แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด (ป 2558-2562)
VISION "ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นําสูอุดมการสหกรณ "
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
(Mission) (Strategic issue)
1 พัฒนาระบบ สรางเสถียรภาพและ 1 สงเสริมการออม
การบริหาร ความมั่นคงของ
สหกรณใหมี สหกรณ
ความมั่นคง
ที่

เปาประสงค
(Goal)
1.1 สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น

1.2 จัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลอง

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
1.1.1 เปดระดมใหสมาชิกฝากเงิน (ไมจํากัดวงเงินขั้นต่ํา)
ระดมเงินฝากและ/หรือซื้อหุนเปนครั้งคราว ตามที่
สหกรณตองการ

1.2.1 เปดระดมทุนเรือนหุน
1.2.1.1 เพิ่มไดตามจํานวนที่สหกรณขาดสภาพคลอง

1 สมาชิกประมาณรอยละ 50 มีบัญชีเงินฝาก

เปาหมาย

ปทางบัญชี
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2558 2559 2560 2661 2562

รอยละ 50

2 เปาหมายเงินฝากประจําเพิ่มขึ้น รอยละ 5

กับสหกรณ (60 65 70 75 80)

1 เปาหมายทุนเรือนหุน ไมนอยกวา รอยละ 60

รอยละ 60

ภายในป 2562

2 ปองกันความเสี่ยง

ดานการเงิน
สหกรณ

2.1 กําหนดหุนขั้นต่ําของวงเงินกู

1.2.1.2 กําหนดหักคาหุน รอยละ 5 ของอัตราเงินเดือน
1.2.1.3 ประชุมกลยุทธการออม การปรับการจัดสรร
เงินปนผล ประเภทการออมใหเหมาะสม
1.2.1.4 มีการระดมเงินหุน ในกรณีชวงเวลาที่เหมาะสม
1.2.2 รักษาระดับอัตราเงินฝากใหสูงกวาสถาบันการเงินอื่นๆ
1.2.3 รับสมาชิกใหม ในกลุมขาราชการบรรจุใหม
1.2.4 จัดสรรเพิ่มทุนสํารอง *
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก
(ทั้งนี้ ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ)
1.2.5 จัดสรรทุนสะสมเพิ่มขึ้น
2.1.1 กําหนดหุนขั้นต่ําในการกูเงินรอยละ 25 ของวงเงินกู

2.2 เพื่อปองกันปญหาหนี้สูญ

2.2.1 ใหสมาชิกมีการทําประกันชีวิตคุมครองวงเงินกู

2.3 กําหนดเกณฑการค้ําประกัน

2.3.1 การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอยละ 49

2 มีการปรับอัตราเงินปนผลเงินหุนที่เหมาะสม
3 มีการระดมเงินหุน ตามสถานการณการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาสถาบันการเงินอื่น ๆ
ขาราขการบรรจุใหม เปนสมาชิก รอยละ 80
1 เพิ่มทุนสํารอง รอยละ 1 ตอป
2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 0.10 ตอป
ไมเกิน รอยละ 10

รอยละ
รอยละ

50
12

60
13

70 80
14 14.5

รอยละ

10

10

10

10

10

รอยละ

40

50

60

70

80

รอยละ

80

90 100 100 100

รอยละ

9

1 สมาชิกมีหุนรอยละ 20 ของวงเงินกูสามัญ
2 สมาชิกมีหุนรอยละ 25 ของวงเงินกูคุณภาพชีวิต

2.4 จัดใหมีระเบียบเพื่อรองรับการกูเงิน
ตามสถานการณ

2.3.2 การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอยละ 8.47
2.3.3 การใหหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู
2.4.1 จัดทําระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินกูเพื่อเปนการ
รองรับการกูเงินของสมาชิก ตามสถานการณที่แปรผัน

สมาชิกที่กูเงินกับสหกรณมีการทําประกันชีวิต
รอยละ 100
1 สมาชิกที่กูเงินสามัญตองเปนสมาชิก สสธท.
รอยละ 80 ภายใน 5 ป
2 สมาชิกที่กูเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตตองเปนสมาชิก
สสธท. รอยละ 100 ภายใน 5 ป
ไมต่ํากวารอยละ 10 ภายใน 5 ป
1 มีระเบียบสหกรณฯ วาดวยการกูฯ ใหเปนปจจุบัน
2 ใหสมาชิกมีระเบียบที่เปนปจจุบัน และปรับปรุง

ทุก 2 ป

หนาที่ 1 จาก 4

9.5
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แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด (ป 2558-2562)
VISION "ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นําสูอุดมการสหกรณ "
ที่

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic issue)

กลยุทธ

3 สงเสริมการลงทุน

4 สงเสริมความ

สามารถในการ
บริหารสหกรณ
ดวยความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
(Goal)
2.5 เพื่อใหเกิดการแนวทางการปฎิบัติ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม และ
ถูกระเบียบ
3.1 เพื่อใหสหกรณมีรายไดจากการ
ลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

4.1 เพื่อใหกรรมการและผูตรวจสอบ
กิจการมีความรูความเขาใจ สามารถ
ดําเนินงานบริหารกิจการสหกรณ
ใหมีประสิทธิภาพ
4.2 สรางความรู ความเขาใจ กาบริหาร
สหกรณอยางเหมาะสมแกกรรมการ
4.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบและ
ชองทางการสื่อสารแกสมาชิกเพื่อ
ความโปรงใส

4.4 พัฒนาความสามารถในการบริหาร
ควบคุมกํากับ แผนงาน โครงการ
4.5 กําหนดแนวทางการกูเงินโดย
พิจารณาตามความตองการของ
สมาชิกและสภาวะการเงินของ
สหกรณอยางเหมาะสม
4.6 กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสม
ตามสภาวะเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
2.5.1 จัดหาปรึกษาทางกฎหมายสําหรับสหกรณ
2.5.2 มีกิจกรรมการใชที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งการให
ความรูเจาหนาที่ และ การรวมวิเคราะห ความเสี่ยง
3.1.1 นําเงินไปลงทุนหรือฝากในสถาบันการเงินที่มั่นคง
และใหผลตอบแทนสูง
3.1.2 การจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาล
3.1.2 นําไปฝากสถาบันการเงินหรือใหสหกรณอื่น ๆ กูยืม
4.1.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่
4.1.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานสหกรณอื่น
4.2.1 พัฒนาศักยภาพกรรมการใหม และเกา
4.2.2 มีการสงมอบงาน นโยบายหลักของสหกรณ
4.3.1 มีผูตรวจสอบภายใน
4.3.2 ผูตรวจสอบกิจการ
4.3.3 การตรวจสอบประจําป
4.3.4 การตรวจสอบกิจการประจําวัน
4.3.5 มีการแจงรายงานผลการดําเนินงาน ผานทางเว็บไซด
และวารสาร
4.3.6 มีการรายงานผลการตรวจสอบให สนง.ตรวจบัญชี
และสหกรณจังหวัด
4.3.7 บริหารสหกรณตามเกณฑธรรมมาภิบาล
4.4.1 การติดตาม และควบคุมกํากับผลการดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการสหกรณ
4.5.1 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหเหมาะสม

หนาที่ 2 จาก 4

มีที่ปรึกษาทางกฎหมายสําหรับสหกรณ
มีการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชกฎหมาย
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
สหกรณมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น (ปจจุบัน 14 ลาน)

มีรายไดภายนอกเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป ของรายได
สหกรณทั้งหมด
เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรู
ปละ 1ครั้ง/100

อบรมกรรมการใหม และ เกา อยางนอย 1 ครั้ง
มีเอกสารสงมอบงานที่เปนลายลักษณอักษร
มีผูตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบทุกเดือน
มีผูตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบทุกเดือน
มีรายงานการตรวจสอบ ปละ 2 ครั้ง
มีรายงานการตรวจสอบประจําวัน
มีการแจงผลการดําเนินงานทุกเดือน
มีการแจงผลการดําเนินงานทุกเดือน
สหกรณสามารถผานเกณฑธรรมาภิบาล
มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ป ละ 2 ครั้ง

เปาหมาย

ปทางบัญชี
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2558 2559 2560 2661 2562

ครั้ง

2

2

2

2

ลานบาท

15

20

25

30

1

2

3

4

ปละ 1 ครั้ง

2

5

แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด (ป 2558-2562)
VISION "ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นําสูอุดมการสหกรณ "
ที่

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic issue)

กลยุทธ
5 การสรางภาคี

เครือขายในกลุม
สหกรณ
2 สงเสริมการ
พัฒนาระบบ
การใหบริการ
อยางประทับ
ใจ มีคุณภาพ
มาตรฐาน

พัฒนาระบบบริการ
ทันสมัย รวดเร็ว
คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ

1 เสริมสรางความ

สัมพันธกรรมการ
เจาหนาที่ สมาชิก

2 พัฒนาสิ่งแวดลอม

และบรรยากาศใน
องคกร

3 พัฒนาระบบ

บริการการควบคุม
ภายในใหคลองตัว
มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
(Goal)
5.1 เพื่อใหสหกรณมีภาคีเครือขายการ
ใหการชวยเหลือและการลงทุนใน
ระหวางสหกรณ
1.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริการ สามารถอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว
เปนที่พอใจ

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริการใหเหมาะสม
ทันสมัย

2.2 บริการรับฝากและชําระเงินโดยผาน
สถาบันการเงินตาง ๆ ที่สหกรณ
ติดตอ
3.1 เพื่อคุณภาพในการทํางานของ
เจาหนาที่
3.2 พัฒนาพฤติกรรมบริการ
3.3 การตอนรับการใสใจผูรับบริการ
ยิ้มแยมแจมใส

3.4 เพื่อใหเจาหนาที่สหกรณมีการ
พัฒนาคุณภาพในการทํางาน

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
5.1.1 เขารวมเปนสมาชิกกลุมสหกรณเครือขาย
5.1.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและรวมลงทุนในกิจการ
สหกรณ
1.1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบ
และเจาหนาที่
1.1.2 โครงการประชุมรวมกรรมการและเจาหนาที่
ประจําเดือน
1.1.3 โครงการสัญจรพบสมาชิก
2.1.1 ปรับปรุงสํานักงานและหนวยบริการ
2.1.2 จัดทํากิจกรรม 5 ส.
2.1.3 จัดบริการสมาชิกผานเว็บไซต
2.1.4 ปรับภูมิทัศนภายใน ใหสอดคลองกับประเภทการให
บริการ
2.1.5 จัดหาสถานที่สรางสํานักงานสหกรณ เพื่อความมั่นคง
มีการจัดหาโดยโปรงใส เปนธรรม คณะกรรมการ
สมาชิก โดยการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
2.2.1 เปดบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณไวหลายแหง
เพื่อรองรับพัฒนารูปแบบการใหบริการดานการเงิน
เชน ลดขั้นตอน การลดระยะเวลาการใหบริการ
3.1.1 พัฒนาระบบการเบิกจาย เชน บริการทางโทรศัพท
โทรสาร ตูเอทีเอ็ม
3.2.1 การเพิ่มวันจายเงินกู มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง
3.3.1 พัฒนาพฤติกรรมบริการ
3.3.1.1 การตอนรับ การใสใจผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใส
3.1.1.2 พัฒนาพฤติกรรมดานหนา
- การกําหนดระยะเวลา ที่มารับบริการ
- การลดระยะเวลารอรับบริการ
3.4.1 จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพบริการแกเจาหนาที่
3.4.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานสหกรณอื่น
3.4.3 สงเสริมการศึกษาและรับการฝกอบรมของเจาหนาที่
แตละตําแหนง

หนาที่ 3 จาก 4

เปาหมาย

ปทางบัญชี
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2558 2559 2560 2661 2562

มีกิจกรรมรวมกับสมาชิกเครือขายสหกรณ
มีการชวยเหลือดานกิจการสหกรณในระหวาง
เครือขาย
มีโครงการการสัมมนาอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
มีการจัดประชุมรวม เดือนละ 1 ครั้ง
จัดทําโครงการสัญจร อยางนอยปละ 6 ครั้ง

12 ครั้ง
ครั้ง

1 มีกิจกรรมพัฒนาสํานักงาน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
2 พัฒนาเว็บไซดใหทันสมัย

3 มีการจัดหาสํานักงานภายใน 5 ป

มีบริการใหสมาชิกได ภายใน 5 ป

1 มีการปรับปรุงระบบการเบิกจายใหรวดเร็ว
2 มีระบบการกําหนดเวลาบริการอยางชัดเจน

มีการเพิ่มวันเบิกจายเงิน
1 ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจรอยละ 90

60

70

80

90

ครั้ง

1

1

1

1

1

ครั้ง

1

1

1

1

1

2 มีการกําหนดระยะเวลารับบริการอยางเหมาะสม
1 มีการอบรมพัฒนาบริการแกเจาหนาที่ ปละ 1 ครั้ง
2 มีการศึกษาดูงานและประเมินผลการทํางาน
3 เจาหนาที่ไดรับการอบรมตามบทบาทหนาที่

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด (ป 2558-2562)
VISION "ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นําสูอุดมการสหกรณ "
ที่

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic issue)

กลยุทธ
4 พัฒนาระบบการ

สื่อสารของ
สหกรณกับสมาชิก
ใหทั่วถึง มี
ประสิทธิ์ภาพ

เปาประสงค
(Goal)
4.1 เพื่อใหสมาชิกไดรับรูขาวสาร
อยางทั่วถึงเกิดความเขาใจใน
กิจการสหกรณ

กิจกรรม
4.1.1 ประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณใหสมาชิกไดทราบ
อยางทั่วถึง
4.1.2 พัฒนาเว็บไซดใหทันสมัย
4.1.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการสื่อสารในเว็บไซด พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร
4.1.4 จัดทําระเบียบสหกรณฯ คูมือสําหรับสมาชิก

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

สมาชิกไดรับรูขาวสารอยางทั่วถึง รอยละ 80 ในสื่อ
ทุกดาน
กิจกรรมการสื่อสาร มีการปรับปรุงใหทันสมัย และ
มีกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกสัปดาห

คน

1 มีระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินกูฯ ใหเปนปจจุบัน
2 ใหสมาชิกมีระเบียบที่เปนปจจุบันทุกคน

3 พัฒนาดาน
สวัสดิการ
และสังคม

เสริมสรางความ
มั่นคงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก
สมาชิก

5 พัฒนาคุณภาพ

5.1 เพื่อใหสหกรณมีการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ

มาตรฐานสากล และผานระบบการ

สหกรณตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 7 หมวด

แหงชาติ ภายในป 2560

บริหารสหกรณ

ประเมินทางคุณภาพ
(Cooperative Quality Award : CQA)

ไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ
การมุงเนนลูกคาและตลาด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการ และผลลัพธทางธุรกิจ

ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ระดับจังหวัด
ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ระดับภาค
ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ระดับประเทศ

1 การเสริมสราง

องคความรูและ
ความเขาใจใน
กิจการสหกรณ
แกสมาชิกให
ครบถวน
ครอบคลุม

2 สมาชิกไดรับ

สวัสดิการที่
ครอบคลุม
เหมาะสมเปน
ธรรม
3 สนับสนุนและ
ชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน
ในสังคม

4 สนับสนุนและ

ชวยเหลือกิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม

1.1 สมาชิกมีความรู ความเขาใจใน
หลักการสหกรณ

1.2 เสริมสรางการมีสวนรวมของบทบาท
สมาชิกสหกรณ
2.1 เพื่อใหสมาชิกมีสวัสดิการที่
ครอบคลุมและไดรับความชวยเหลือ
ในยามเดือนรอน

3.1 ใหมีกิจกรรมสาธารณประโยชน
ในสังคม

4.1 ใหมีกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการตรวจประเมิน

1.1.1 โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ
1.1.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานสหกรณอื่น
1.1.3 จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพแกสมาชิก เพื่อนําไปเปน
อาชีพเสริม
1.1.4 สงเสริมโครงการคนดีศรีสหกรณในสมาชิก
1.1.5 บริการใหคําปรึกษาดานการเงินแกสมาชิกที่มีปญหา
ดานการเงิน
1.1.6 อบรม ถายทอดความรู ระบบสหกรณแกสมาชิกใหม
1.2.1 การประชุมใหญสามัญประจําป
2.1.1 ประชุมพิจารณาจัดสรรสวัสดิการทุกประเภทให
ครอบคลุม และเพิ่มขึ้นในทุกประเภท
2.1.2 จัดสรรกําไรเขาทุนสาธารณประโยชนปละไมเกิน 10%
2.1.3 จัดสรรกําไรสุทธิเขาเปนทุนการศึกษา
3.1.1 จัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชน
3.1.2 จัดทํากองทุน ผาปา แกโรงเรียนหางไกล
3.1.3 แจกผาหม เสื้อกันหนาว แกประชาชนพื้นที่ชนบท
3.1.4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม องคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
4.1.1 สนับสนุนโครงการกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
แก สมาชิก และ บุคคลภายนอก

หนาที่ 4 จาก 4

ผานเกณฑการประเมินรางวัลสหกรณคุณภาพ

เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรู
สมาชิก 50 คน/ป
รุนละ 50 คน ปละ 2 รุน/100 คน

ทุกสัปดาห

ปละ 1 ครั้ง
รอยละ 100
ผานเกณฑ
CQA

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

มีคนดีศรีสหกรณและสงประกวดในระดับจังหวัด
มีบริการคลินิคใหคําปรึกษาการเงินแกสมาชิก

ปละ 1 ครั้ง

มีโครงการอบรมสมาชิกใหม
สมาชิกมีการเขารวมประชุมใหญเพิ่มมากขึ้น

ทุกราย
รอยละ 80

สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติไดรับเงินชวยเหลือ
รอยละ 100

ทุกราย

บุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาทุกระดับไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
สนับสนุนเงินชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ของจังหวัด
ลําปางที่ประสบภัยธรรมชาติ
สนับสนุนเงินชวยเหลือสถานศึกษา องคกร
ในพื้นที่จังหวัดลําปาง ปละ 1 แหง
1 ในพื้นที่จังหวัดลําปางที่ประสบภัย
2 รวมงานกีฬาวันสหกรณ ปละ 1 ครั้ง
มีโครงการ กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปละ 1 ครั้ง

ปทางบัญชี
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2558 2559 2560 2661 2562

