
แผนงานคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ประจําปี 2559 - 2560 

************************* 

1. กลยทุธ์สร้างความมันคงให้กับสหกรณ์ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

1. เพิมทุนให้กบัสหกรณ์ 1. เพือสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก 

2. เพือเพิมทุนให้เพียงพอต่อการ

บริการแก่สมาชิก 

3. เพือให้สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่อง

ทางการเงินสูง 

1. จัดเดือนแห่งการเพิ มค่าหุ้นและเปิด

บญัชีใหม่ 

2. รณรงคใ์ห้พนักงานสมคัรเป็นสมาชิก

สหกรณ์ 

3. รณรงคใ์ห้สมาชิกนําบุคคลในครอบ-

ครัวมาสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ 

4. ขยายการเปิดรับสมคัรสมาชิกสมทบ 

โดยให้พี น้อง หรือบิดา มารดาของคู่ -

สมรสของส มาชิก สมัครเป็นสมาชิก

สมทบได ้

5. จดัทาํสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (โอ.ดี.) 

กบัธนาคาร 

กรรมการ และเจา้หนา้ที ม.ค. - ก.พ. และ ธ.ค. 59 

 

ม.ค. - ก.พ. และ ธ.ค. 60 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

 

 

2 ปี 

 

10,000 บาท 50 คน 

 

50 คน 

 

100 คน 

 

 

 

 

 

50 ลา้นบาท 

2. การประกนัหนีสูญ 1. ลดความเสียง 

2. ลดภาระของผูค้าํประกนั 

1. เมือสมาชิกกูเ้งิน ให้โอนเงินกูค้งเหลือ

เปิดบญัชีไวก้บัสหกรณ์ 

2. สมาชิกตอ้งหักเงินเขา้บญัชีเงินฝากเพือ

กองทุนคาํประกนัเงินกูส้ามัญทีใชบุ้คคล

คาํประกนั 

3. สมาชิกทีกู ้เงินให้หัก เงินค่าหุ้นเ ป็น

เปอร์เซ็นตข์องยอดกูท้ีไดร้ับจริง ดงันี 

     - ไดรั้บเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท หัก

ค่าหุ้น 2% 

     - ไดรั้บเงินกูเ้กิน 500,000 บาท หักค่า

หุ้น 1% 

เจา้หน้าที 

 

เจา้หน้าที 

 

 

เจา้หน้าที 

 

 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

 

2 ปี 

 

 

 

- สมาชิกทีกูเ้งินทุกคน 

 

สมาชิกทีกูเ้งินสามญั

ใชบุ้คคลคาํประกนั 

 

สมาชิกทีกูเ้งินโดยใช้

บุคคลคาํประกนั 

 

 



 

 

2. กลยทุธ์การพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

- พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

1. เ พือให้สมาชิกเชือมันระบบ

การทาํงานของสหกรณ์ฯ 

2 . เ พื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ใ ช้บ ริ ก า ร

สหกรณ์ดว้ยความเชือมนั และมี

ความศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ 

3. ปลูกจิตสาํนึกให้กรรมการ และ

เจา้หน้าที อทิุศเวลาในการทาํงาน

เพือสหกรณ์ฯ 

4. เพือให้สหกรณ์ฯ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินของราช-

การ 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ทีทนัสมยัใชง้าน และ

เพียงพอในการปฏิบติังาน 

2. บริการดา้นสินเชือให้สมาชิกได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว 

3. พฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับรองรับ

การบริหารงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลข่าวสาร

ให้แก่สมาชิกพึงพอใจ 

4. จัดทําจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ 

และเจา้หน้าทีสหกรณ์ ยึดถือปฏิบติั 

5. ตรวจสอบการท ํางานของเจ้าหน้าที 

โดยจดัทาํแบบสํารวจความพึงพอใจของ

สมาชิก 

6. ให้รางวลัยกยอ่งสมาชิก คณะกรรมการ 

และเจา้หน้าทีดีเด่นตามหลกัธรรมาภิบาล 

7. เก็บสถิติทีผูค้าํประกนัทีตอ้งชาํระหนี

แทนผูกู้ ้และจาํนวนเงินทีผูค้าํประกนัตอ้ง

จ่ายแทนผูกู้ ้

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

คณะกรรมการ 

 

 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ  

 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

เจา้หน้าที 

 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

 

2 ปี 

 

5 ปียอ้นหลงั 

100,000 บาท 

 

 

 

ปีละ 45,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกทีใชบ้ริการ 

 

 

ปีละ 15 คน 

 

สมาชิกทีรับภาระหนี

แทนผูกู้ ้

 

 

 

 

 



 

3. กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดีของสมาชิกและครอบครัวอย่างยังยืน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

1.  ส่ง เสริมการ ทําอา ชีพ

เส ริ มใ ห้ แก่ส มา ชิกแ ละ

ครอบครัว 

1. เพือให้สมาชิกและครอบครัวมี 

อาชีพเสริม หรือมีธุรกิจของตน-

เอง 

2. เพือให้สมาชิกและครอบครัวมี 

รายไดเ้พิมขึน 

3. เพือให้สมาชิกใชเ้วลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

4. เพือให้กลุ่มสตรีสหกรณ์มีการ

ทาํธุรกิจเพิมขึน 

1. สนับสนุนสินเชือเพือการลงทุนแก่

สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เปิดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกและ

ครอบครัว 

3. ประสานงานหาลุกคา้ หรือหาช่องทาง

จาํหน่ายสินคา้ให้สมาชิก 

4. การจัดท ําสือประชาสัมพันธ์ให้แก่

สมาชิก 

กรรมการศึกษา

ประชาสมัพนัธ์  

และกลุม่สตรีสหกรณ์ 

22 คน 

 

2 ปี 40,000 บาท 60 คน 

2. ส่ง เสริมให้สมาชิกทํา

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

1. เพือให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที

ดี ไมมี่หนีนอกระบบ 

2. เพือความมนัคงของครอบครัว

สมาชิก 

- จ่ า ย เ งิน กู ้ฉุ ก เ ฉิ น เพื อทํา ฌ าป น กิ จ

สงเคราะห์ให้กบัสมาชิกทีมีความสนใจ  

กรรมการ และเจา้หนา้ที 2 ปี - สมาชิกทีสนใจสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกสสอป. 

3 .  ส ร้า ง คว ามมั น คง แก่

ครอบครัวสมาชิก 

1. ให้ครอบครัวสมาชิกมีหลัก-

ประกนัดา้นการเงินในกรณีสมา-

ชิกเสียชีวิต 

2. ช่วยเหลือผูค้าํประกนักรณีผู้กู ้

เสียชีวิต 

- สมา ชิกทีกู้ เ งินกู ้สามัญ ใช้บุคคลคํา

ประกันตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป ต้อง

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 2 ปี - สมาชิกผูกู้เ้งิน 

 

 

 

 

 

 



 

4. กลยทุธ์สร้างบริการทีประทับใจให้กับสมาชิก 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

1. สร้างบริการพึงพอใจให้-

กบัสมาชิก 

1. ให้สมาชิกเกิดความประทบัใจ

ในการใชบ้ริการของสหกรณ์ 

2. ให้บริการแก่สมาชิกดว้ยความ

สะดวกรวดเร็ว 

3. ให้บริการทีถูกต้อง และเป็น

ธรรมกบัสมาชิก 

4 .  ใ ห้ สมา ชิกใช้บ ริการ อย่ าง

ต่อเนือง ทังด้านการออม และ

ดา้นสินเชือ 

5. สร้างความสัมพันธ์อ ันดีระ-

ห ว่ า ง เ จ้ า ห น้ า ที ส ห ก ร ณ์ กับ

สมาชิก 

6. ให้สมาชิกมีความเขา้ใจในการ

ใชบ้ริการสหกรณ์ฯ 

 

1. เจา้หน้าทีกล่าวสวสัดี และขอบคณุแก่ผู ้

มาใชบ้ริการ 

2. ให้บริการแก่สมาชิกทันที โดยจัดทํา

บตัรคิว 

3. ให้คาํแนะนํา และชีแจงการใชบ้ริการ

สหกรณ์อยา่งถกูตอ้ง 

4. ให้ความรู้เรืองเงินกู ้ - เ งินฝาก และ

สวัสดิการแก่สมาชิกด้วยการบริการที

สะดวกรวดเร็ว โดยจดัทาํบตัรคิว 

5. จัดทําแบบสอบถามเพือให้สมาชิก

แสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที 

6. มอบหมายให้เจ้าหน้าทีสหกรณ์เข้า

ร่วมงานของสมาชิกอย่างสมาํเสมอ เช่น 

งานบวช มงคลสมรส ท ําบุญ งานศพ

บุคคลในครอบครัว ฯลฯ 

7. จัดสือประชาสัมพันธ์ ขันตอนการ

ให้บริการของสหกรณ์แก่สมาชิก โดย

จดัทาํโบชวัร์ 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 2 ปี ตามจ่ายจริง สมาชิกทุกคน 

2. การประชาสัมพนัธ์เชิง-

รุก 

- มีช่องท างการสือสารเพื อให้

ขอ้มูลเขา้ถึงสมาชิกส่วนใหญ่ 

1. จดัตงัไลน์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ  

2. เชิญชวนสมาชิกให้สือสารกบัสหกรณ์

ผ่านเฟสบุ๊ค และไลน์ 

3. สร้างแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

กรรมการ 2 ปี ตามจ่ายจริง สมาชิกทุกคน 

 

 



 

5. กลยทุธ์เชือมโยงธุรกิจแบบพันธมิตรกับสหกรณ์อืน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

- การท ําธุรกิจแบบพันธ-

มิตรทางการเงิน 

1. เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั ใน

ดา้นการเงิน ในกรณีทีพันธมิตร

ทางการเงินเกิดปัญหาการขาด

สภาพคล่อง 

2 .  ส ร้า ง คว าม เ ข้มแ ข็ง ให้ แ ก่

ขบวนการสหกรณ์ 

1. ติดต่อสหกรณ์ และสถาบันการเงินอืน 

เพือทําธุรกิจแบบพันธมิตร โดยการให้

การสนบัสนุน และรับการสนับสนุนดา้น

การเงิน 

2. แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารซึงกันและ

กนั 

3. เขา้เยียมชม และศึกษางานสหกรณ์ใน

จงัหวดัอ่างทอง และใกลเ้คียง 

กรรมการอาํนวยการ 2 ปี 20,000 บาท 5 สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. กลยทุธ์การจัดกิจกรรมในชุมชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

1. โครงการให้ความรู้ดา้น

สหกรณ์แก่ผูน้ําชุมชน 

1. ให้ผูน้ ําชุมชนไดมี้ความรู้เรือง

การจดัตงัสหกรณ์ 

2. เพือให้ความรู้ดา้นสหกรณ์แก่

ชุมชน และนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้

1. นาํกรรมการ และเจา้หน้าที ไปเผยแพร่

ความรู้สหกรณ์ให้แก่ผูนํ้าชมุชน 

2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการจดัหา

วิทยากรเพือให้ความรู้ดา้นสหกรณ์ 

3. แจกเอกสารความรู้ดา้นสหกรณ์ให้แก่

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ 

2 ปี 

 

2 ปี 

20,000 บาท 

 

5,000 บาท 

2 ตาํบล  

ตาํบลละ 30 คน 

2. การเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

ชุมชน 

- สร้างความ สัมพัน ธ์อันดี ระ -

หวา่งสหกรณ์กบัชุมชน 

- เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีชุมชนจึดขึน 

ห รือส นับสนุน เ งินร่วมกิจ กรรมของ

ชุมชน 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 2 ปี ตามจ่ายจริง เมือชุมชนเชิญเขา้ร่วม

กิจกรรม 

3. การจดังานครบครอบวนั

จดัตงัสหกรณ์ 

      

     - การจัดงานครบรอบ 

33 ปีสหกรณ์ฯ 

     - การจัดงานครบรอบ 

34 ปีสหกรณ์ฯ 

1.  เ พือจัด กิจ กรรมสาธารณะ -

ประโยชน์ต่อชุมชนเนืองในวนั

ครบรอบวนักอ่ตงัสหกรณ์ 

2. เพือให้ประชาชนในชุมชนมี

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น บ ท บ า ท ข อ ง

สหกรณ์มากขึน 

3. เพือให้ชุมชนไดมี้ความเข้าใจ

ในบทบาทของสหกรณ์มากขึน 

1. จัดเลียงอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน/ 

ปลูกตน้ไม/้ปล่อยปลา 

2. ทาํบุญเลียงพระเพล 

3. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

4. เยียมสมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนักงาน ครบ 5 ปี และ 10 ปี 

5.  จัดงานเลียงวันครบรอบ วันก่อตัง

สหกรณ์ 34 ปี 

กรรมการ เจา้หนาที 

และสมาชิก 

22 สิงหาคม 2559 

 

22 สิงหาคม 2560 

70,000 บาท 

 

50,000 บาท 

 

10,000 บาท 

 

100,000 บาท 

 

100 คน 

 

50 คน 

133/134 คน 

30 คน 

 

100 โตะ๊ 

 

 

 

 

 



 

7. กลยทุธ์ส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินวถีิชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

- จัดอบรมศึกษาให้ความรู้

เรืองเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพือให้สมาชิกไดมี้ความรู้เรือง

เศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

2. เพื อให้สมาชิกเห็ นถึงประ -

โยชน์ กา รดํา เ นิ น วิถี ชี วิต ตา ม

แนวทางพระราชดาํรัสเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. เพือให้สมาชิกรู้คุณค่าและใช้

ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 

4.  เ พื อให้ สมาชิกใช้จ่ายอย่าง

ประหยดั และเก็บออมมากขึน 

1. จัดอบรมให้ความรู้กบัสมาชิก 2 รุ่น 

(รุ่นละ 50 คน) 

2. นําสมาชิกไปดูงานนอกสถานที 2 รุ่น 

(50 คน) 

3. ส่งเสริมให้สมาชิกทาํผลิตภณัฑ์ใชเ้อง 

หรือทาํขึนเพือจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 

4. ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผกัสวนครัว

ไวร้ับประทานเอง และสืบเนืองในการ

แปรรูปเป็นสมุนไพรเพือสุขภาพ และ

สามารถนําไปจําหน่ายเพือเป็นรายได้

เสริมต่อไป 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

 

2 ปี 

20,000 บาท 

 

20,000 บาท 

 

10,000 บาท 

 

10,000 บาท 

100 คน 

 

100 คน 

 

100 คน 

 

100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. กลยทุธ์เสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที ให้มีคุณภาพ เพือพัฒนาสหกรณ์อย่างยงัยืน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

1. ส่งกรรมการ เจ้าหน้าที 

ร่วมอบรมสมัมนาภายนอก 

1 .  เ พื อ เ พิ ม พู นคว าม รู้คว าม-

สามารถในการบริหารงานของ

กรรมการ และการทํางานของ

เจา้หน้าทีสหกรณ์ 

2. เ พือให้บุคลากรนําความรู้ที

ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

3. เ พือให้สหกรณ์มีการพัฒนา

อยา่งมนัคงและยงัยนื 

4. เพือให้กรรมการ เจา้หน้าที ได้

เรียนรู้ และแลกเปลียนประสบ-

การณ์การบริหารกับกรรมการ

สหกรณ์อืน 

1. ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที ไปอบรม

กบัองคก์รต่างๆ อย่างน้อยคนละ 2 ครัง

ต่อปี 

2. สนับสนุนเจ้าหน้าที ศึกษาต่อ โดย

สหกรณ์ฯ ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ 

ตามสมควร 

กรรมการ และเจา้หนา้ที 2 ปี 150,000 บาท 40 คน 

2. จัดการศึกษาอบรมให้

สมาชิก 

1. เ พือให้ความรู้ เ รืองการออม 

และการกูแ้กส่มาชิก 

2. ให้สมาชิกมีความรู้ และความ

เขา้ใจเกียวกบัสหกรณ์ของตนเอง 

และเกิดความเชือมันศรัทธาใน

สหกรณ์มากยิงขึน 

- จัดการอบรมให้แก่สมาชิก ปีละ 2 ครัง 

(50 คน/ครัง) 

กรรมการฝ่ายศกึษาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

2 ปี 200,000 บาท ปีละ 100 คน 

3. ทดทอบความรู้สมาชิก 

(ขนัตน้/ขนักลาง/ขนัสูง) 

1. เพือวดัความรู้เกียวกบัสหกรณ์

ของสมาชิก 

2. เพือให้ทราบความคาดหวงัการ

เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

3. เพือวิธีการวางแผนทางการเงิน 

4. เพือทราบเป้าหมายของการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 

- ให้สมาชิกทาํแบบทดสอบเมือมาติดต่อ

กบัสหกรณ์ 

เจา้หน้าทีสหกรณ์ 2 ปี - สมาชิกทุกคน 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/ขันตอน การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

5. เพือตระหนักถึงภาระผูกพนัธ์

ของครอบครัวและผูค้าํประกนั 

4. วิเคราะห์ฐานะทางการ-

เงินให้สมาชิก 

1. แกไ้ขปัญหาการขาดการวาง-

แผนทางการเงินของสมาชิก 

2. หาวิธีการแกไ้ขปัญหาทางการ

เงินให้กบัสมาชิก 

- จัดหาโปรแกรมวิ เคราะห์ฐานะทาง

การเงินมาใชใ้นสหกรณ์ฯ 

กรรมการ 2 ปี ตามจ่ายจริง 50 คน 

 


