสหกรณ 

 

  4.  การตรวจสอบและตดิตาม 

-  มีการตรวจนับวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑแปรรูปคงเหลือ  เปน

ประจําทุกเดือนและ  เมื่อสิ้นป

ทางบัญชี 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

-   มีการตรวจสอบยืนยัน

ยอดจากการตรวจนับกับ

ทะเบียนคมุ 

-  ตรวจสอบและดูแลรักษาวสัดุ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการแปร

รูปใหครบถวน และพรอมที่จะ

ใชงาน 

-  สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย

เปนเงินเชื่อ) 

 

 

6. ธุรกิจการใหบริการ ดําเนินธุรกิจการ

ใหบริการตาม

ความตองการของ

สมาชิก  ภายใต

อํานาจกระทาํ

1.  กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2.  มีคําสั่งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

ใหบริการ 

3.  การดําเนินธุรกิจการ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือ

กรรมการที่

ไดรับมอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี



การ  ขอบังคับ 

และระเบียบของ

สหกรณที่กําหนด

ไว 

ใหบริการ 

-  สาํรวจความตองการของ

สมาชิก 

-  กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 

ไดรับมอบหมาย 

   

-  กําหนดคาบริการและ

มาตรฐาน   การใหบริการ 

-  มีการอนุมัติกอนใหบรกิาร

เปน   เงินเชื่อตามระเบียบท่ี

กําหนด 

-  จัดทําทะเบียนคุมใหเปน

ปจจุบัน 

-  จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้

และ     ลูกหนี้ (กรณีใหบริการ

เปนเงินเชื่อ) ใหเปนปจจุบัน 

-  มีหลักฐานและเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการ  

ถูกตอง  ครบถวน ตามระเบียบ

ที่กําหนดและเก็บรักษาไวในที่

ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 

4.  การตรวจสอบและติดตาม 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ          

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

-  สุมตรวจสอบและติดตาม           

การใหบริการใหเปนไปตาม        

มาตรฐานที่กําหนด 

-  ตรวจสอบและดูแลรักษา         

วัสดอุุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ               

การใหบริการใหครบถวนและ

พรอมท่ีจะใชงาน 

 



-  สุมสอบทานหนี้ (กรณี

ใหบริการเปนเงนิเชื่อ) 

 

7.  การจัดสวัสดิการ ดําเนินการจัด

สวัสดิการให

สมาชิกภายใต

อํานาจกระทาํ

การ  ขอบังคับ

และระเบียบของ

สหกรณที่กําหนด

ไว 

1.  กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 

2.  มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

ทําหนาท่ีดานการจัดสวัสดิการ

ใหสมาชิก 

3.  การจัดสวัสดกิารใหสมาชกิ 

-  กําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําป  เปนการจัดสวสัดิการ

ใหสมาชิกไวใน    ขอบังคับของ

สหกรณ 

-  กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 

-  จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่                  

ที่ประชุมใหญจัดสรร 

-  จัดทําทะเบียนคุม  จาํแนก

ตามประเภทของสวัสดิการให

เปนปจจุบัน 

-  มีหลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการ

ถูกตอง  ครบถวน             

ตามระเบียบที่กําหนด และเก็บ

รักษาไวในที่ปลอดภัยใน

สํานักงานสหกรณ 

4.  การตรวจสอบและติดตาม 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

-  สุมตรวจสอบและติดตามการ

จัด        สวัสดิการใหเปนไป

ตามระเบียบที่กําหนด 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือ

กรรมการที่

ไดรับมอบหมาย 

หรือผูจัดการท่ี

ไดรับมอบหมาย 



 4. แบบประเมินการควบคุม 

การประเมินการควบคุม  เพื่อใหทราบวา การควบคุมที่มีอยูสามารถที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยง               

ท่ีมีอยูหรือไม  มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนดไวหรือไม  และการควบคุมภายในที่กําหนดไว                      

มีประสิทธิภาพและคุมคาหรือไม  

แบบประเมินการควบคุม 

กิจกรรม : …………. 

วัตถุประสงค 

(1) 

ปญหา-อุปสรรค 

(2) 

วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู

จริง 

(3) 

ผลการประเมิน/การปรบัปรงุ

แกไข 

(4) 

 ปจจัยที่ควรพิจารณาเก่ียวกับ   

 - บุคลากร 

- การปฏิบัติงาน 

- การใชทรัพยากร / 

        งบประมาณ 

- กฎหมายและระเบียบที่

เก่ียวของ 

  

    

  

คําชี้แจงแบบประเมินการควบคุม 

            (1)  หมายถึง  ใหกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม 

            (2)  หมายถึง  ใหระบุปญหา-อุปสรรคที่เกี่ยวของกับบุคลากร การปฏิบัติงาน การใชทรัพยากร/ งบประมาณ    

ปญหา - อุปสรรคที่ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

            (3)  หมายถึง  ใหระบุการควบคุมภายในของกิจกรรม 

            (4)  หมายถึง  ใหเปรียบเทยีบปญหา- อุปสรรคที่เกิดข้ึนกับวิธีการควบคมุภายในที่มีอยูวาวิธีการควบคุมภายใน    

ท่ีมีอยูสามารถลดปญหา-อุปสรรค ไดหรือไม ถาวิธีการควบคุมภายในที่มีอยูลดปญหา- อุปสรรค

ไมได  ใหกําหนดวิธีปรับปรงุแกไข 



 ตัวอยาง         แบบประเมินการควบคุม 

 กิจกรรม  :  การจัดซ้ือ 

วัตถุประสงค ปญหา-อุปสรรค 
วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู

จริง 

ผลการประเมิน / การปรับปรุง

แกไข 

เพื่อใหการจัดซื้อ

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1.จัดซื้อในราคาแพง 

2.จัดซื้อในคุณภาพที่ 

ไมเปนไปตามคุณลกัษณะ   

ท่ีกําหนด 

1.กําหนดใหจัดซื้อภายใน

ราคาและวงเงนิงบประมาณ 

2.กําหนดใหจัดซื้อตาม           

คุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด 

ควรปรับปรุงการควบคุมภายใน    

โดยกําหนดคุณลักษณะให

เหมาะสม 

กับราคาและวงเงินงบประมาณ 

และใหมีการเปรียบเทียบราคา

จาก     แหลงซื้อหลาย ๆ แหง 

 

 

 

5.  จรรยาบรรณของสหกรณ 

 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ  สรางความเลื่อมใส ศรัทธา  และไดรับความเชื่อถือจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป  

สหกรณควรกําหนดจรรยาบรรณของสหกรณใหครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  ดังนี้ 

 (1)  จรรยาบรรณตอตนเอง 

  (1.1)  มีศีลธรรม  ประพฤติตนเหมาะสม 

  (1.2)  ใชวิชาชีพดวยความซื่อสัตย  ไมแสวงหาประโยชน 

  (1.3)  กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

  (1.4)  มีทัศนคติที่ดแีละพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 (2)  จรรยาบรรณตอสหกรณ 

  (2.1)  ซื่อสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 

  (2.2)  ปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถรวดเร็ว  ถูกตอง  สมเหตุสมผล  โปรงใสและ 

          ตรวจสอบได 

(2.3)  ขยันหมั่นเพียร  ทํางานอยางคุมคา  เกิดผลสําเร็จเปนประโยชนตอสหกรณ 



(2.4)  ตรงตอเวลา  และใชเวลาใหเปนประโยชนตอสหกรณ 

(2.5)  ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณอยางประหยัดคุมคา 

 (3)  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

  (3.1)  รวมมือ  ชวยเหลือ แนะนํา 

  (3.2)  เอาใจใสดูแล 

  (3.3)  สรางความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่ 

  (3.4)  สุภาพ  มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธ 

  (3.5)  ละเวนการนาํผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

 (4)  จรรยาบรรณตอสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

  (4.1)  ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค 

  (4.2)  ใหบรกิารดวยความรวดเร็ว  เต็มใจ 

  (4.3)  เอ้ือเฟอ  มีน้ําใจ  สุภาพ  ออนโยน 

  (4.4)  ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

 

6.  ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร  (Information & Communication) 

 6.1  ขอมูลสารสนเทศ 

  เปนขอมูลขาวสารท่ีมีความจําเปนสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ  ประกอบดวย 

  (1)  ขอมูลดานสมาชิกสหกรณ  ไดแก 

          -  ทะเบียนสมาชิกและการถือหุน 

          -  ประวัติ 

          -  รายละเอียดดานอาชีพหลักและอาชีพเสริม  (ผลผลิตและผลิตภัณฑ) 

          -  สถานภาพทางสังคม 

          -  ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม 

          -  ทรัพยสิน - หนี้สิน 

          -  รายได - รายจาย 

  (2)  ขอมูลดานคณะกรรมการดําเนินการ  ไดแก 

          -  ประวัติ 

          -  ทะเบียนคุมวาระการดํารงตําแหนง 

          -  สถานภาพทางสหกรณ 

          -  ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม 



  (3)  ขอมูลดานเจาหนาท่ีสหกรณ  ไดแก 

          -  ประวัติ 

          -  หนาท่ีและความรับผดิชอบ 

          -  สัญญาจางและหลักประกัน 

          -  อายุการทํางาน 

          -  ประวัติความดีความชอบ 

          -  ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม 

          -  ทรัพยสิน - หนี้สิน 

          -  อาชีพคูสมรส 

          -  รายได - รายจาย 

  (4)  ขอมูลดานสหกรณ  ไดแก 

          -  กฎหมายสหกรณ  กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  คําสั่ง  ระเบียบและคําแนะนํา 

นายทะเบียนสหกรณ  ระเบียบและคําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ  ระเบียบและคําแนะนํากรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

          -  ประวัติสหกรณ 

          -  ขอบังคับของสหกรณ 

          -  โครงสรางสหกรณ 

          -  ระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

          -  นโยบายของสหกรณ 

          -  แผนดําเนินงานของสหกรณ 

          -  งบประมาณประจําปของสหกรณ 

          -  รายงานประจาํปของสหกรณ 

          -  ขอมูลทางการเงนิและบัญชีของสหกรณ 

          -  รายงานการประชุมใหญ 

          -  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

          -  งบการเงินของสหกรณ  ยอนหลงัอยางนอย  3  ป 

          -  ทรัพยสิน - หนี้สินของสหกรณ 

          -  แหลงเงินทุนของสหกรณ 

          -  คูมือปฏิบัติงาน 

          -  ขอมูลทางธุรกิจ 



          -  นโยบายรฐับาล 

          -  เครือขายทางธุรกิจ 

          -  ผลผลิตและผลิตภัณฑ 

          -  กลุมสตรีสหกรณ 

          -  กลุมเยาวชนสหกรณ 

ทั้งนี้  ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ  จะตองมีการปรับปรุงใหมีความสมบูรณและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

 6.2  การติดตอสื่อสาร 

  เปนการจัดระบบสื่อสารใหขอมูลที่สหกรณจัดทําไวดีแลว  สงไปถึงผูที่ควรไดรับ  หรือมีไว

พรอมสําหรับผูท่ีใชขอมูลขาวสารนั้น  โดยมีการรับและสงขอมูลแบบโตตอบกันได  จําแนกเปน 

  (1)  การติดตอสื่อสารภายในสหกรณ  ระหวาง 

          -  สหกรณ  กับสมาชิกสหกรณ 

          -  สหกรณ  กับคณะกรรมการดําเนินการ 

          -  สหกรณ  กับเจาหนาที่สหกรณ 

          -  สหกรณ  กับผูตรวจสอบกิจการ 

  (2)  การติดตอสื่อสารภายนอกสหกรณ  ระหวาง 

          -  สหกรณ  กับสหกรณอ่ืน 

          -  สหกรณ  กับเครือขายทางธุรกิจ 

          -  สหกรณ  กับหนวยงานราชการ 

          -  สหกรณ  กับภาคเอกชน 

          -  สหกรณ  กับชุมชนและสังคม 

ทั้งนี้  ระบบการสื่อสารของสหกรณ ควรมีการประเมินเปนระยะๆ  และสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดประโยชน     

สูงสุด 

 

 

 

 

 

 


