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สวนที่ 1
ความเปนมา
ตามที่สหกรณออมทรัพยโ รงพยาบาลศรีสะเกษ จํา กัด 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 ผลการดํา เนินงาน (Key Performance Indicators:KPIs) มุมมองการเรียนรูและการ
เจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมถึงตัวชี้วัดมุมมองดานกระบวนการภายใน ดานผูรับบริการ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนจะตองมีการทบทวน ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ตามแผนกลุยุทธ อนึ่งการควบคุมระบบการวัดสมรรถนะบุคคล เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จ
โดยเฉพาะผูนําในองคกร เจาหนาที่และสมาชิก เมื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูความสําเร็จ และใหสอดคลอง
กับ แผนยุ ท ธศาสตร พัฒ นาระบบบริห ารความเข็ ม แข็ ง สามารถนํา มาประยุ กต ใ ชใ หเ หมาะสม ทั น สมั ย ในยุ ค
ไทยแลนด 4.0 ดังนั้น สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด จึงไดจัดทําโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ป
2561 – 2566 ขึ้น
หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณคือแนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรมซึ่งประกอบดวย
หลักการที่สําคัญรวม 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 การเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community)
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ในการดําเนินงานที่ผา นมาสหกรณออมทรัพยโ รงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ยังไมไดมีแผนกลยุทธที่ชัดเจน
แตในการประชุมใหญสามัญประจําปทุกครั้ง จะมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานใหแกสมาชิกไดรับทราบและอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานประจําป ดังเชนในปบัญชี 2561 ไดดําเนินงานตามแผนที่อนุมัติไวดังตอไปนี้

แผนงานดานสมาชิกและบุคลากร
- รับสมาชิกเพิ่มระหวางป 100 คน

- การพัฒนาบุ คลากรไดสงคณะกรรมการ เจา หนาที่ ผูตรวจสอบกิจการเขา รว มอบรม ศึกษาความรูที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ ทั้งหมด 21 คน
- จัดอบรมใหแกสมาชิก 200 คน จํานวน 2 ครั้ง (เปาหมาย 400 คน 2 ครั้ง/ป)
แผนงานดานการเงิน

- การระดมทุนภายใน โดยมีทุนเรือนหุนเพิ่มระหวางป 60 ลานบาท

แผนงานดานการใหกูเงินแกสมาชิก
- จายเงินกูฉุกเฉิน 200 ลานบาท
- จายเงินกูสามัญ 1,000 ลานบาท
- จายเงินกูพิเศษ 100 ลานบาท
วิสัยทัศน ( Vision )
“มั่นคง โปรงใส ใสใจบริการ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสรางวินัยการออมและการเพิ่มรายไดของสมาชิก
2. ใหบริการสินเชื่อตามความสามารถในการชําระหนี้
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ ภายใตกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณอยางเทาเทียมกัน
4. พัฒนาขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเขาถึงไดงา ย
5. พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ
6. จัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกโดยใชหลักเทาเทียม
เปาประสงค ( Goals )
1. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในหมูสมาชิก
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
ประยุ กตใชคือแนวคิดการมองอยา งรอบดา น (Balanced Scorecard System) เพราะจะไดกําหนดตั วชี้วัด
ความสําเร็จกํากับการปฏิบัติงานของฝายจัดการดวย
2. ควรนําผลการประเมินแผนกลยุทธไปใชประกอบในการวางแผนกลยุทธระยะตอไป
3. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหไมบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดรายตัวชี้วัดเพื่อนําไปประกอบการ
วางแผนและการบริหารแผนกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ขององคกรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห จุดแข็ง และจุดออน นั้น จะเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในขององคกร สวนการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค จะเปนการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่นาจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการขององคกร ผลการดําเนินการในเรื่องนี้ พบวา
จุดแข็ง (Strengths)
1. การบริหารงานของคณะกรรมการดํา เนิ นการ มี ค วามโปร งใส ตรวจสอบไดเ ป น ไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ หรือระเบียบขององคกร
2. สหกรณฯ ไดรบั การชําระหนี้ และรับทุนเรือนหุนของสมาชิกผานทางตนสังกัด ได
3. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณฯ อยูในระดับที่สูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป

4. สหกรณฯ มีสวัสดิการใหสมาชิก และบุคคลในครอบครัวเชน ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และ
สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆ

5. สหกรณฯ สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไ ดเอง และสามารถบริหารดอกเบี้ยโดยไมตองอิงกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ
6. สหกรณเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ
7. สหกรณมีการใหบริการแกสมาชิกดวยความรวดเร็ว และมีความถูกตอง
8. มีก ารเป ดรับ สมัครสมาชิกเพิ่ มเติมตลอดเวลา ทํา ใหส หกรณมีค วามมั่ น คงมากขึ้ น มีโ อกาสในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น
9. มีการประกันความเสี่ยงใหกับผูค้ําประกันอยางเหมาะสม
10. ระยะเวลาการผอนชําระเงินกูยาวนาน
11. เงินทุนสํารองของสหกรณยังคงอยูในระดับที่สูง
จุดออน(Weakness)
1. ปจจุบันการประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณยังไปไมทั่วถึงสมาชิกสมาชิกยังขาดความเขาใจในระบบ
สหกรณ
2. คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู ความเขาใจ ในหลักการ ทฤษฎี และ
ระเบียบฯ ขอบังคับ ของสหกรณฯ ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และจริงจัง
3. ระบบการตรวจสอบกิจ การสหกรณยังเปนระบบเอื้ออาทรไมไ ดสะท อนความเสี่ยงของสหกรณฯที่
แทจริง
4. ปจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการภายในองคกรขาดการดําเนินการที่ตอเนื่องระหวา งขอมู ลจากฝา ย
จัดการ ไปสูฝายบริหาร

5. ทัศนคติ ในรว มของสมาชิกต อ การบริห ารงานของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ และการบริ การของ
เจาหนาที่

6. การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการเชิงระบบพึ่งเริ่มแนวคิดความตอเนื่องในการวางแผนสูเชิง
ปฎิบัติการ
7. ไมสามารถควบคุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการหักเงินเดือนจากตนสังกัด
8. ขาดกิจกรรมความสําคัญกับการมีสวนรวมตอสังคมเชิงรูปธรรมดําเนินการติดตามประเมินเชิงประจักษ
(CSR)
โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหมที่มีการกําหนดวงเงินในการค้ําประกันจะทําใหสหกรณมีโอกาส
ไดรับเงินฝากมากขึ้น
2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณฯ สามารถที่จะใหสหกรณฯ อื่นกูยืมเงินไดหรืนําเงินไปลงทุนในสถาบัน
การเงินอื่น
3. สหกรณสามารถที่จะรณรงคใหสมาชิกมีการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํ ารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
4. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอสหกรณเพิ่มมากขึ้น
5. ชุมนุมสหกรณฯ หรือสหกรณเครือขายสามารถใหการสนับสนุนดานการเงินกับสหกรณฯ ไดตามความ
จําเปน
6. สมาชิกของสหกรณไมตองมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได กรณีไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย
ทุกประเภท รวมถึงเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไมตองเสียภาษีเชนกัน
7. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน สหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ใหคําแนะนํา
และกํากับดูแลอยางใกลชิด
อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันการเงินขยายฐานการตลาดการใหสินเชื่อมาที่กลุมขาราชการ
2. พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพนักงานราชการ ซึ่งทํา ใหสถานภาพของพนักงานราชการซึ่งเป นสมาชิ ก
สวนหนึ่งของสหกรณจะตองเปนไปตามสัญญาจางตามที่ พ.ร.บ. กําหนด (4 ป)
3. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบตอสมาชิกและสหกรณทั้ง
ทางตรงและทางออม เชน การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
4. ลําดับขั้นในการหักเงินจากตนสังกัดยังอยูลําดับถัดจาก สถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งทําใหสหกรณมีความ
เสี่ยงในการที่จะไมไดรับการชําระหนี้เต็มจํานวน หากสมาชิกไปกูเงินจากสถาบันการเงินอื่นดวย

5. สมาชิกของสหกรณสามารถถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนไดโดยเจาหนี้ภายนอก ทั้งๆที่
สมาชิกยังมีภาระที่ตองชําระหนี้กับสหกรณอยู
6. ผลกระทบจาก พ.ร.บ.การกระจายอํานาจการโยกยายหนวยงานไปสูสวนทองถิ่นทําใหเกิดความเสี่ยง

การจัดการวางแผนกลยุทธมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ที่ สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานในสถานการณปจจุบันโดยใช 7s ในการวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนใช C-PEST ในการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกที่ เปนโอกาสและอุปสรรคสรุปผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส ( Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
O1 : มีหนวยงานของภาครัฐกํากับดูแล
O2 : มี OD กับสถาบันการเงินอื่น
O3 : มีเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณ
O4 : นโยบายของภาครัฐ เชน สหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิบาล สหกรณดีเดน สหกรณพอเพียง
O5 : นโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนของภาครัฐ

T1 : คูแขงจากสถาบันการเงินอื่นที่มีผลตอการชําระหนี้ของ
สมาชิก
T2 : การอายัดเงินปนผลสมาชิกจากกรมบังคับคดี
T3 : กฎหมายบางมาตรา เชน พรบ.ทวงหนี้ คุมครองเงิน
ฝาก กฎหมายฟอกเงิน
T4 : ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอื่น
T5 : สหกรณอื่นที่นําเงินไปฝากขาดความมั่นคง
T6 : ภาระงานเพิ่มจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

S1 : ดําเนินการดวยทุนภายใน

W1 : ไมมีผูจัดการมืออาชีพ

S2 : สามารถหักชําระหนี้ไดจากบัญชีเงินเดือนของ

W2 : ไมมีที่ปรึกษาดานกฎหมายประจํา

สมาชิกทุกคน
S3 : สมาชิกสวนใหญเปนบุคลากรในโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
S4 : สํานักงานตั้งอยูในที่ทํางานของสมาชิก

W3 : ไมมีการกําหนดเพดานเงินฝาก
W4 : สมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการนอย
W5 : เจาหนาที่สาํ นักงานไมเพียงพอ

S5 : มีหนี้สูญนอย

W6 : ขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

S6 : กรรมการและเจาหนาที่มีความซื่อสัตย

W7 : ความปลอดภัยของสํานักงาน

S7 : ไมมีขอรองเรียน

W8 : ขาดขอมูลเครดิตบูโรของสมาชิก

S8 : อัตราดอกเบี้ยเปนที่พึงพอใจของสมาชิก

W9 : การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา

S9 : ศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ

เงินกู
W10 : KPI ในการบริหารจัดการในองคกร วิเคราะหคางาน

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาแผนกลยุทธ
แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของสหกรณฯโดยกําหนดรายละเอียดไวดังนี้
1. วิสัยทัศน(Vision)
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกรในแผนแมบทไววา
วิสัยทัศน : “มั่นคง โปรงใส ใสใจบริการ”
มั่นคง คือ การบริหารจัดการตนทุนภายใน มุงเนนใหสมาชิกมีวินัยในการออมเงินหักชําระ
หนี้ไดจากตนสังกัด
โปรงใส คือ การดําเนินงานบริหารจัดการตามกฎหมายขอบังคับระเบียบของสหกรณ
สามารถตรวจสอบได
ใสใจบริการ คือ บริการที่ดี มีสวัสดิการ ครอบคลุม เทาเทียม และเปนธรรม พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
2. พันธกิจ(Mission)
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ไดกําหนดพันธกิจหลัก
6 ประการไวดังนี้
1. เสริมสรางวินัยการออมและการเพิ่มรายไดของสมาชิก
2. ใหบริการสินเชื่อตามความสามารถในการชําระหนี้
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ ภายใตกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณอยางเทาเทียม
4. พัฒนาขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเขาถึงไดงา ย
5. พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ
6. จัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกโดยใชหลักเทาเทียม
3. คานิยมรวม (Share Value)
คานิยมรวมของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ประกอบดวย
1. การยอมรับซึ่งกันและกัน(Acceptance)
2. การใหความสําคัญตอสมาชิก(Service Mind)
3. ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)
4. การมีสวนรวมของทุกคน (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. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทางการเงินตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเขาถึงขอมูลอยางครอบคลุม
3. บริการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทาเทียม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(StrategicGoals)
สําหรับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมีทั้งหมด 7 ประการดังนี้
1. สหกรณมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงิน
2. สหกรณสรางกระบวนการมีสวนรวมแกสมาชิกทุกระดับ
3. สหกรณมีภาพลักษณท่ดี ีและไดรับการยอมรับดานธรรมาภิบาล
4. สมาชิกมีความรูและเขาใจการดําเนินงานของสหกรณ
5. สมาชิกไดรับการบริการดวยความเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม
6. สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ
7. สมาชิกมีความสมดุลทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. กลยุทธ(Strategy)
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรไดกําหนดกลยุทธการดําเนินการไว 7กลยุทธดังนี้
กลยุทธ
กระบวนการ
ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : พัฒนาบุคลากร ความมั่นคง
ตามแผนพั ฒ นาตนเองรายบุ ค คลของพนั ก งานประจํ า 1.เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก
สํา นั กงานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะตามบทบาทหน า ที่ ข อง การมีสวนรวมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรอยางตอเนื่องรวมทั้ง พิจารณาความเปนไปไดใน 2.สรางกระบวนการมีสวนรวมกับสมาชิกทุกระดับ
การจัดหา ผูจัดการมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางดา นกฎหมาย สมรรถภาพ
รองรับการดําเนินการจัดการตรวจสอบกิจการพัฒนาองค 3.การยกระดับและพัฒนาสมรรถภาพสมาชิกทุกระดั บ
ความรูสรางเจตคติผูแทนสมาชิกและพัฒนาเครื่องมือดา น (ความรูความเขาใจ)
การจัดการเพื่อนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถของ สมรรถนะ
องคกรโดยมีกระบวนการสรรหาความรูถายทอดแบงปนไป 4.พัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่และกรรมการสหกรณ
ยังบุคคลกลุมเปาหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
ในการใหบริการ
ยกระดับระบบบริหารการเงินที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเอง พัฒนาคน
: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการเงินและกลไกสนับสนุน 1.งบพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจของสหกรณ

โดยการกํา หนดมาตรการและกลไกที่เ อื้อ ตอ การพั ฒ นา
ระบบการเงินและเชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑเพิ่มเติมพัฒนา
สารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลในธุรกิจของสหกรณฯ(ระบบ
Online)
การยกระดับความสามารถในการ
บริหารจัดหาครุภัณฑสํานักงาน
สรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการใหบริการ
: แสวงหาโอกาสสําหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและบริการใหมๆ การบริหารเกี่ยวกับ งานวิจัยและ
พัฒนาบริการที่เอื้อตอการใหบริการสมาชิกหรือผูรบั บริการ
พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ :
พัฒนาวิธีการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความตองการ
ของสมาชิ ก สภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คมกํ า หนด
มาตรฐานการให บ ริ ก ารแกส มาชิกและผูรับ บริการมีก าร
ประเมิ น ผลติ ด ตามผลและปรั บ ปรุ ง เป น ระยะอย า ง
เหมาะสมกํ า หนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การเงิ น สร า งธุ ร กิ จ เสริ ม จากสิ น ทรั พ ย ส ร า งระบบการ
ตรวจสอบภายในเพิ่มวิธีการเขาถึงการบริการทางการเงิน
จัดสินเชื่อประเภทตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม วิ ธี ก ารออมเงิ น ให มี ค วาม
หลากหลายมีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกจัดสวัสดิการ
ที่ ทั่ ว ถึ ง และเป น ธรรมพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารรู ป แบบเดิ ม เพิ่ ม
สวั ส ดิ การ รู ปแ บบ ใ หม ที่ ตอบ สนอง ต อ สมาชิ กทุ ก
กลุมเป าหมายและสงเสริมความกาวหนาในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก
กลยุทธ
พัฒนาการบริ ห ารจั ด การสหกรณตามหลักสากล :
พัฒนาการใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักสหกรณฯ 7 ประการจัดทํา/ประเมินผล/สรุปผล
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป พั ฒ นา
รูปแบบการประชาสัมพันธใหทันสมัยและทั่วถึงสรางระบบ
การลงทุนเพื่อบริการทางสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งดานการ
ลงทุน สุข ภาพอนามั ยความปลอดภัย และการลงทุนอื่น ๆ
โดยจัดกิจกรรมหรือกําหนดแนวทางชวยเหลือที่กอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด(ภาพลักษณธรร
มาภิบาล)
2.งบพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจของสหกรณ
ออมทรัพ ยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํา กัด(ความรูค วาม
เขาใจ)
พัฒนาสวัสดิการ
3.งบพัฒนาสวัสดิการแกสมาชิก(เจาหนาที่และสมาชิก)
บนฐานการเกื้อกูลของคนในองคกร

กระบวนการ
ระบบการจัดการ
1.พัฒนาระบบการใหบริการบนฐานเชิงระบบ
2.ระบบสวัสดิการแกสมาชิก(เจาหนา ที่และสมาชิก)บน
ฐานการเกื้อกูลของคนในองคกร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : จัดหาครุภัณฑดาน เทคโนโลยี
เทคโนโลยีพัฒนาระบบฐานขอมูลโปรแกรมระบบงาน
1.พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใหเกิดความรูความเขาใจใน
สหกรณฯระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบการ การดําเนินงานของสหกรณ
จัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศระบบบริหารจัดการ
ระบบการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ ใหมีความทันสมัย
ตอบสนองการใหบริการแกสมาชิก
เสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร : ปลูกฝง
คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรในองคกร
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นและสรา ง
ความตระหนั ก ให บุ ค ลากรเข า ใจและปฏิ บั ติ ไ ด ต รงกั น
วัฒนธรรมองคกรประกอบดวย
1. บริการดวยใจ ( Service Mind )
2. โปรงใสในหนาที่ ( Clean )
3. ผลงานดีมีคณ
ุ ธรรม ( Morality )
4. นําสูการพัฒนา ( Development )

สวนที่ 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
ความสําคัญแตละมุมมองใหสอดคลองกับนโยบายสําคัญเพื่อนํา ไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวพ รอมกับกําหนด
ตัวชีว้ ัดผลการดําเนินการหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
แผนที่ยุทธศาสตร ( Strategy Map )วิสัยทัศน"มั่นคง โปรงใส ใสใจบริการ"

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
มุมมอง
ตัวชี้วัด
มุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม

E1 จํานวนสมาชิกที่เขา รว มกิ จ กรรมสรา งคุณประโยชน ตอ สังคมและ

(Social and EnvironmentPerspective) สภาพแวดลอมของชุมชน
มุมมองดานประสิทธิผล
(Effectiveness Perspective)

D1 ระดับความสําเร็จของการบริหารสหกรณแบบพึ่งพาตนเอง
D2 ระดับความสําเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน
D3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอสหกรณโดยภาพรวม

มุมมองดานผูรับบริการ
(Customer Perspective)

C1 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุดมการณสหกรณ
C2 จํานวนกิจกรรมที่สมาชิกมีสวนรวมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
C3 ระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ
C4 ระดับความสําเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน
C5 จํานวนประเภทการใหบริการทางดานการเงิน
C6 จํานวนกิจกรรมที่สหกรณฯจัดสวัสดิการแกสมาชิก

มุมมองดานกระบวนการภายใน

B1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณตามแผนกล

(Internal ProcessPerspective)

ยุทธ
B2 ระดับความสําเร็จและการตอยอดของระบบบริหารการเงินที่มีความ
เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
B3 จํานวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

มุมมองดานการเรียนรูและการ
เจริญเติบโต
(Learning and GrowthPerspective)

A1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณฯ
A2 เปนจํานวนครั้งของกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการและฝาย
จัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหนาที่รับผิดชอบ
A3 เปนจํานวนของผูแทนสมาชิกที่ไดรับการพัฒนาแลกเปลี่ยนขายสารที่
เปนประโยชนเชื่อมโยงบอกตอสมาชิกเครือขาย
A4 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมใหบุคลกรเรียนรูรวมกันในการเสริมสราง
คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
1. มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต(Learning and Growth Perspective)
กลยุทธ

KPIs

พัฒนาระบบ

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณฯ

เทคโนโลยี

ระดับ 1 หมายถึงมีฐานขอมูลครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานและมีระบบตรวจสอบ

สารสนเทศ

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
เทียบกับปที่ผา นมามีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ
(Backup)
ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และมีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศมีระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย

ยกระดับการ
พัฒนา

จํ า นวนครั้ ง ของกรรมการดํา เนิ น การผู ตรวจสอบกิ จ การและฝ า ยจั ด การได รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ

สมรรถนะบุคลากร จํานวนครั้งของผูแทนสมาชิกที่ไดรับการแลกเปลี่ยนขาวสารที่เปนประโยชนเชื่อมโยงบอกตอกับ
สมาชิกในเครือขาย
เสริมสรางคานิยม จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมใหบุคลากรเรียนรูรวมกันในการเสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรม
รวม
และวัฒนธรรม
องคกร

องคกร

2. มุมมองดานกระบวนการภายใน(Internal Process Perspective)
กลยุทธ

KPIs

พัฒนาการบริหาร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณตามแผนกลยุทธ

จัดการสหกรณตาม

ระดับ 1 หมายถึงมีการจัดทํา /ประเมินผล/สรุปผลแผนปฏิบัติการประจําป

หลักสากล

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และสามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําป
ระดับ 3หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการจัดทําแผนกลยุทธมีระบบการ
ประชาสัมพันธที่ทันสมัยและทั่วถึง
ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และมีการใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักสหกรณฯ 7 ประการ
ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และเปนตนแบบการบริหารสหกรณออมทรัพย

พัฒนาดานการ

ระดับความพึงพอใจของสมาชิกตอรูปแบบการประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ ขอมูล ระดับ 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด
ขาวสารแกสมาชิก

ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจนอย
ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด

ยกระดับระบบบริหาร ระดับความสําเร็จและการตอยอดระบบบริหารการเงินที่มีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
การเงินที่เอื้อตอการ ระดับ 1 หมายถึงกําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อตอการตอยอดพัฒนาระบบการเงินและ
พึ่งพาตนเอง

เชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณในประเด็นอื่นๆ
ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และพัฒนาโครงสรางการเงินเพื่อกระจายทุน
และสรางเสถียรภาพทางการบริหารการเงิน
ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และพัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลใน
ธุรกิจของสหกรณฯ ( ระบบ Online )
ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูค่ําประกัน
ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และสรางระบบการเรียนรูที่เกื้อหนุนการ
ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ

สรางและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
และการใหบริการ

จํานวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

3. มุมมองดานผูรับบริการ(Customer Perspective)
กลยุทธ

KPIs

สรางระบบสหกรณที่มี ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุดมการณสหกรณฯ
คุณคาแกสมาชิก

ระดับ 1 หมายถึงมีความรูความเขาใจนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึงมีความรูความเขาใจนอย
ระดับ 3 หมายถึงมีความรูความเขาใจปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึงมีความรูความเขาใจมาก
ระดับ 5 หมายถึงมีความรูความเขาใจมากที่สุด

สงเสริมสนับสนุนการมี
สวนรวมกิจกรรมทาง จํานวนกิจกรรมที่คณะกรรมการและสมาชิกมีสวนรวมทางสังคมและพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อ
สังคมและพัฒนา

ชุมชน

สิ่งแวดลอมของสมาชิก
พัฒนาระบบการ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ใหบริการและ

ระดับ 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด

สวัสดิการ

ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจนอย

ที่มีคณ
ุ ภาพ

ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด

พัฒนาระบบการ

ระดับความสําเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน

บริหารและใหบริการ ระดับ 1 หมายถึงการวางแผนงบประมาณและคํานวณตนทุนของกิจกรรม
ทางการเงิน

ระดับ 2 หมายถึงมีระดับคุณภาพระดับ 1 และมีการจัดระบบการจัดซื่อจัดจางและการบริหาร
ทางการเงินรวมถึงการการควบคุมงบประมาณ
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.เงินกูสวัสดิการ
จํานวนกิจกรรมที่สหกรณฯจัดสวัสดิการแกสมาชิกที่ทั่วถึงและเปนธรรมขอมูลปฐาน
1. สวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
2. สวัสดิการสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
3. สวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดาคูสมรสและบุตรสมาชิก
4. สวัสดิการรักษาพยาบาล
5. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
6. ประกันชีวิตกลุมสมาชิก
4. มุมมองดานประสิทธิผล(Effectiveness Perspective)
เปาประสงค

KPIs

สหกรณแบบพึ่งพา ระดับความสําเร็จของการบริหารสหกรณแบบพึ่งพาตนเอง
ตนเองและเปน
องคกร
แหงการเรียนรู

ระดับ 1 หมายถึง มีการกําหนดการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและมีการกํา หนด
มาตรฐานการบริการ
ระดับ 2 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 1 และมีการกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบการ
บริหารงานและการดําเนินงานของกิจการ
ระดับ 3 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 2 และมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร
ระดับ 4 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 3 และมีการกําหนดนโยบายในการสงเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมชุมชน
ระดับ 5 หมายถึงมีระดับความสําเร็จระดับ 4 และมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรเพื่อพัฒนา
ความสามารถสูมาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิก
ระดับความสําเร็จของการบริหารองคกรแหงการเรียนรู
ระดับ 1 หมายถึงมีการจัดทําแผนพัฒนาความรูที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดการเรียนรูใน

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 หมายถึงสหกรณฯอยูในระดับดีมาก

สหกรณมีเสถียรภาพ ระดับความสําเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน
ทางการเงิน

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 อัตราลูกหนีระยะสันที่ชําระหนีไดตามกําหนด
E5/8 อัตราการเจริญเติบโตของทุน

สมาชิกมีวินัยทาง

จํานวนของสมาชิกที่มีเงินฝากและหรือสงชําระหนี้อยางตอเนื่อง

การเงิน
สมาชิกมีความมั่นคง อัตราเงินฝากเฉลี่ยของสมาชิก
ทางการเงิน

เงินฝากหมายถึงเงินฝากของสมาชิก

สมาชิกรวมมือในการ จํานวนสมาชิกที่ขารวมกิจกรรมสราง
สรางคุณประโยชนตอ คุณประโยชนตอสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
สังคมและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

สวนที่ 4
กรอบการดําเนินงานและงบประมาณ
ในการปฏิบัติสูความสําเร็จตามตัวชีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแตละมุมมองไดกําหนดกรอบ
แนวทางการดํา เนินงานไวกวางๆพรอมกับกํา หนดวงเงินงบประมาณเปนระบบงบประมาณมุงผลงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategy Performance Based Budgeting)ไดกําหนดงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจการตาม
แผนงบประมาณไว3,981,408บาทโดยไดแบงการใชงบประมาณออกเปน 2 ประเภทใหญๆดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการ
2. งบประมาณตามมุมมอง
2.1 มุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective)
2.2 มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
2.3 มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective)
ซึ่งสัดสวนงบประมาณแตละปสามารถผัน แปรไดตามความเหมาะสมแตเมือรวมกัน 1ปตองไมเกิน
วงเงินงบประมาณที่กําหนดอัตรางบประมาณเพิ่มขึ้นแตละปใชอัตราการเจริญเติบโต 5% บวกอัตราเงินเฟอ %
โดยงบประมาณตามกลยุทธสามารถเลือนไหลไดตามความเหมาะสมแตตองไมเกินยอดรวมของงบประมาณแต
ละมุมมองและงบประมาณแตละประเภทไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไวดังตอไปนี้
1. กรอบการดําเนินงานและงบประมาณบริหารจัดการ
ลําดับ

แนวทางการดําเนินงาน

1

งานบริหารทั่วไป: เงินเดือนคาจางเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจํา
ตําแหนงคาครองชีพสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง คาตอบแทน
ผูตรวจสอบในการประชุมและปฏิบัติงาน คา ตอบแทนงาน
ประธานกรรมการ เลขานุ ก าร เหรั ญ ญิ ก และรองประธาน
ค า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาและบุ ค คลอื่ น ที่ ส หกรณ เ ชิ ญ มา
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาตอบแทนประธานใน
ที่ ประชุ ม คา สอบบัญ ชี คา ตอบแทนหนว ยงาน คา รับรอง
คาบริการทําความสะอาด คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการประชุม
คณะกรรมการประจํ า เดื อ นอนุ ก รรมการและคณะทํ า งาน
คาพาหนะเดินทางของผูประสานงาน
งานบริหารงบกลาง: คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ ของใช
สํานักงาน น้ํามันเชื้อเพลิง ของที่ระลึก/ของขวัญ/ของชํารวย
ค า สาธารณู ป โภค ค า ใช จ า ยทั่ ว ไป ค า รั ก ษาพยาบาล

2

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หนวย : บาท)
ป 2561
2,220,720

2,220,720

1,136,000

1,136,000

รวม

เงิ น ช ว ยเหลื อ บุ ต รค า เล า เรี ย นบุ ต รเจ า หน า ที่ เงิ น สมทบ
ประกันสั งคมค าธรรมเนียมเช็ค /โอนเงิน คา ขนยา ยเงินสด
คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑและคาใชจายอื่นๆ
รวมงบประมาณบริหารจัดการ

3,356,720

3,356,720

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หนวย : บาท)
ป 2561

รวม

A1

60,000

60,000

A2
A3

-

-

A4

185,000

185,000

2. กรอบการดําเนินงานและงบประมาณตามมุมมอง
ลําดับ

แนวทางการดําเนินงาน

1

มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบ โต(Learning and
Growth Perspective) มี 3 กลยุทธประกอบดวย
1.1 พัฒนาระบบ: จัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีพัฒนาระบบ
ฐานข อ มู ล โปรแกรมระบบงานสหกรณ ฯ ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยของขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัย
1.2 ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร :พัฒนาบุคลากร
ตามแผนพั ฒ นาตนเองรายบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะตาม
บทบาทหน า ที่ ของบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ งประกอบด ว ย
คณะกรรมการดําเนินการฝายจัดการผูตรวจสอบกิจการพัฒนา
องคความรูเ จตคติผูแทนสมาชิกและพัฒนาเครื่องมือดานการ
จัดการเพื่อนํา ความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
โดยมีกระบวนการสรรหาความรูถา ยทอดแบงปนไปยังบุคคล
กลุมเปาหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
1.3 เสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรม
องคกร : ปลูกฝงคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร
ใหกับบุคลากรในองคกรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รับฟงความคิดเห็นและสรางความตระหนักใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน
คานิยมรวมประกอบดวย
1. การยอมรับซึ่งกันและกัน ( Acceptance )
2. การใหความสําคัญตอสมาชิก ( Service Mind )
3. ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency )
วัฒนธรรมองคกรประกอบดวย
1. บริการดวยใจ ( Service Mind )

2. โปรงใสในหนาที่ ( Clean )
3. ผลงานดีมีคุณธรรม ( Morality )
4. นําสูการพัฒนา ( Development )
2

3

มุมมองดานกระบวนการภายใน(Internal Process
Perspective) มี 3 กลยุทธประกอบดวย
2.1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ: พัฒนาการใชแผนกล
ยุทธเปนเครื่องมื อในการบริหารจัดการโดยยึดหลักสหกรณฯ7
ประการจั ดทํา /ประเมินผล/สรุป ผลแผนปฏิบัติการจัดประชุม
ใหญสามัญประจําปพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหทันสมัย
และทั่ ว ถึ ง สร า งระบบการลงทุ น เพื่ อ บริ ก ารทางสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมทังดานการลงทุนสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและ
การลงทุนอื่นๆโดยจัดกิจกรรมหรือกําหนดแนวทางชวยเหลือที่
กอใหเกิดประโยชนแกสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
2.2 ยกระดับระบบบริหารการเงินที่เอื้อตอการพึงพาตนเอง :
พั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานระบบการเงิ น และกลไกสนั บ สนุ น
โดยการกํ า หนดมาตรการและกลไกที่เอื้อ ตอการพั ฒนาระบบ
การเงิ น และเชื่ อ มโยงธุ ร กิจ พั ฒ นาโครงสร า งการเงิ น เพื่ อ ลด
ตนทุนและสรางเสถียรภาพพัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูล
ในธุรกิจของสหกรณฯ ( ระบบ Online ) จัดตั้งกองทุนชวยเหลือ
ผู ค้ํ า ประกั น สร า งระบบการเรี ย นรู ที่ เ กื้ อ หนุ น การยกระดั บ
ความสามารถในการบริหารจัดหาครุภัณฑสํานักงาน
2.3 สรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการใหบริการ :
แสวงหาโอกาสสําหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
และบริการใหมๆ การบริหารเกี่ยวกั บงานวิจัยพัฒนาบริก ารที่
เอื้อตอการใหบริการสมาชิกหรือผูรับบริการ
มุมมองดานผูรับบริการ(Customer Perspective)
มี 3 กลยุทธประกอบดวย
3.1 สรางระบบสหกรณที่มีคุณคาแกสมาชิก : พัฒนารูปแบบ
การปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ส หกรณ ใ ห เ หมาะสมกั บ สมาชิ ก เก า
สมาชิกใหมผูหักผลักสงและผูประสานงาน
3.2 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของสมาชิก :สงเสริมใหสมาชิกมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมใน

B1

20,000

20,000

B2

5,000

5,000

B3

30,000

30,000

C1

25,000

25,000

C2

-

-

กิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอมของสมาชิก
3.3 พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ :
พัฒนาวิธีการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความตองการของ
สมาชิกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมกําหนดมาตรฐานการ
ใหบริการแกสมาชิกและผูรับบริการมีการประเมินผลติดตามผล
และปรับปรุงเปนระยะอยางเหมาะสมกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินสรางธุรกิจเสริมจากสินทรัพยสราง
ระบบการตรวจสอบภายในเพิ่มวิธี การเขา ถึงการบริการทาง
การเงินจัดสินเชื่อประเภทตา งๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม วิ ธี ก ารออมเงิ น ให มี ค วาม
หลากหลายมีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกจัดสวัสดิการที่
ทั่วถึงและเปนธรรมพัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิมเพิ่มสวัสดิการ
รูปแบบใหมที่ตอบสนองตอสมาชิกทุกกลุมเปาหมายและสงเสริม
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของสมาชิก
รวมงบประมาณตามมุมมองเปนเงิน
รวมงบประมาณทัง้ สินเปนเงิน

C3
C4
C5
C6

-

-

325,000
325,000
3,681,720

กิจกรรมกระบวนการ
ที่
1. ออมหุนลุนโชค

2.

3.

4.

5.

โครงการ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ:
1.รอยละ 20 ของจํานวนสมาชิก
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับความสําเร็จการเพิ่มทุนภายในของสหกรณ
สมาชิกตนแบบพอเพียง
เชิงปริมาณ:
1.จํานวนสมาชิกตนแบบภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ (5 คน)
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกเพิ่มขึ้น
อบรมและพัฒนาสมาชิกใหม
เชิงปริมาณ:
1.รอยละ 80 ของจํานวนสมาชิกที่เขาใหมในรอบป
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับสําเร็จในการถายทอดความรูความเขาใจแกสมาชิกใหมของสหกรณ
พั ฒนาพฤติ ก รรมบริ ก ารของเจ า หน า ที่ แ ละกรรมการ เชิงปริมาณ:
สหกรณโดยใชระบบ ESB
1.กรรมการและเจาหนาที่ทุกคนเขาสูกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
2.ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับคุณภาพในการใหบริการของเจาหนาที่และกรรมการสหกรณ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ความรู ค วามเข า ใจ เชิงปริมาณ:
ภาพลักษณและธรรมาภิบาล
1.จํานวนครั้งที่เขารวมอบรมไมนอยกวา 15 ครั้งตอป
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับคุณภาพของความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นของผูที่เขารวมอบรม

งบประมาณ(บาท)
20,000.00

5,000.00

25,000.00

30,000.00

185,000.00

ที่
โครงการ
ตัวชี้วัด
6. พัฒนาระบบการใหบ ริก ารสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ (One เชิงปริมาณ:
stop service)
1.การลดรอบเวลาการใหบริการตรวจสอบสินเชื่อแกสมาชิกเหลือไมเกิน 15
นาที
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับคุณภาพการใหบริการตรวจสอบสินเชื่อ
7. พัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ
เชิงปริมาณ:
1.ระบบสารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ:
1.ระดับคุณภาพในการเขาถึงขอมูลของสมาชิกทุกระดับในสหกรณ

งบประมาณ(บาท)
ไมใชงบประมาณ

60,000.00

สวนที่ 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 ตัว ชี้วัดและมุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม
(Social and Environment Perspective) 1 ตัวชี้วัดซึ่งทําการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามแผนกลยุทธ
3. การควบคุมดวยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล การวัดสมรรถนะบุคคลดวยบุคคลเปนหัวใจสําคัญ
ในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จโดยเฉพาะเจาหนาที่และผูนําในองคกรจะตองทําความเขาใจกับบุคลากร
และพั ฒนาไปพรอมๆกันและกํา หนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูความสํา เร็จใหชัดเจนพรอมกับมีการวั ด/
ประเมินสมรรถนะควบคูกันไปดังนี้วัดความรูวัดความชํานาญวัดสมรรถนะทางการบริหารและความเปนผูนําวัด
สมรรถนะภายในองคกรเปนรายปทุกป
4. การประเมินผลในระยะครึ่ง แผนเปนการประเมินผลในชวง 6เดือนแรกของแผนและเมื่อสิ้นสุด
แผนทั้ง นี้เพื่อ ทบทวนความก า วหนา และอุป สรรคอีก ทั้ง ทบทวนกลยุทธตัว ชี้ วั ด เปา หมายหรือ ปรับ เปลี่ ย น
กิจกรรมใหมีความเหมาะสม
5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเปนการประมวลผลแผนกลยุทธเมื่อสิ้นสุดป พ.ศ. 2561 เพื่อสรุป
การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 ป ดําเนินการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายกับ
สหกรณอื่นหรือหนวยงานอื่นที่คลายคลึงกัน

สวนที่ 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
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. เพื่อใหเกิดการปองปรามและรักษาทรัพยสินของสหกรณ
3. แนวทางการควบคุมภายใน
โครงสร้ างการบริหารการจัดการในสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการ
ผูจดั การ
เจาหนาที่สหกรณ
ลูกจางตาง ๆ

ภารกิจของคณะกรรมการดําเนินการ
งานวางแผน

ฝายจัดการ

ติดตามและประเมินผล

งานธุรการ

2

งานการเงิน/บัญชี

3

งานธุรกิจ/บริการ

4

หมายถึง ภารกิจของคณะกรรมการดําเนินการ

¶

1

หมายถึง หนาที่ของฝายจัดการ (กรณีฝา ยจัดการ)

จากโครงสรางการบริหารการจัดการในสหกรณนํามากําหนดแนวทางในการควบคุมภายใน
ไดใน 4 เรื่องใหญ ๆ ไดแก
1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล
2. งานธุรการ
3. งานการเงิน / บัญชี
4. งานธุรกิจ / บริการและสวัสดิการ
ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้
งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

1. งานวางแผน 1. แผนปฏิบัติงาน

ดําเนินการใหเปนไป

ติดตาม และ

ตามแผนที่ไดรับ

ประจําป

ประเมินผล

อนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ

วิธีการควบคุมภายใน

ผูร ับผิดชอบ
ในการควบคุม

1. รับทราบและพิจารณารายงาน คณะกรรมการ
ผลการปฏิ บั ติ ง านในที่ ป ระชุ ม ดําเนินการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ประจําเดือน
2. กรณีมี ปญหาในทางปฏิบัติให
กําหนดมาตรการแกไข /ปรับปรุง
เ พื่ อ ใ ห ผู เ กี่ ย ว ข อ ง รั บ ไ ป
ดําเนินการ

2. งบประมาณรายจาย

ควบคุมการใชจาย

ของสหกรณ

ภายใตงบประมาณ
รายจายที่ที่ประชุม

พิจารณารายการรับ-จาย จาก
การดําเนินงานของสหกรณ
ประจําเดือน

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ใหญอนุมตั ิ
3. การประชุมใหญ /
การประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

4. การปฏิบัติตามมติ
สําคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

1. มีองคประชุมครบ 1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ
2. มีวาระการประชุม ผูเขาประชุม
2. ควบคุมวาระการประชุม
3. มีการบันทึก
ใหเปนไปตามกําหนด
รายงาน การประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม ให
แลวเสร็จภายใน.........วัน
(ภายใตคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ)
ดําเนินการใหเปนไป ติดตามผลการปฏิบัติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม

ประธานและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ในการ
ควบคุม

5. การกําหนดระเบียบ

1. กําหนดใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับการ
ดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ
2. ระเบียบที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
สหกรณ

1. ควบคุมการปฏิบัติให เปนไป
ตามระเบียบที่ สหกรณกําหนด

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

2.ระเบี ยบที่ ต อ งได รั บ ควา ม
เ ห็ น ช อ บ จ า ก น า ย ท ะ เ บี ย น
สหกรณ
- ระเบียบวา ดว ยการรั บ ฝากเงิน
ประเภทออมทรั พย ห รื อ ประเภท
ประจําจากสมาชิก
-ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
จากสหกรณอื่น
- ระเบียบวาดวยการให สหกรณ
อื่นกูยืมเงิน
3. สําเนาระเบียบตางๆที่สหกรณ
กําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ
ทราบ

2. งานธุรการ

1. การจัดทําทะเบียน

1. ให มี ก ารจั ด ทํ า 1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งที่มีการ

คณะกรรมการ

สมาชิก

ทะ เบี ย น สม า ชิ ก รับสมาชิก

ดําเนินการ

ต า ม ร า ย ก า ร ที่ 2. เก็บรักษาทะเบียนใหอยูในที่

หรือกรรมการ

กฎหมายกําหนด

ที่ไดรับ

ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ

2 . ส ง สํ า เ น า 3.กรณีสหกรณตั้งใหมให สํา เนา มอบหมาย
ท ะ เ บี ย น ทะเบียนใหนายทะเบียนสหกรณ

หรือ ผูจัดการ

เก็บ รักษาทะเบีย น ภายใน 90 วัน นับแตวันที่

ที่ไดรับ

และรายงานการ จดทะเบียน

มอบหมาย

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 4. รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน รายการในทะเบียนตอนายทะเบียน

ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย สหกรณภายใน 30 วัน นับแตวั น
กําหนด

สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
5.รายงานผลการ
เขา-ออกของสมาชิกให
คณะกรรมการดําเนินการทราบ

2. การจัดทําทะเบียนหุน 1.ใหมีการจัดทํา
ทะเบียนหุนตาม

1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งที่มีการ

คณะกรรมการ

ถือหุน/ถอนหุน/โอนหุน

ดําเนินการ

รายการที่กฎหมาย 2. เก็บรักษาทะเบียนใหอยูในที่

หรือกรรมการ

กําหนด

ปลอดภัย ในสํานักงานสหกรณ

ที่ไดรับ

2. สงสําเนา

3. กรณีสหกรณต้งั ใหมใหสําเนา

มอบหมาย

ทะเบียน

ทะเบียนให นายทะเบียนสหกรณ หรือ ผูจัดการ

เก็บรักษาทะเบียน

ภายใน 90 วันนับแตวันที่จด

ที่ไดรับ

และรายงานการ

ทะเบียน

มอบหมาย

เปลี่ยนแปลง

4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ

รายการในทะเบียน ในทะเบียนตอนายทะเบียน
ตามที่กฎหมาย

สหกรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน

กําหนด

สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
5. รายงานผลการถือหุน /ถอน
หุน / โอนหุน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ

3.จัดทํารายงานประจําป 1.จัดทํารายงาน

1.จัดทํารายงานประจําปแสดง

คณะกรรมการ

ของ สหกรณ

ประจําป

ผลการดําเนินงานของสหกรณ

ดําเนินการ

แสดงผลการ

2.เสนอที่ประชุมใหญใน

หรือกรรมการ

ดําเนินงาน

คราวที่เสนองบดุล

ที่ไดรับ

ของสหกรณ เสนอ 3.เก็บรักษาตัวจริงไวที่

มอบหมาย

ที่ประชุมใหญใน

สํานักงานสหกรณเพื่อให

หรือผูจัดการที่

คราวที่

สมาชิกตรวจดู

ไดรับ

เสนองบดุล

4.สงสําเนาใหนายทะเบียน สหกรณ มอบหมาย

2.เก็บรักษาและสง ภายในวันที่ 30 วัน
สําเนา

นับแตวันที่มีการประชุม

ใหนายทะเบียน
สหกรณ
ตามที่กฎหมาย
กําหนด

4. จัดเก็บรักษาเอกสาร

จัดเก็บรักษาไวที่

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ

สําคัญของ สหกรณ

สํานักงานสหกรณ

2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ

ดําเนินการ

(1) กฎหมายสหกรณ

เพื่อใหสมาชิก

ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ( ตัวจริง หรือกรรมการ

(2) ขอบังคับสหกรณ

ตรวจดูได

) และใบสําคัญรับจดทะเบียน

ที่ไดรับ

(3) ระเบียบตาง ๆ ของ

สหกรณไวในที่ปลอดภัยใน

มอบหมาย

สหกรณ

สํานักงานสหกรณ

หรือผูจัดการที่

(4) ใบสําคัญ

3. สําเนาขอบังคับและระเบียบ

ไดรับ

รับจดทะเบียนสหกรณ

ตาง ๆ ใหสวนงานในสหกรณถือ

มอบหมาย

(5) ระเบียบ คําสั่ง

ปฏิบัติ

ประกาศ
คําแนะนําของนาย

ทะเบียนสหกรณ
(6) คําแนะนําของ
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
5. การดูแลรักษาทรัพยสิน

ดูแลรักษาทรัพยสิน 1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

ของ สหกรณ

ของสหกรณให
พรอมที่

2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

จะใช 3. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน

งาน

คณะกรรมการ
หรือกรรมการ

ของสหกรณใหเปนปจจุบัน

ที่ไดรับ

4. การตรวจสอบและติดตาม

มอบหมาย

- มีการตรวจนับทรัพยสินเมื่อสิ้น

หรือผูจัดการที่

ปทางบัญชี

ไดรับ

- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจาก

มอบหมาย

การตรวจนับกับทะเบียนคุม
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให
รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ในการ
ควบคุม

3.งาน
1. การเงินในสหกรณ
การเงิน/บัญชี

การรับเงิน การ

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อ คณะกรรมการ

จายเงิน การเก็บ

ถือปฏิบัติ

ดําเนินการ

รักษาเงินใหเปนไป 2. มีคาํ สั่งมอบหมายผูรบั ผิดชอบ

หรือกรรมการ

ตามที่กําหนดไวใน

และขอบเขตอํานาจหนาที่

ที่ไดรับ

ขอบังคับของ

3. เจาหนาที่การเงินตองมิใช

มอบหมาย

สหกรณ

บุคคลคนเดียวกับพนักงานบัญชี

หรือ ผูจัดการ

4. มีเอกสารการรับ - จายเงิน
ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม

ที่ไดรับ
มอบหมาย

ระเบียบ และเก็บไวในที่ปลอดภัย
ในสํานักงานสหกรณ
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้น
เวลาทําการเพื่อยืนยันยอดกับ
บัญชีเงินสด
6. กําหนดวงเงินสดในมือที่ถือใน
แตละวันใหสอดคลองกับ ความ
จําเปนภายใตระเบียบที่เกี่ยวของ
หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
7. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปทาง
บัญชี
8. สุมตรวจ สอบทาน ยืนยันยอด
2. การจัดทําบัญชี

จัดทําบัญชีตาม

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ

แบบและรายการ 2. จัดทําบัญชีตามแบบและ

ดําเนินการ

ที่นายทะเบียน

รายการที่นายทะเบียนสหกรณ

หรือกรรมการ

สหกรณกําหนด

กําหนด

ที่ไดรับ

3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับ

มอบหมาย

กระแส

เงินสด ใหบันทึก หรือ ผูจัดการ

รายการในวันที่มีรายการเกิดขึ้น

ที่ไดรับ

4. รายการบัญชีที่ไมเกี่ยวกับ

มอบหมาย

กระแสเงินสด ใหบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชี

ภายใน 3 วัน

นับแตวันที่รายการเกิดขึ้น
5. การลงรายการบัญชีตองมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณและครบถวน
6. เก็บรักษาบัญชี และ เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวในที่

ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ
3. การจัดทํางบดุล

จัดทํางบดุล

1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

อยางนอย 1 ครั้ง 2. ใหปฏิบัติตามระเบียบที่

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ทุกรอบ 12 เดือน เกี่ยวของกับการบัญชีของสหกรณ หรือกรรมการ
ซึ่งถือเปนรอบป

3. ใหมีรายการตามแบบที่

ที่ไดรับ

ทางบัญชีของ

นายทะเบียนสหกรณกําหนด

มอบหมาย

สหกรณ

(1) สินทรัพย

หรือ ผูจัดการ

(2) หนี้สิน

ที่ไดรับ

(3) ทุน

มอบหมาย

(4) บัญชีกําไร / ขาดทุน
4. ดําเนินการใหแลวเสร็จ และให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบกอน
นําเสนอที่ประชุมใหญ
5. ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ
ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นป
ทางบัญชี
6. สงสําเนางบดุลให
นายทะเบียนสหกรณ ภายใน
30 วัน นับแตวันที่มีการประชุม
7. ใหมีการจัดทํางบทดลองอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง รายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
8. เก็บรักษางบดุลและรายงาน
ทางการเงินไวที่สํานักงาน
สหกรณเพื่อใหสมาชิกตรวจดู
4. งานธุรกิจ/ 1. ธุรกิจสินเชื่อ

ดําเนินธุรกิจ

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

บริการและ

สินเชื่อตามความ 2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

สวัสดิการ

ตองการของ

ทําหนาที่ดา นสินเชื่อ

คณะกรรมการ
หรือกรรมการ

สมาชิก

3. จัดทําคําขอกู สัญญากู

ที่ไดรับ

ภายใตอํานาจ

หลักประกัน

มอบหมาย

กระทําการ

- ลงรายการในคําขอกูและสัญญา หรือ ผูจัดการ

ขอบังคับและ

กู ใหครบถวน ถูกตอง ตามแบบ

ที่ไดรับ

ระเบียบของ

ที่กําหนด

มอบหมาย

สหกรณที่ได

- จัดหลักประกันใหคุมหนี้ตาม

กําหนดไว

ระเบียบที่กําหนด
- จัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ใหเปน
ปจจุบัน
4. การอนุมัติเงินกูและการจาย
เงินกู
- เงินกูทกุ สัญญาตองผานการ
อนุมัติกอนจายเงินกู
- มีหลักฐานการจายเงินกูที่
ถูกตองครบถวน
- จัดทําทะเบียนยอยลูกหนี้ให
เปนปจจุบัน
5. การรับชําระหนี้และการเรงรัด
หนี้สิน
- มีหลักฐานการรับชําระหนี้
ครบถวน
- กําหนดแผนปฏิบัติงานเรงรัด
หนี้สิน
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการใหเงินกูทั้งหมดไวใน
ที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ
7. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการวิเคราะหอายุหนี้
- รายงานผลการปฏิบัติงานการ
ให สินเชื่อตอที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือน
- ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวใหตรง
กับบัญชีแยกประเภทเปนรายวัน/
รายเดือน
- สุมสอบทานหนี้อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
2. ธุรกิจการซื้อ

ดําเนินธุรกิจการ

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการ

ซื้อตาม ความ

2. มีคาํ สั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

ตองการของ

ทําหนาที่ดานการจัดหาสินคามา

หรือกรรมการ

สมาชิกภายใต

จําหนาย

ที่ไดรับ

อํานาจกระทํา

3. การจัดหาสินคามาจําหนาย

มอบหมาย

การ ขอบังคับ

- กําหนดแผนปฏิบัติงาน

หรือ ผูจัดการ

และระเบียบของ

- จัดซื้อสินคาตามความตองการ

ที่ไดรับ

สหกรณที่ได

และความจําเปนของสมาชิก

มอบหมาย

กําหนดไว

- มีการอนุมัติกอนการจัดซื้อ
สินคา หรือจําหนายสินคาเปนเงิน
เชื่อ

เปนไปตามระเบียบที่

กําหนด
- ตรวจรับสินคาใหถูกตอง
ครบถวนตามหลักฐานการจัดซื้อ
- จัดเก็บสินคาไวในที่ปลอดภัย
และเหมาะสม ตรวจสอบงาย
- จัดทําทะเบียนคุมสินคาใหเปน
ปจจุบัน
- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้
การคา และลูกหนี้การคา (กรณี
ซื้อ-ขายเปนเงินเชื่อ ) ใหเปน
ปจจุบัน

- ติดตามเจาหนี้การคาและลูกหนี้
การคาใหเปนไปตามสัญญา
ซื้อ - ขายเชื่อ
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อและจําหนายสินคา
ถูกตองครบถวน ตามระเบียบที่
กําหนดและเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ในสํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับสินคาคงเหลือ
เปนประจําทุกเดือนและมีการ
ตรวจนับเมื่อสิ้นปทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- มีการสุมตรวจสอบ ยืนยัน
ยอด จากการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุม
- ตรวจสอบและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
การซื้อใหครบถวนและพรอมที่จะ
ใชงาน
- สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย
เปนเงินเชื่อ)
3. ธุรกิจการขาย

ดําเนินธุรกิจการ

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการ

ขายตามความ

2. มีคําสั่งมอบหมาย

ดําเนินการหรือ

ตองการของ

ผูรับผิดชอบ ทําหนาที่ดานการ กรรมการที่

สมาชิก ภายใต

รวบรวมผลิตผล

ไดรับ

อํานาจกระทํา

3. การรวบรวมผลิตผล

มอบหมาย หรือ

การ

- สํารวจความตองการจําหนาย ผูจัดการที่ไดรับ

ขอบังคับและ

ผลิตผลของสมาชิก

ระเบียบของ

- กําหนดแผนปฏิบัติงาน

สหกรณที่ได

- พิจารณารับซื้อหรือรวบรวม

กําหนดไว

ผลิตผลของสมาชิกกอนผูอื่น
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผล
ที่รวบรวม
- จัดเก็บผลิตผลไวในที่ปลอดภัย
และเหมาะสม ตรวจสอบงาย
- มีการอนุมัติกอนจําหนาย
ผลิตผลเปนเงินเชื่อ ตาม
ระเบียบที่กําหนด
- จัดทําทะเบียนคุมผลิตผลให
เปนปจจุบัน
- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้และ
ลูกหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย เปนเงิน
เชื่อ) ใหเปนปจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ และการ
จําหนายผลิตผล ถูกตอง
ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด
และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
ในสํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อ
สิ้นปทางบัญชี
- มีการทดสอบการยุบตัวตาม
สภาพของผลิตผล
- มีการสุมตรวจสอบยืนยันยอด
จากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่

มอบหมาย

ประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ สถานที่เก็บ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการขายให
ครบถวน และพรอมที่จะใชงาน
- สุมสอบทานหนี้ (กรณี ซื้อขายเปนเงินเชื่อ )
4. การรับฝากเงิน

ดําเนินการรับฝาก 1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการ

เงิน

และตองไดรับความเห็นชอบจาก ดําเนินการ หรือ

ภายใตอํานาจ

นายทะเบียนสหกรณ

กรรมการที่

กระทําการ

2. มีคําสั่งมอบหมาย

ไดรับมอบหมาย

ขอบังคับและ

ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

หรือผูจัดการที่

ระเบียบของ

รับฝากเงิน และอนุมัติใหถอน

ไดรับมอบหมาย

สหกรณที่กําหนด เงินภายในวงเงินที่กําหนด
ไว

3. การรับฝากเงิน
- เจาหนาที่รบั ฝากเงิน
เจาหนาที่การเงิน และ
เจาหนาที่บัญชี จะตองไมเปน
บุคคลคนเดียวกัน
- มีตัวอยางลายมือชื่อของ
ผูมีอํานาจถอนเงิน ในการเปด
บัญชีครั้งแรก
- ออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือ
ไว
- การถอนเงินและการปดบัญชี
เงินฝากใหกระทําไดโดยผูมี
อํานาจถอนเงินตามตัวอยาง
ลายมือชื่อที่ใหไวโดยยื่นพรอม
สมุดคูฝาก

- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือ
มอบอํานาจ (กรณีผูมีอํานาจ
ถอนเงินมอบใหผูอื่นมารับเงิน
แทน) เปนไปตามแบบที่
สหกรณกําหนด
- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้เงิน
ฝากรายตัวใหเปนปจจุบัน
- ตรวจสอบสมุดคูฝากกับ
ทะเบียนยอยเจาหนี้เงินฝาก
และตัวอยางลายมือชื่อทุกครั้งที่
มี การรับฝาก ถอนเงิน และ
ปดบัญชี พรอมเจาหนาที่
สหกรณ ผูรับผิดชอบ ลง
ลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน
- มีหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกตอง
ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด
และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
ในสํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจสอบทะเบียนยอย
เจาหนี้เงินฝากกับบัญชีเปน
ประจําทุกเดือน และเมื่อสิ้นป
ทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจาก
สมาชิก กับทะเบียนยอยเจาหนี้
เงินฝากรายตัว เมื่อสิ้นปทาง

บัญชี
- มีการสุมสอบทานยืนยันยอด
เจาหนี้เงินฝาก
5. ธุรกิจการแปรรูป

ดําเนินธุรกิจการ

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการ

แปรรูป ตาม

2. มีคําสั่งมอบหมาย

ดําเนินการ หรือ

ความตองการของ ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

กรรมการที่

สมาชิก ภายใต

แปรรูป

ไดรับมอบหมาย

อํานาจกระทํา

3. การดําเนินการแปรรูป

หรือผูจัดการที่

การ ขอบังคับ

- กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

ไดรับมอบหมาย

และระเบียบของ

(แผนการผลิต/ แผนการจัดหา

สหกรณที่กําหนด วัตถุดิบ/แผนการจําหนาย) ให
ไว

สอดคลองกับกําลังการผลิต
- มีการอนุมัติกอนการจัดซื้อ
วัตถุดิบหรือจําหนายผลิตภัณฑ
แปรรูปเปนเงินเชื่อตามระเบียบ
ที่กําหนด
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑแปรรูปใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด

- จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
แปรรูปไวในที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม ตรวจสอบงาย
- จัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑแปรรูปใหเปน
ปจจุบัน
- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้
และลูกหนี้ (กรณีซื้อ-ขายเปน

เงินเชื่อ) ใหเปนปจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับ

การจัดซื้อ

วัตถุดิบและที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
แปรรูปถูกตอง ครบถวนตาม
ระเบียบที่กําหนด
และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
ใน
สํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑแปรรูปคงเหลือ เปน
ประจําทุกเดือนและ เมื่อสิ้นป
ทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- มีการตรวจสอบยืนยัน
ยอดจากการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุม
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการแปร
รูปใหครบถวน และพรอมที่จะ
ใชงาน

6. ธุรกิจการใหบริการ

ดําเนินธุรกิจการ

- สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย
เปนเงินเชื่อ)
1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ

ใหบริการตาม

2. มีคําสั่งมอบหมาย

ดําเนินการ หรือ

ความตองการของ ผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ

กรรมการที่

สมาชิก ภายใต

ใหบริการ

ไดรับมอบหมาย

อํานาจกระทํา

3. การดําเนินธุรกิจการ

หรือผูจัดการที่

การ ขอบังคับ

ใหบริการ

และระเบียบของ

- สํารวจความตองการของ

สหกรณที่กําหนด สมาชิก
ไว

- กําหนดแผนการปฏิบัติงาน
- กําหนดคาบริการและ
มาตรฐาน การใหบริการ
- มีการอนุมัติกอนใหบริการ
เปน เงินเชื่อตามระเบียบที่
กําหนด
- จัดทําทะเบียนคุมใหเปน
ปจจุบัน
- จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้
และ

ลูกหนี้ (กรณีใหบริการ

เปนเงินเชื่อ) ใหเปนปจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ
ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบ
ที่กําหนดและเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- สุมตรวจสอบและติดตาม
การใหบริการใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
- ตรวจสอบและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการใหครบถวนและ
พรอมที่จะใชงาน

ไดรับมอบหมาย

- สุมสอบทานหนี้ (กรณี
ใหบริการเปนเงินเชื่อ)
7. การจัดสวัสดิการ

ดําเนินการจัด

1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของ

สวัสดิการให

2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินการ หรือ

สมาชิกภายใต

ทําหนาที่ดานการจัดสวัสดิการ

กรรมการที่

อํานาจกระทํา

ใหสมาชิก

ไดรับมอบหมาย

การ ขอบังคับ

3. การจัดสวัสดิการใหสมาชิก

หรือผูจัดการที่

และระเบียบของ

- กําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิ

ไดรับมอบหมาย

สหกรณที่กําหนด ประจําป เปนการจัดสวัสดิการ
ไว

ใหสมาชิกไวใน ขอบังคับของ
สหกรณ
- กําหนดแผนการปฏิบัติงาน
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่
ที่ประชุมใหญจัดสรร
- จัดทําทะเบียนคุม จําแนก
ตามประเภทของสวัสดิการให
เปนปจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ
ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบที่กําหนด และเก็บ
รักษาไวในที่ปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ
4. การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
- สุมตรวจสอบและติดตามการ
จัด

สวัสดิการใหเปนไป

ตามระเบียบที่กําหนด

คณะกรรมการ

4. แบบประเมินการควบคุม
การประเมิ น การควบคุ ม เพื่ อ ให ท ราบว า การควบคุ ม ที่ มี อ ยู ส ามารถที่ จ ะป อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย ง
ที่ มี อ ยู ห รื อ ไม มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายในที่ กํา หนดไว ห รื อ ไม และการควบคุ ม ภายในที่ กํ า หนดไว
มีประสิทธิภาพและคุมคาหรือไม
แบบประเมินการควบคุม
กิจกรรม : ………….
วัตถุประสงค
(1)

ปญหา-อุปสรรค
(2)

วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู

ผลการประเมิน/การปรับปรุง

จริง

แกไข

(3)

(4)

ปจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
- บุคลากร
- การปฏิบัติงาน
- การใชทรัพยากร /
งบประมาณ
- กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ

คําชี้แจงแบบประเมินการควบคุม
(1) หมายถึง ใหกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม
(2) หมายถึง ใหระบุปญหา-อุปสรรคที่เกี่ยวของกับบุคลากร การปฏิบัติงาน การใชทรัพยากร/ งบประมาณ
ปญหา - อุปสรรคที่ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(3) หมายถึง ใหระบุการควบคุมภายในของกิจกรรม
(4) หมายถึง ใหเปรียบเทียบปญหา- อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับวิธีการควบคุมภายในที่มีอยูวาวิธีการควบคุมภายใน
ที่มีอยูสามารถลดปญหา-อุปสรรค ไดหรือไม ถาวิธีการควบคุมภายในที่มีอยูลดปญหา- อุปสรรค
ไมได ใหกําหนดวิธีปรับปรุงแกไข

ตัวอยาง

แบบประเมินการควบคุม

กิจกรรม : การจัดซื้อ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดซื้อ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปญหา-อุปสรรค
1.จัดซื้อในราคาแพง
2.จัดซื้อในคุณภาพที่
ไมเปนไปตามคุณลักษณะ
ที่กําหนด

วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู ผลการประเมิน / การปรับปรุง
จริง

แกไข

1.กําหนดใหจัดซื้อภายใน

ควรปรับปรุงการควบคุมภายใน

ราคาและวงเงินงบประมาณ

โดยกําหนดคุณลักษณะให

2.กําหนดใหจัดซื้อตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด

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) มีทัศนคติที่ดแี ละพัฒนาตนเองอยูเสมอ
(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) ละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(4) จรรยาบรรณตอสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(4.1) ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค
(4.2) ใหบริการดวยความรวดเร็ว เต็มใจ
(4.3) เอื้อเฟอ มีน้ําใจ สุภาพ ออนโยน
(4.4) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
6. ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร (Information & Communication)
6.1 ขอมูลสารสนเทศ
เปนขอมูลขาวสารที่มีความจําเปนสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ ประกอบดวย
(1) ขอมูลดานสมาชิกสหกรณ ไดแก
- ทะเบียนสมาชิกและการถือหุน
- ประวัติ
- รายละเอียดดานอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ผลผลิตและผลิตภัณฑ)
- สถานภาพทางสังคม
- ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม
- ทรัพยสิน - หนี้สิน
- รายได - รายจาย
(2) ขอมูลดานคณะกรรมการดําเนินการ ไดแก
- ประวัติ
- ทะเบียนคุมวาระการดํารงตําแหนง
- สถานภาพทางสหกรณ
- ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม

(3) ขอมูลดานเจาหนาที่สหกรณ ไดแก
- ประวัติ
- หนาที่และความรับผิดชอบ
- สัญญาจางและหลักประกัน
- อายุการทํางาน
- ประวัติความดีความชอบ
- ประวัติการไดรับการศึกษาอบรม
- ทรัพยสิน - หนี้สิน
- อาชีพคูสมรส
- รายได - รายจาย
(4) ขอมูลดานสหกรณ ไดแก
- กฎหมายสหกรณ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คําสั่ง ระเบียบและคําแนะนํา
นายทะเบียนสหกรณ ระเบียบและคําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ ระเบียบและคําแนะนํ ากรมตรวจบัญชี
สหกรณ
- ประวัติสหกรณ
- ขอบังคับของสหกรณ
- โครงสรางสหกรณ
- ระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
- นโยบายของสหกรณ
- แผนดําเนินงานของสหกรณ
- งบประมาณประจําปของสหกรณ
- รายงานประจําปของสหกรณ
- ขอมูลทางการเงินและบัญชีของสหกรณ
- รายงานการประชุมใหญ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
- งบการเงินของสหกรณ ยอนหลังอยางนอย 3 ป
- ทรัพยสิน - หนี้สินของสหกรณ
- แหลงเงินทุนของสหกรณ
- คูมือปฏิบัติงาน
- ขอมูลทางธุรกิจ

- นโยบายรัฐบาล
- เครือขายทางธุรกิจ
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ
- กลุมสตรีสหกรณ
- กลุมเยาวชนสหกรณ
ทั้งนี้ ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ จะตองมีการปรับปรุงใหมีความสมบูรณและเปนปจจุบันอยูเสมอ
6.2 การติดตอสื่อสาร
เปนการจัดระบบสื่อสารใหขอมูลที่สหกรณจัดทําไวดีแลว สงไปถึงผูที่ควรไดรับ หรือมีไว
พรอมสําหรับผูที่ใชขอมูลขาวสารนั้น โดยมีการรับและสงขอมูลแบบโตตอบกันได จําแนกเปน
(1) การติดตอสื่อสารภายในสหกรณ ระหวาง
- สหกรณ กับสมาชิกสหกรณ
- สหกรณ กับคณะกรรมการดําเนินการ
- สหกรณ กับเจาหนาที่สหกรณ
- สหกรณ กับผูตรวจสอบกิจการ
(2) การติดตอสื่อสารภายนอกสหกรณ ระหวาง
- สหกรณ กับสหกรณอื่น
- สหกรณ กับเครือขายทางธุรกิจ
- สหกรณ กับหนวยงานราชการ
- สหกรณ กับภาคเอกชน
- สหกรณ กับชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารของสหกรณ ควรมีการประเมินเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด

