
แผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564 
และผลด าเนินงานปี 2562  แผนงานด าเนินการปี 2563 และผลด าเนินงานปี 2563(ไตรมาส 3)  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด  
…………....................……………. 

 

1. วิสัยทัศน์  :สหกรณ์มั่นคง ด ำรงควำมโปร่งใส ใส่ใจคุณภำพชีวติสมำชิก                                        
 

2. พันธกิจ :พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป  พันธกิจที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร พันธกิจที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม 
     พันธกิจที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ พันธกิจที่ 5 กำรด ำเนินกำรด้ำนสำธำรณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน (บคุคล/ชุมชนภำยนอก) 
 

3. แผนงานด าเนินการ: ปีบัญชี 2563 
   พันธกิจที่ 1    การบริหารจัดการทั่วไป 
   แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม  หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ  
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 (ให้ระบุช่วงเวลาที่ท า) 
มอบหมาย 

1. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และ 
แผนงำนประจ ำปี 
 
 

โครงกำร “สัมมนำเพื่อกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
และแผนงำนประจ ำปี” 
 

- สัมมนำร่วมระหว่ำงกรรมกำร/ผู้ตรวจสอบกิจกำร/  
  สมำชิก/ฝ่ำยจัดกำร/หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
- สัมมนำร่วมระหว่ำงกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร 
 

2 ครั้ง 
(2 ครั้ง
100%) 

2 ครั้ง 
(- ครั้ง) 

2 ครั้ง ปี 2562 
(1) โครงกำรจัดท ำแผนงำนประจ ำปีบัญชี 2563 
(กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิกและหน่วยงำน
รำชกำร)  
(2) โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจ ำปีบัญชี 2563 
(กรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร) 
ปี  2563 
(1) โครงกำรจัดท ำแผนงำนประจ ำปีบัญชี 2564 
(กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิกและหน่วยงำน
รำชกำร)เดือน ส.ค. 63 
(2) โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจ ำปีบัญชี 2564 
(กรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรฯ)เดือน ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ 
และ ฝ่ำยจัดกำร 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป 
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการภายใน (ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม  หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ  
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

2. กำรจดัท ำหรือส่งเสริมสนับสนุน 
กำรท ำวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ 
 

โครงกำรวิจัย อำทิ (1) เรื่องสินเชื่อหรือกำร
บริหำรจัดกำรหนี้(2) เรื่องกำรออมหรือชุมชน 
คนออมเงิน(3) เรื่องควำมพึงพอใจของสมำชิก 
ต่อบริกำรหรือสวัสดิกำรของสหกรณ์  
(4) เรื่องรูปแบบกำรสื่อสำรของสมำชิกในปัจจุบัน
และควำมคำดหวังต่อข่ำวสำรของสหกรณ์ 

- ประสำนนักวิชำกำรผู้สนใจ ขอทุนจำกสถำบันวิจัย  
  โดยสหกรณ์สนับสนุนข้อมูล 
- สนับสนุนงบประมำณให้ผู้วิจัยภำยนอกหรือภำยใน 
 

 
 
 
 

2 เรื่อง 

3 เรื่อง 
(2 เรื่อง 
66.67%) 

 
ก ำหนดกรอบ

แนวคิด 
 
 

 ปี 2562 
นักศึกษำปริญญำโท ท ำวิจัย 2 เรื่อง 
(1) พฤติกรรมกำรออมของสมำชิกสหกรณ์ 
(2) พฤติกรรมกำรกู้ยืมของสมำชิกสหกรณ์ 
ปี  2563 
โครงกำร “วิจัยเพื่อพัฒนำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำของ
สหกรณ์ฯ” 
(1) ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของสมำชิกต่อ
กำรบริกำรหรือสวัสดิกำรกับสหกรณ์ 
(2) รูปแบบกำรสื่อสำรของสมำชิกในปัจจุบันและ
ควำมคำดหวังต่อข่ำวสำรกับสหกรณ์  
 

คกก.ดนก. ครั้งที่ 8/2563 ก าหนดกรอบแนวคิด 
เรียบร้อยแล้ว และสอบถามสมาชิกในวันประชุม
ใหญฯ่ (ธ.ค. 63) 

 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.ดร.พิมำน 

3. กำรจัดท ำนวัตกรรมเพื่อ 
   พัฒนำงำนของสหกรณ์ 
 
 

โครงกำรพัฒนำระบบ อำทิ (1) ระบบสอบถำม
ข้อมูลผ่ำนเว็บ(2) ระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์ 
(3) ระบบขอกู้เงินออนไลน์  (4) กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจออนไลน์ (5) ระบบประชำสัมพันธ์ 
อำทิ ระบบ Line @, Smart coop 

- เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล 
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ลดกำรใช้กระดำษ 
- ปรับปรุง พัฒนำระบบงำน เพื่อกำรปฏิบัติงำนให้มี      
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

 
 
 
 

3 ระบบ 

3 ระบบ 
(4 ระบบ 
100%) 

 
1 ระบบ 

 ปี 2562 
(1) ระบบสอบถำมข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์  
(2) ระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์  
(3) ประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์  
    ระบบ Line@ (ยกเลิกเดือน ก.พ.63) โดยใช้ 
line official account แทน 
ปี  2563 

- โครงกำร line official account @537sgddw 

 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิต และ 

ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร 
2.1 กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที ่

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่บุคลำกร 
 
 

 

(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
     - กรรมกำร 

สนับสนุนบุคลำกรอบรม สัมมนำ ประชุม หลักสูตร /
โครงกำรท่ีเกี่ยวกับงำนสหกรณ์ 
- กรรมกำร 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร ต่อ 1 วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง / เจ้ำหน้ำท่ี 1 หลักสูตร ต่อ 1 ปี 
(คกก.ศึกษำฯ) 

 

8 คน(50%) 
(13 คน 

162.5%) 

8 คน(50%) 
(5 คน
62.5%) 

8 คน(50%) ไตรมำส 1 จ ำนวน    -     รำย 
ไตรมำส 2 จ ำนวน    -     รำย 
ไตรมำส 3 จ ำนวน          รำย 
ไตรมำส 4 จ ำนวน     5     รำย 

คกก.ศึกษำ 

- เจ้ำหน้ำท่ี  3 คน(60%) 

(5 คน 
166.67%) 

3 คน(60%) 
(5 คน 

166.67%) 

3 คน(60%) ไตรมำส 1 จ ำนวน    -     รำย 
ไตรมำส 2 จ ำนวน   1     รำย(นำยอัสรีฯ) 
ไตรมำส 3 จ ำนวน    -      รำย 
ไตรมำส 4 จ ำนวน    5     รำย 

คกก.ศึกษำ 

- ผู้ตรวจสอบกิจกำร 1 คน(50%) 
(2 คน 
200%) 

1 คน(50%) 
(- คน) 

1 คน(50%) ไตรมำส 1 จ ำนวน   -      รำย 
ไตรมำส 2 จ ำนวน    -     รำย 
ไตรมำส 3 จ ำนวน    -     รำย 
ไตรมำส 4 จ ำนวน          รำย 

คกก.ศึกษำ 

(2) กิจกรรมเครือข่ำยสหกรณ์สมำชิกภำค เข้ำร่วมกิจกรรมเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมำชิก ชสอ.ภำค / 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำค 

 
 
 
 

2 กิจกรรม 

5 กิจกรรม 
(3 กิจกรรม 

60%) 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 

 ปี 2562 เข้ำร่วม 2 กิจกรรม 
(1) กำรสัมมนำ/ประชุมใหญ่ของ ชสต. 
(2) กำรสัมมนำของเขตพื้นท่ีฯ  
ปี  2563 
-ก ำหนดเข้ำร่วม  3  กิจกรรม(ไตรมำส 4) 
(1) อ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร เข้าร่วมประชุม
สามัญประจ าปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 
ชสอ. (วันที่ 4 ก.ค. 63) 

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร 
2.1 กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที ่
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่บุคลำกร (ต่อ) 
 
 

 

(3)โครงกำรสัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ี จัดอบรม/สัมมนำ ระหว่ำงกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ี 1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร 
(- โครงกำร) 

1 โครงกำร ปี 2562 
โครงกำรสัมมนำ “กฎหมำยใหม่กับแนวทำงกำร
บริหำรสหกรณ์” 
ปี 2563  
-โครงกำรสัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ี(คำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรในเดือน ก.ย. 63 ก่อนสัมมนำแผนงำนฯ) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธฯ 
และ ฝ่ำยจัดกำรฯ 

 (4)โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ /  
ด้ำนกำรเงิน 

ให้กำรศึกษำอบรมหลักกำร อุดมกำรณ์สหกรณ์ และ
หรือที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพหลักและอำชีพเสริม 

1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร 
(- โครงกำร) 

1 โครงกำร ปี 2562 
ให้ควำมรู้หลักกำร อุดมกำรสหกรณ์ ระหว่ำง
เดินทำง โครงกำร “สัมมนำและทัศนศึกษำประเทศ
มำเลเซีย” 
ปี 2563  
-โครงกำร “เสริมควำมรู้ หลักกำร อุดมกำรณ์
สหกรณ์” (จัดท ำคลิปให้ควำมรู้สมำชิก) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 

ผศ.ดร.สำโรจน์/ 
นำยกรกช 

 (5)โครงกำรศึกษำดูงำน ศึกษำดูงำนสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 1 ครั้ง 
(1 ครั้ง 
100%) 

1 ครั้ง 
(- ครั้ง 
0%) 

1 ครั้ง ปี 2562 
ศึกษำดูงำน สอ.สธ.สงขลำ และ สอ.รพ.พัทลุง  
ปี 2563  
เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
คกก.ดนก.ครั้งที่ 8/2563 ยกเลิกโครงการ 
ศึกษาดูงาน  

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิต 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 
2.2   สมาชิก 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
ผลส าเร็จ 

1. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ 
อบรมแก่สมำชิก 
 
 

(1) โครงกำรพัฒนำสมำชิก - สนับสนุนสมำชิกเข้ำศึกษำ อบรม สัมมนำ ประชุม  
  หลักสูตร / โครงกำรท่ีเกี่ยวกับงำนสหกรณ์ 
- สนับสนุน ส่งเสริมสมำชิกอบรมหลักสูตร 
  ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

1 ครั้ง 
(1 ครั้ง 
100%) 

1 ครั้ง 
(- ครั้ง) 

1 ครั้ง ปี 2562 
สมำชิกร่วมศึกษำดูงำนกับสหกรณ์  
ณ สอ.รพ.พัทลุง และ สอ.สธ.สงขลำ   1 ครั้ง 
ปี 2563  
เนื่องจากปนีี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
คกก.ดนก. ครั้งที่ 8/2563 ยกเลิกโครงการให้
สมาชิกร่วมศึกษาดูงานกับสหกรณ์ 

 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 

 (2) โครงกำร “ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่” - จัดอบรม เพื่อควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ เช่น  
อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำร บทบำท หน้ำท่ี แนะน ำ 
บริกำรสวัสดิกำรต่ำง ๆ และเพื่อกำรวำงแผนทำง 
กำรเงินแก่สมำชิกใหม่อำยุไม่เกิน 24 เดือน 
- จัดโครงกำรปีละ 2 ครั้ง 

1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร ปี 2562 
ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ โครงกำร “รู้ก่อนออม พร้อม
ก่อนกู้ รู้ก่อนค้ ำฯ” 
ปี 2563  
โครงการ “ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่” (โดยวิธีน าส่ง
พวงกุญแจ สแกน QR-code “เป็นสมาชิก
สหกรณ์..ชีวิตดี๊ด”ี (เลขที่ 2042-2099) 

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
ผศ.ดร.สำโรจน์ 

 (3) โครงกำรอบรมด้ำนวิชำกำร อำทิ เรื่อง  
คริปโตเคอเรนซี 

ให้ควำมรู้โดยเชิญวิทยำกรภำยนอกหรือภำยใน  1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร 
(- โครงกำร 

0%) 

1 โครงกำร ปี 2562 
จัดอบรมโครงกำร “คริปโตเคอเรนซี” 
ปี 2563  
เนื่องจากปนีี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
คกก.ดนก. ครั้งที่ 8/2563 ยกเลิกโครงการอบรม
ด้านวิชาการ  

 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิต 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 
2.2   สมาชิก(ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
ผลส าเร็จ 

2. กำรสอบถำม/ส ำรวจควำมต้องกำร 
ของสมำชิกท่ีต้องกำรให้สหกรณ์ 
อ ำนวยประโยชน์หรือให้บริกำร 
ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

ส ำรวจควำมต้องกำรท่ีประสงค์ให้เอื้อประโยชน์ 
ให้บริกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

สอบถำมสมำชิก และน ำควำมเห็นไปด ำเนินกำร 
 

 1 โครงกำร 
(- โครงกำร) 

 ปี 2563 
คกก.ดนก. ครั้งท่ี 8/2563 ก ำหนดกรอบแนวคิด 
เรียบร้อยแล้ว และสอบถำมสมำขิกในวันประชุม
ใหญ่ฯ (ธ.ค. 63) 

คกก.ศึกษำ 
    (1) อ.ดร.พิมำน 
    (2) วำ่ ร.ต. 

อัครำยุทธ 
 

3. กำรจัดท ำผลส ำเร็จของกำร 
บริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก 
ท้ังทำงตรง และทำงอ้อมอย่ำงเป็น 
รูปธรรม 

ผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร (1) กำรจัดกำรหนี้  
(2) กำรจัดกำรด้ำนกำรออม (3) กำรจัดกำร
สวัสดิกำรกำรด ำรงชีวิต(4) กำรให้ควำมรู้โครงกำร
อบรมวิชำชีพ (5)กำรจัดกำรสวัสดิกำรทุนกำรศึกษำ 

จัดท ำผลส ำเร็จของโครงกำร  
 
 
 

2 เรื่อง 
(1) กำรออม 
(2) ทุนกำร 
      ศึกษำ 

5 เรื่อง 
(2 เรือง 
40%) 

 
2 เรื่อง 

(1) จัดกำรหนี้ 
(2) ด ำรงชีวิต 

 
 
 
 

1 เรื่อง 
อบรมวิชำชีพ 

ปี 2562 
(1) กำรออม ผลส ำเร็จ : 
    - จ ำนวนสมำชิกเข้ำร่วม 81.90% 
    - จ ำนวนเงินเข้ำร่วม 140.98% 
(2) สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำ ผลส ำเร็จ : 
    - กำรมอบทุน 100% 
ปี 2563  
จัดท ำผลส ำเร็จของโครงกำร 
-จัดกำรหนี้ 
-จัดกำรสวัสดิกำรกำรด ำรงชีวิต 
(ไตรมำส 4) 
ยังไม่ได่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.ดร.พิมำน 

 

4. กำรเพิ่มจ ำนวนสมำชิก 
 

โครงกำรรับสมัครสมำชิกใหม่  รณรงค์กำรสมัครสมำชิก/สมำชิกสมทบใหม่ แจกของ 
ท่ีระลึก Friend get Friend 

> 10% ของ 
จ ำนวนสิ้นปี 
เป้ำ 150 รำย 

(133 รำย 
88.67%) 

> 10% ของ 
จ ำนวนสิ้นปี 
เป้ำ 150 รำย 

(84 รำย 
56.00%) 

> 10% ของ 
จ ำนวนสิ้นปี 

ไตรมำส 1 จ ำนวน   41   รำย 
ไตรมำส 2 จ ำนวน   69    รำย 
ไตรมำส 3 จ ำนวน   84    รำย 
ไตรมำส 4 จ ำนวน           รำย 
สหกรณ์ฯ จัด โครงกำร  “Friend get Friend” 
(วันท่ี 1 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63) 

คกก.ศึกษำ 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป    
แผนงานที่ 3 : การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

กำรจัดท ำโครงกำร หรือก ำหนดกรอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน พร้อมกำรประเมินผล 

(1) กำรควบคุมควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
อำทิ   เรื่องกำรกู้และกำรค้ ำประกัน 

- ท ำโครงกำร หรือก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  พร้อมประเมินผล 
- ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของโครงกำร 

 1 โครงกำร 
(- โครงกำร) 

 ปี 2562 
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง-กำรบริหำรจัดกำรทำง

กำรเงินอย่ำงเป็นระบบ(ไม่มีสมำชิกเข ้ำร่วม) 
ปี 2563 
-ก ำหนดปรับปรุงโครงกำรฯ และเสนอ อ.ดร.นพพร  
ธรรมรงค์รัตน์ ให้ควำมรู้ (ไตรมำส 2) 
คกก.ดนก. ครั้งที่ 6/2563 ชะลอโครงการจัดอบรม 
เนื่องจากปนีี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

 
 
 
 

คกก.อ ำนวยกำร 
น.ส.สุคนธ์ 

(2)ผลประเมินกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ผู้สอบบัญชีประเมินผลกำรจัด
ชั้นกำรควบคุมภำยใน 

ดีมำก 
(ดีมำก 
100%) 

ดีมำก ดีมำก ผู้สอบบัญชีประเมินผลกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน คกก.อ ำนวยกำร 

 
แผนงานที่ 4 : การเพ่ิมความม่ันคง 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. กำรรักษำระดับกำรจัดสรรก ำไร 
สุทธิเข้ำทุนส ำรอง และทุนสะสม 

(1) กำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนส ำรอง เสนอจัดสรรต่อท่ีประชุมใหญ่ > 15.00% 
(15.28% 
คิดเป็น
100%) 

> 15.00% 
(15.01% 
คิดเป็น 
100%) 

> 15.00% ปี 2562 
จัดสรรเป็นทุนส ำรองจ ำนวน 5.68 ลบ. คิดเป็น 
15.28% ของก ำไรสุทธิ 
ปี 2563 
จัดสรรเป็นทุนส ำรองจ ำนวน 5.85  ลบ. คิดเป็น 
15.01% ของก ำไรสุทธิ 

คกก.อ ำนวยกำร 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป    
แผนงานที่ 4 : การเพ่ิมความม่ันคง(ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. กำรรักษำระดับกำรจัดสรรก ำไร 
สุทธิเข้ำทุนส ำรอง และทุนสะสม(ต่อ) 

(2) กำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนสะสม  > 14.00% 
(14.07%) 
คิดเป็น
100%) 

> 14.00% 
(13.01% 
คิดเป็น

92.93%) 

> 12.50% ปี 2562 
จัดสรรเป็นทุนสะสมจ ำนวน 5.23 ลบ. คิดเป็น 
14.07% ของก ำไรสุทธิ 
ปี 2563 
จัดสรรเป็นทุนสะสมจ ำนวน 5.073 ลบ. คิดเป็น 
13.01% ของก ำไรสุทธิ 

คกก.อ ำนวยกำร 

2. กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
ตำมเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ 
ก ำหนด 

กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง กำรบริหำรจัดกำร กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
ตำมเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด(เฉลี่ยท้ังปี) 

> 2.00% 
(4.72%) 
คิดเป็น
100%) 

> 2.00% 
(6.81%) 
คิดเป็น
100%-  

เฉลี่ย ต.ค. 
62 –มิ.ย. 63) 

> 2.00% 
 

ปี 2562 
-สิ้นสุด ก.ย. 62 สภำพคล่อง =6.73% 
-กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง(เฉลี่ยท้ังปี)=4.72% 
ปี 2563 
-สิ้นสุด มิ.ย. 63 สภำพคล่อง =8.70% 
-กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
(เฉลี่ย ต.ค.62-มิ.ย. 63) = 6.81%) 

คกก.อ ำนวยกำร 

 
แผนงานที่ 5 : การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วดัประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. มีระบบป้องกันเพื่อควำมปลอดภัย 
ของข้อมูลท่ีส ำคัญ 
 

กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
 

ปรับระบบตำมแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมระเบียบ           
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำร
ควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัย ส ำหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553 

 ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 

ขั้นต่ ำ 
(ผ่ำน 

100%) 

 ปี 2562 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นชอบ 
กำรประเมิน / ผลกำรประเมิน ระดับ“ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนขั้นต่ ำ” 
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พันธกิจที่ 1   การบริหารจัดการทั่วไป    
แผนงานที่ 5 : การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. มีระบบป้องกันเพื่อควำมปลอดภัย 
ของข้อมูลท่ีส ำคัญ 
 

กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
 

ปรับระบบตำมแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมระเบียบ           
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำร
ควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัย ส ำหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553 

 ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 

ขั้นต่ ำ 
 

 ปี 2563  
ก ำหนดประเมินกำรปปฏิบัติตำมระเบียบ นำย
ทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำร
ควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ  
เสนอ คกก.ดนก. ครั้งที่ 9/2563 แล้ว รอปรับปรุง
สรุปผลอีกครั้งในไตรมาส 4  

คกก.อ ำนวยกำร 
นำยวรเทพ 

2. กำรอบรมควำมรู้และประสบกำรณ์ 
ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีท้ังหมด และ   
กรรมกำรด ำเนินกำร 

โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

เจ้ำหน้ำท่ีและกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมควำมรู้ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 
 
 

1 โครงกำร 

1 โครงกำร 
(2 โครงกำร 

200%) 
 

1 โครงกำร 

 ปี 2562 
- สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรม
ระบบงำนสหกรณ์ของ สอ.มอ.”(เจ้ำหน้ำท่ี 3 คน) 
ปี 2563 
- อบรมหัวข้อ กำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโน-
โลยีสำรสนเทศ (เจ้ำหน้ำท่ี 5 คน กรรมกำร 5 คน) 

คกก.อ ำนวยกำร 

 

พันธกิจที่ 2   การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. กำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก  
 
 

 

(1)สวัสดิกำรเพื่อกำรท่องเท่ียว - สหกรณ์ด ำเนินกำรจัดกำรท่องเที่ยว /ให้สิทธิผู้แทน
สหกรณ์ท่ีเป็นผู้ประสำนงำน 
- บริกำรเงินกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ 

 
 
 
 

 

5 ด้ำน 
(4 ด้ำน 
80%) 

 

 
 

ปี 2562 
(1) โครงกำร “เพื่อกำรสมัมนำและทัศนศึกษำ
ประเทศมำเลเซีย” บริกำรเงินกู้อัตรำดอกเบี้ย 
4.25%(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)   
(2) โครงกำร “คิดถึงเมื่อวันลำจำก”  
 

 
 

(2)ส่งกำร์ดแทนใจเปิดบัญชีสวัสดิกำรออมทรัพย์
วันเกิด 
 

ใช้กำร์ดเชิญเป็นสื่อแทนใจจำกสหกรณ์ถึงสมำชิกที่ 
ยังไม่เปิดบัญชีเงินฝำก “ออมทรัพย์วันเกิด” มำเปิด 
บัญชีเงินฝำกในเดือนเกิด / ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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พันธกิจที่ 2   การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก(ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
หลักการ/วิธีกา 

ร/แนวทางด าเนินการ 

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก (ต่อ) 
 
 

 

(3)ส่งควำมห่วงใยในวันเจ็บป่วย เพื่อขวัญก ำลังใจของสมำชิกในวันเจ็บป่วย และเข้ำรับ 
กำรรักษำเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล 2 คืนขึ้นไป    
รับสิทธิปีละครั้ง 

2 ด้ำน 
(1) ท่องเท่ียว 
(2) ลำจำก 
 

2 ด้ำน 
(1) เจ็บป่วย 
(2) ประชำ*
สัมพันธ์วิดีโอ
ออมทรัพย ์
วันเกิด และ
เชิญชวน
ช่องทำงอื่น ๆ 

 

1 ด้ำน 
- คนโสด 

 
 

 

ปี 2563  
(1) ก ำหนดประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยทุน
สำธำรณประโยชน์ เพื่อสวัสดิกำรสมำชิกเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในวันเจ็บป่วย  
(2) เชิญชวนฝำกออมทร้พย์วันเกิด ดังนี้ 
วิดิโอออมทรัพย์วันเกิดผ่ำนเว็บไซต์ และช่องยูทูป 
เชิญชวนสมำชิกโดยตรงผ่ำน inbox facebook 
(3) โครงกำร “สัมมนำทัศนศึกษำต่ำงประเทศ”  
(ไตรมำส 3) เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโคโรนา คกก.ดนก. ครั้งที่ 8/2563  
ยกเลิกโครงการฯ 

  คกก.ศึกษำ 
 (1) นำยกรกช 
 (2) นำยกรกช 
 (3) ผศ.ดร.สำโรจน์ 
 
 

(4) โครงกำร คิดถึงเมื่อวันลำจำก ไปร่วมงำนศพ/พวงหรีด 

(5) โครงกำร โดนใจคนโสด จัดสวัสดิกำรส ำหรับสมำชิกท่ีเป็นโสด  

2. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุน 
สวัสดิกำร 

จัดสรรก ำไรสุทธิเพ่ือทุนสวัสดิกำร จัดสรรก ำไรสุทธิเข้ำทุนสะสมเป็นสวัสดิกำรสมำชิก > 13.00% 
(13.23% 
คิดเป็น 
100%) 

 

> 13.00% 
(12.24% 
คิดเป็น 

94.15%) 

> 11.50% ปี 2562 
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรจ ำนวน 4.92 ลบ. คิดเป็น 
13.23% ของก ำไรสุทธิ 
ปี 2563  
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรจ ำนวน 4.773 ลบ. คิดเป็น 
12.24% ของก ำไรสุทธิ 

คกก.อ ำนวยกำร 

3. กำรจัดท ำแบบส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำรกับ 
สมำชิก 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ(1) กำรออม (2) เงินกู้ 
(3) กำรใช้บริกำร(4) สวัสดิกำร(5) กำรจัดอบรม 

จัดท ำแบบส ำรวจและน ำผลกำรส ำรวจมำปรับปรุงให้มี
ควำมครอบคลุมกับควำมประสงค์ของสมำชิก 
 

 
 
 
 
 

2 เรื่อง 
(1) สวัสดิกำร 
(2) เงินกู้ 

5 เรื่อง 
(3 เรื่อง  
60%) 

 
 

1 เรื่อง 
- อบรม 

 

 
 
 
 
 

2 เรื่อง 
(1)กำรใช้บริกำร 
 (2) ออม 

ปี 2562 
ก ำหนดแบบส ำรวจ สอบถำมผ่ำนเว็บไซต์ และ  
QR-Code 2 เรื่อง (1) สวัสดิกำร  (2) เงินกู้ 
ปี 2563  
(1) สอบถำมกำรอบรมวิชำชีพ ในแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจ (ถำมวันประชุมใหญ่ฯ) 
(2) สอบถำมเกี่ยวกับกำรออม คกก.ดนก. ครั้งที่  
8/2563 มีมติถามในวันประชุมใหญ่ฯ (ธ.ค. 63) 

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
(1) ฝ่ำยจัดกำรฯ 
 

(2) อ.ดร.พิมำน 
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พันธกิจที่ 2   การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก(ต่อ)     

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

4. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
ชีวิตให้แก่สมำชิก 

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (1) ด้ำนสุขภำพ(2) 
ด้ำนอำหำร (3) ด้ำนกำรเกษตร (4) ด้ำนกำรออก
ก ำลังกำย (5) ด้ำนธุรกิจ 

จดัโครงกำรฝึกอบรม 
 

 
 
 
 

 
3 เรื่อง 

(1)สุขภำพ 
(2)ก ำลังกำย 

  (3)เกษตร 
 

5 เรื่อง 
(4 เรื่อง  
80%) 

 
 

1 เรื่อง 
อำหำร 

 

 
 
 
 
 

1 เรื่อง 
ธุรกิจ 

 
 

ปี 2562 
(1) โครงกำร “นวดฝ่ำเท้ำสะท้อนจุดเพื่อส่งเสริม
สุขภำพ” 
(2) โครงกำร “โยคะสร้ำงเสริมสุขภำพ”  
(3) โครงกำร “ชีวิตติดเกษตร ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
ปี 2563  
- โครงกำร “ส่งเสริมอำชีพ เสริมรำยได้สมำชิก”  
(ให้สมำชิกส่งคลิปอำชีพเสริม และสหกรณ์
ประชำสัมพันธ์ให้) – อยู่ระหว่ำงประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
ผศ.ดร.สำโรจน์ 

5. กำรจัดสวัสดิกำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสมำชิกและเป็นตัวอย่ำงให้กับ 
สหกรณ์อื่นน ำไปใช้ประโยชน์ 

โครงกำรประชำสัมพันธ์ สอ.มวล. เผยแพร่สวัสดิกำร โดยกำรจัดท ำเป็นคู่มือประชำสัมพันธ์
ผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

 1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

 ปี 2562 
ท ำ QR-code “เป็นสมำชิกสหกรณ์..ชีวิตดี๊ดี” 

คกก.ศึกษำ 
 

 
 

แผนงานที่ 2 : การส่งเสริมสวัสดิการกรรมการ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

กำรจัดสวัสดิกำรแกก่รรมกำร สงเครำะห์กำรศพ มอบเงินสงเครำะห์ กรณีเสียชีวิตในระหว่ำงด ำรง
ต ำแหน่ง หรือเสียชีวิตในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งและ
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีของสหกรณ์(งบประมำณ 9,000.-) 

 1 กิจกรรม 
(1 กิจกรรม 

100%) 

 ปี 2562 
ท ำประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ฯ  
คุ้มครอง 1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 
ปี 2563  
ท ำประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ฯ  
คุ้มครอง 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63  

คกก.ศึกษำ 
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พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริม 
กำรออม 
 
 

(1) Happy life saving 5.0 M 
 

- ออมหุ้นควบคู่เงินฝำกเป็นรำยเดือน ไว้ใช้หลังเกษียณ 
- หักเงินเดือนตำมสัดส่วน (%) ตลอดเวลำท่ีเข้ำโครงกำร 
- อัตรำดอกเบี้ยก้ำวหน้ำ และลอยตัว 
- ก ำหนดเป้ำหมำยเป็นจ ำนวนเงินเมื่อเกษียณอำยุงำน 

 
 
 

 

5 โครงกำร 
(5 

โครงกำร 
100%) 

 
 
 

ปี 2562 
(1) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงินPlus(+)” และ
ประกำศฯ ออมทรัพย์Plus (+)   
(2) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงินประจ ำปี 2562 
(3) โครงกำร “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” 
23rd 
(4) โครงกำรออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน (3.10%  
ต่อปี) ให้ฝำกต่อเนื่องและเปิดรับผู้ฝำกรำยใหม่ 
ปี 2563  
(1) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงิน Plus(+)” ประจ ำปี 
2563 – พัฒนำต่อจำกปีก่อน (ไตรมำส 3) 
คกก.อนก.ครั้งท่ี 5/2563 ชะลอการเปิดโครงการฯ   
โดยปลายปีให้ทบทวนการเปิดโครงการฯ อีกครั้ง 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 ต่อปี 
และฝากระยะเวลา 36 เดือน(ฝากรายเดือน) เป็น
ต้นทุนค่อนข้างสูงในขณะน้ี 
(2) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงินประจ ำปี 2563 – 
พัฒนำต่อจำกปีก่อน(ไตรมำส 4) 

 

 (2) เงินฝำกเพื่อกำรลงทุน 
 

- น ำเงินออมไปลงทุน เช่น สลำกออมสิน สลำก ธกส.  
  พันธบัตร 
- ฝำกเงินตำมช่วงเวลำ / จ ำนวนเงินขั้นต่ ำ  
- ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจัดสรรตำมสัดส่วนเงินฝำก 
 

สหกรณ์ท ำหนังสือหำรือสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ 
ถึงกำรด ำเนินกำรตำมวิธีกำรของโครงกำร ซึ่งสหกรณ์
จังหวัดนครศรีฯตอบกำรข้อหำรือ ตำมหนังสือที่ 
นศ 0010/2054 ลว. 12 พ.ย. 62รำยได้ที่เกิดจำก 
กำรลงทุนของสหกรณ์ต้องเป็นรำยได้ของสหกรณ์ 
สหกรณ์จะน ำมำจัดสรรแบ่งปันให้สมำชิกท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรไม่ได้แต่ต้องจัดสรรให้เป็นไปตำมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ 

 
4 โครงกำร 

 
1 โครงกำร 

  
 
 
 

คกก.อ ำนวยกำร 
(1) นำงกำญจุรีย์ 
 
 
 
(2) น.ส.สุคนธ์ 
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พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม(ตอ่) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริม 
กำรออม (ต่อ) 
 
 
 

(3) ชุมชนคนออมเงิน Plus (+) 
 

- ก ำหนดจ ำนวนสมำชิกภำยในหน่วยงำนรวมกลุ่มเป็น 
ชุมชนคนออมเงิน หน่วยงำนละ 1 กลุ่ม 
- หน่วยงำนเล็กให้รวมกับหน่วยอื่นได้ ไม่เกิน 2 หน่วยงำน 
- ก ำหนดกำรฝำกเป็นรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน  
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำ และระยะเวลำครบก ำหนด 
- สหกรณ์มอบค่ำกิจกรรมสัมพันธ์ต่อปี 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ปี 2563  
โครงกำรใหม่ 
(3) โครงกำร “Anniversary 24thสหกรณ์ฯ”วันคล้ำย
วันก่อตั้งสหกรณ์ (วันท่ี 3 – 28 ก.พ. 63) 
(4) Happy life saving 5.0 (ไตรมำส 4) 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรข้อ (1),(2) และ (4) 
 

คกก.อ ำนวยกำร 
 
(3) ฝ่ำยจัดกำรฯ 
 
(4) อ.ดร.อัตนันท์ 
 
 (4) โครงกำรชุมชนคนออมเงิน สมำชิกรวมกลุ่มฝำกเงิน 

(5) โครงกำรออมอื่น ๆ - ก ำหนดภำยในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม 
- เพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ อำทิ ก ำหนด 
ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตำมระยะเวลำกำรฝำกเงิน 
- พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินฝำก เพื่อดึงดูดเงินฝำกจำกแหล่ง 
อื่น หรือรองรับเงินฝำกโครงกำรชุมชนคนออมเงินให้ 
ฝำกต่อเนื่อง 
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พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม 
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม(ตอ่) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

2. กำรจัดกิจกรรมระดมหุ้น 
 

(1) โครงกำรระดมหุ้นรำยเดือน ส่งเสริมกำรถือหุ้นรำยเดือน  
 
 
 

2 โครงกำร 

5 โครงกำร 
(3 โครงกำร 

60%) 
 

1 โครงกำร 
 
 
 

 
 

ปี 2562 
(1) โครงกำร“ออมหุ้นปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ  
23 ป”ี 
(2) โครงกำรออมหุ้นพิเศษก ำหนดดังน้ี 
- โครงกำรชุมชนคนออม Plus กรณีฝำกครบก ำหนดมี
สิทธิซ้ือหุ้น 
- โคงกำรชุมชนคนออมเงิน กรณีฝำกครบก ำหนดมีสิทธิ
ซ้ือหุ้น 
ปี 2563  
(1) โครงกำร “ออมหุ้นรำยเดือน กับ WUCOOP” 
(วันท่ี 28 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62) 
(2) โครงกำรออมหุ้นส ำหรับสมำชิกเกษียณ  
(ไตรมำส 4)--ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.อ ำนวยกำร 
 
 

นำงจุฑำรัตน์ 

(2) โครงกำรออมหุ้นส ำหรับสมำชิกเกษียณ ส่งเสริมสมำชิกเกษียณถือหุ้น 
(3) โครงกำรออมหุ้นพิเศษ 
 

ส่งเสริมกำรออมหุ้นส ำหรับสมำชิกที่ครบก ำหนด 
กำรเข้ำร่วมโครงกำรเงินฝำก 

(4) โครงกำรออมอื่น ๆ ก ำหนดภำยในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม 

3. กำรจัดกิจกรรมวันออมแห่งชำติ โครงกำรออม “วันออมแห่งชำติ”(31 ตุลำคม) ส่งเสริมกำรออม อำทิ ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์
เกษียณสุขใจ หรือตำมท่ีก ำหนดภำยหน้ำ 

1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร 
(1 โครงกำร 

100%) 

1 โครงกำร ปี 2562 
โครงกำร “วันออมแห่งชำต”ิ(วันท่ี 31 ต.ค. 61) 
ปี 2563  
โครงกำร “วันออมแห่งชำต”ิ 
(วันท่ี 30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62) 

คกก.อ ำนวยกำร 
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พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม 
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรรณรงค์ให้สมำชิกเห็น 
ควำมส ำคัญของกำรออมเงิน 
 

โครงกำรรณรงค์เพื่อกำรออม อำทิ  
(1) มำร์สคอตเงินออม  
(2) Brand and Ambasder (ผู้สร้ำงแรง
บันดำลใจ) 
(3) สหกรณ์เดย์ (กำรออกบูธ)  
(4) Inphographic ในเพจ 
(5) กิจกรรมออมรับโชค 

รณรงค์กำรออมเงิน  
 
 
 

1 วิธี 
สหกรณ์เดย์ 

 

5 วิธี 
(1 วิธี  
20%) 

 
3 วิธี 

 (1) มำร์สคอต 
 (2) Brand 
 (3) inphoographic 
 (อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร) 

 

 
 
 
 

1 วิธี 
ออมรับโชค 

ปี 2562  
โครงกำร “สหกรณ์เดย์<>กำรออกบูธให้ควำมรู้เชิญ
ชวนสมัครสมำชิก” 
(ศูนย์แพทย์ฯ,ส ำนักวิชำแพทย์ฯ/เภสัชฯ,โครงกำร
ปฐมนิเทศของ มวล.) 
ปี 2563  
-ก ำหนดประชำสัมพันธ์(ไตรมำส 3) ดังน้ี   
(1) มำร์สคอต- ก ำหนดเป็น “พี่ Saving” และ “น้อง 
Take care” – อยู่ระหว่ำงออกแบบ  
(2) Brand (3) inphoographic  (ข้อ (2) และ (3) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิต 

2. กำรส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรออม โดยยึดหลัก 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรออม อำทิ  
(1) ท ำเอง ใช้เอง 
(2) อยู่อย่ำงพอเพียง สอนท ำบัญชีครัวเรือน 
(3) จัดประกวดภำพถ่ำย “พอเพียง” 
(4) จัดนิทรรศกำร หรือ จัดบอร์ด 
(5) สร้ำง app พอเพียง 

ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรออมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

1 วิธี 
ท ำบัญชี
ครัวเรือน 

5 วิธี 
(2 วิธี  
40%) 

 
1 วิธี 

ประกวดภำพถำ่ย 
  

 

 
 
 
 

2 วิธี 
(1)ท ำเองใช้เอง 
(2)สร้ำง app 

(3)จัด
นิทรรศกำร 

ปี 2562  
โครงกำร “อยู่อย่ำงพอเพียง สอนท ำบัญชีครัวเรือน”  
ปี 2563  
(1) กำรประกวดภำพถ่ำย โครงกำร”ภำพถ่ำย  พอเพียง 
สู้ภัยโควิด-19”- รอกรรมกำรตัดสิน 
(2) จัดนิทรรศกำร  เสนอจัดในวันประชุมใหญ่ฯ  
(ธ.ค. 63) – อยู่ระหว่ำงก ำหนดรูปแบบ 

 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิตฯ 

และ นำยกรกช 
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พันธกิจที่ 3    การบริหารจัดการด้านการออม 
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

3. กำรน ำข้อมูลและสถิติกำรออม 
ของสมำชิกไปใช้ประโยชน์ใน 
กำรรณรงค์ 
 

(1) โครงกำรเพิ่มเงินออมส ำหรับกลุ่มท่ีมีหน้ี
มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยและมีเงินออมน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 

เพิ่มเงินออมโดยเฉลี่ยของสมำชิก 
 

 5 วิธี 
(5 วิธี 100%) 

 

 ปี 2562  
(1) ให้ควำมรู้โครงกำร “เงินทองต้องรู้”  
(2) ก ำหนดเงื่อนไขกำรกู้เงิน โดยต้องมีหุ้นและเงินฝำก

ไม่น้อยกว่ำ 10%ของเงินกู้ กรณีท ำประกันชีวิต และ 

มีหุ้น+เงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 15%ของเงินกู้ กรณีไม่ท ำ
ประกันชีวิต 
(3) ก ำหนดเงื่อนไขกำรกู้กรณีท่ีไม่ท ำประกันชีวิต  
ให้ส่งเงินฝำกเป็นรำยเดือนเพิ่มเติม 
(4) กำรปรับหลักเกณฑ์กำรฝำกเงินระยะยำว คือ    
เงินฝำกเกษียณสุขใจเพื่อส่งเสริมให้สมำชิกฝำกเพิ่มขึ้น 
(5) โครงกำร“ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือนฯ” 
ปี 2563 
- ปรับเงื่อนไขกำรกู้เงิน ส ำหรับสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็น
สมำชิก 10 ปี ขึ้นไป กรณีกู้เงินสำมัญท่ัวไปใหม่ต้อง 
มีหุ้น+เงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 15% ของเงินกู้ กรณี 
ท ำประกันชีวิต และมีหุ้น+เงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 20% 
ของเงินกู้ กรณีไม่ท ำประกันชีวิต (ข้อมูลประกอบคือ 
หน้ีต่อหุ้น+เงินฝำก ของสมำชิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.อ ำนวยกำร 

(2) น ำข้อมูลและสถิติกำรออมเพื่อกำรรณรงค์
ตำมกลยุทธ์ท่ี 1  (โครงกำรออมระยะยำว) 

แทรกข้อมูลในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
 

4. กำรน ำเสนอวิธีกำรบริหำรงำน 
ด้ำนกำรออมกับสมำชิกและเป็น 
ตัวอย่ำงให้สหกรณ์อื่นสำมำรถ 
น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น 
รูปธรรม 

โครงกำรออมทรัพย์วันเกิด จัดท ำวิดิทัศน์ และประชำสัมพันธ์วิดิทัศน์ 
จัดท ำคลิปไม่เกิน 3 นำที ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรออม 
(ส่งประกวดหรือจัดท ำเอง) 

 1 วิดิทัศน์ 
(1 วีดิทัศน์ 

100%) 

 ปี 2562  
จัดท ำวิดีทัศน์ “ออมทรัพย์วันเกิด”
https://www.youtube.com/watch?v=fxolzX8AV
uI&t=28s 
ปี 2563 - จัดท ำคลิปไม่เกิน 3 นำที ประชำสัมพันธ์ด้ำน
กำรออม(ส่งประกวดหรือจัดท ำเอง)รอด าเนินการ
ภายหลังชสอ. ประกาศก าหนดประกวดคลิปฯ 

 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
นำยกรกช 

เงินออมต่อสมาชิก 
ปี 2561 = 467,104.85 
ปี 2562  = 486,854.63 
ปี 2563(30/6/63) = 515,975.75 
(ไม่รวมเงินฝากของ มวล.) 

https://www.youtube.com/
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พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเช่ือ 
แผนงาน : การบริหารจัดการหน้ี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
ทำงกำรเงินหรือช่วยเหลือให้แก่ 
สมำชิก 
 

(1) เงินกู้คู่เงินออม 
 

- ทบทวน สัดส่วนกำรฝำกเงินเพิ่มขึ้นจำกสัดส่วนเดิม 
- ไม่ให้สิทธิกู้เงินประเภทอื่นเพิ่มเติม เว้นแต่กำรกู้พิเศษ 
แบบหมุนเวียน หุ้นค้ ำประกัน 

 5 วิธี 
(7 วิธี) 

 
 

(ปี 62 ก ำหนด 
3 วิธี 

60.00%) 
 

(ปี 64 ก ำหนด 
4 วิธี) 

 ปี 2562  
(1) โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม” 
(2) โครงกำรฯ/ประกำศฯ เงินกู้สำมัญวิสำหกิจเพื่อกำร
ลงทุนประกอบอำชีพเสริม  
(3) ประกำศฯ เงินกู้สำมัญ-เพื่อช ำระหน้ี กยศ./กรอ.) 
ปี 2563  
(1) โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม”(ท ำต่อเนื่องจำกปีก่อน) 
(2) ปรับปรุงโครงกำรฯ/ประกำศฯ เงินกู้สำมัญวิสำหกิจ
เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม(วันท่ี 2 มี.ค. 63  
- 29 พ.ค. 63) – ไม่มีผูเ้ข้ำร่วม 
โครงกำรใหม่ 
(3) โครงกำร “เงินกู้สำมัญพัฒนำคุณภำพชีวิต 
1/2563” (วันท่ี 28 ต.ค. 62 เป็นต้นไป) 
(4) โครงกำร “เงินกู้สำมัญ-สู้ภัยโคโรนำ (COVID-19)” 
(วันท่ี 3 เม.ย. 63 – 31 ก.ค. 63) 
(5) โครงกำร “เงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็น
ประกัน)” (วันท่ี 3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63)  
(6) โครงกำร “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID 
19” (วันท่ี 7 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63) 

 
 
 
 
 

คกก.เงินกู้ 

(2) เงินกู้วิสำหกิจ สอ.มวล. - สมำชกิรวมกลุ่มท ำโครงกำร ท ำแผนกำรเงิน (งบลงทุน  
  รำยได้ รำยจ่ำย และแผนช ำระคืน) 
- ก ำหนดวงเงินกู้ ระยะเวลำ และส่งคืนเป็นรำยเดือน  
- รำยได้จำกกำรลงทุน น ำไปช ำระหน้ีอื่นท่ีมีกับสหกรณ์  
  ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
- ทบทวน/ปรับลดสัดส่วนก ำไรจำกกำรลงทุนมำช ำระหน้ี 

(3)โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ  พิจำรณำในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม  
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พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเช่ือ 
แผนงาน : การบริหารจัดการหน้ี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

2. ก ำหนดแผนลดหน้ีเงินกู้ 
ของสมำชิกอย่ำงมีระบบ 
 
 
 

(1) เงินกู้คู่เงินออม ตำมหลักกำร กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน  5 เรื่อง 
(3 เรื่อง  
60%) 

 
 
 
 

 

 ปี 2562  
(1) โครงกำร “เงินกู้คูเ่งินออม” ก ำหนดนโยบำยมีหุ้น
และเงินฝำกควบคู่กับกำรกู้เงิน 
(2) โครงกำร “หมูทองลดหน้ี 3 เด้ง” ประจ ำปี 2562  
(3) กำรเสนอปรับเพิ่มเงินได้คงเหลือดังน้ี 
   - ปรับเพ่ิมเงินได้ฯ คงเหลือ กรณีกู้เงินพิเศษแบบ
หมุนเวียน  
   - ปรับเพ่ิมเงินได้ฯ คงเหลือ กรณีกู้เงินสำมัญท่ัวไป 
ปี 2563  
(1) ปรับโครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม” 
(ก ำหนดมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 63) 
(2) ปรับโครงกำร “หมูทองลดหน้ี 3 เด้ง”  
ประจ ำปี 2563(เริ่มวัน 1 ก.ค. 63 – 15 ก.ย. 63) 
โครงกำรใหม่ 
(3) โครงกำรชุมชนคนลดหน้ี(ไตรมำส 4) 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

คกก.เงินกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) นำงวรรณพร 
 

(2) ผศ.ดร.วันชำติ 
 

(3) นำยธมยศ 

(2) หมูทองลดหน้ี 3 เด้ง - สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรช ำระหน้ีเพิ่มขึ้น เมื่อปรับเพ่ิม 
เงินเดือน ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ก ำหนด 
คะแนนชื่นชม/สมนำคุณ 
- ให้สมำชิกผู้กู้ ผู้ค้ ำประกัน รวมกลุ่ม ตำมหลักกำร
ชุมชนคนออมเงิน 
- ทบทวน/ปรับหลักเกณฑ์ประเภทของเงินกู้  อำยุ
สัญญำคงเหลือ และหน้ีเงินกู้ท่ีผ่อนเกินอำยุ 60 ปี  
เป็นต้น 

(3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรเงิน ปรับเพ่ิมเงินได้คงเหลือ 
(4) โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ  
    - โครงกำรชุมชนคนลดหน้ี (ตำมหลักกำร/
แนวทำงชุมชนคนออมเงิน) 

- พิจำรณำในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม 
- ก ำหนดให้ออมเงินน ำไปช ำระหน้ี มีค่ำตอบแทนหรือ 
  ค่ำสมนำคุณ  
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พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเช่ือ 
แผนงาน : การบริหารจัดการหน้ี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

3. กำรปลูกฝังหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมำชิก 
 

โครงกำรอบรมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง อำทิ  
(1) กำรจัดล ำดับหน้ี(2) กำรเป็นหน้ีอย่ำงมี
ควำมสุข 
(3) กำรลดหน้ีเพื่อชีวิตท่ีดี (4) บริหำรจัดกำร
หน้ีอย่ำงมืออำชีพ(5) กำรฟื้นตัวทำงกำรเงิน 

จัดโครงกำรอบรม  
 
 
 

1 เรื่อง 
บริหำร 

จัดกำรหนี้ 

5 เรื่อง 
(1 เรื่อง 
20%) 

 
2 เรื่อง 

(1) เป็นหน้ี 
(2) ลดหน้ี 

 
 
 
 

2 เรื่อง 
(1) จัดล ำดับ 
(2) ฟื้นตัว 

ปี 2562 
โครงกำร “บริหำรจัดกำรหน้ีอย่ำงมืออำชีพ” 
ปี 2563  
จัดโครงกำรอบรม(ไตรมำส 4) 
- โครงกำรเป็นหน้ีอย่ำงมีควำมสุข 
- โครงกำรลดหน้ีเพื่อชีวิตท่ีดีขึ้น 
เนื่องจำกปีน้ีมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 
คกก.ดนก.ครั้งท่ี 6/2563 ยกเลิกโครงกำรฯ 

 
 
 

คกก.เงินกู้ 
ผศ.ดร.โกวิท 

 

4. กำรบริหำรหน้ีไม่ให้เป็นหน้ีท่ี 
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
 

(1) กำรปรับปรุง ทบทวนหลักเกณฑ์กำรให้
เงินกู้ 

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์อำยุผู้กู้และผู้ค้ ำประกันท่ีเหมำะสม < 1.5% 
(0% คิดเป็น 

100%) 

< 1.5% 
      (........) 

< 1.5% ปี 2562 
(1) ปรับประกำศฯ กำรให้บริกำรเงินกู้สำมัญท่ัวไป
ใหม่ (ก ำหนดอำยุผู้กู้ / ผู้ค้ ำประกันท่ีเหมำะสม) 
(2) โครงกำร “บริหำรจัดกำรหน้ีหลังกำรอนุมัติ” 
พร้อมติดตำมกำรช ำระหน้ีทุกเดือนตำมวำระ  
“กำรผิดนัดช ำระ/ช ำระหน้ีล่ำช้ำ” 
ปี 2563  
โครงกำร “บริหำรจัดกำรหน้ีหลังกำรอนุมัติ” พร้อม
ติดตำมกำรช ำระหน้ีทุกเดือนตำมวำระกำรผิดนัด
ช ำระ/ช ำระหน้ีล่ำช้ำ”(สรุปผลไตรมำส 4) 

 
 
 
 
 
 

คกก.เงินกู้ 
นำยธวัชชัย 

(2)กำรบริหำรจัดกำรหนี้หลังกำรอนุมัติ กำรติดตำมกำรช ำระหน้ีภำยหลังกำรอนุมัติเงินกู้ 
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พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเช่ือ 
แผนงาน : การบริหารจัดการหน้ี(ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

5. กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้ 
เงินกู้ของสมำชิก 
 
 

(1) เงินกู้วิสำหกิจ สอ.มวล. ตรวจสอบกำรน ำไปใช้เงินตำมโครงกำร 100% 
(1 โครงกำร 

100%) 

100% 
(1 โครงกำร 
รอสรุปผล) 

100% ปี 2562 
 - ก ำหนดโครงกำร “กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์ 
 กำรใช้เงินกู้ของสมำชิก” พร้อมแบบกำรตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบ 38 สัญญำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  38 
สัญญำ 

  (เงินกู้วิสำหกิจฯ 2 สัญญำ เงินกู้สำมัญเพ่ือช ำระหน้ี  
  5 สัญญำ  เงินกู้พิเศษเพ่ือกำรเคหะฯ 2 สัญญำ และ 
เงินกู้ท่องเท่ียว 29 สัญญำ 
ปี 2563  

 โครงกำร “ตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้”
(สรุปผลไตรมำส 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.เงินกู้ 
ผศ.ดร.วันชำติฯ 

(2) เงินกู้สำมัญ เพื่อช ำระหน้ีสถำบันกำรเงิน/
หน่วยงำนอื่น 

ตรวจสอบกำรช ำระเงินแก่หน่วยงำนน้ัน 

(3) เงินกู้พิเศษ เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ ตรวจสอบกำรน ำเงินไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ 
(4) เงินกู้อื่น ๆ พิจำรณำก ำหนดในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม (ปี 2562 

เปิดให้บริกำรเงินกู้ท่องเท่ียว) 
(5) โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ  พิจำรณำในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม 
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พันธกิจที่ 5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์ เพ่ือสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) 
แผนงานที่ 1 : การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนศำสนำ/วัฒนธรรม โครงกำรครบรอบวันก่อตั้ง ท ำบุญครบรอบวันเกิดสหกรณ์  
 
 

5 กิจกรรม 
(5 กิจกรรม 

100%) 
 

 
 

 

ปี 2562 
(1) โครงกำรครบรอบวันก่อตั้ง 
(ท ำบุญ ณ วัดสโมสร/วันท่ี 1 ก.พ. 62) 
(2) โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   ปำบึก(วัดสโมสร) 
(3) โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี ร.10 
(จัดพำนพุ่มหน้ำ สนง.สหกรณ์ ท ำ
ต่อเนื่อง 3 ปี (ก.ค. 62, ก.ค. 63 และ 
ก.ค. 64)    
 

 
2. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ/กีฬำ โครงกำรเพื่อกำรกีฬำ บริจำคอุปกรณ์กีฬำ 
3. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล โครงกำรเพื่อกำรแพทย์ กำรรักษำพยำบำล บริจำคโลหิต 
4. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรช่วยเหลือ/ป้องกัน/ 
บรรเทำภัยธรรมชำติ/ภัยพิบัติ 

โครงกำรเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติ 
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

5.กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดี โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี จัดบอร์ดแสดงควำมจงรักภักดี 3 กิจกรรม 
(1)  ครบรอบ
วันกอ่ตั้ง 
(2) ช่วยเหลือ
ภัยพิบัติ 
(3) แสดงควำม
จงรกัภักด ี

2 กิจกรรม 
 (1) กำรกฬีำ 
 (2) บริจำคโลหิต 

  

1 กิจกรรม 
(1) บริจำคหนังสือ 

  

 
 
 

ปี 2563  
(1) โครงกำร “ส่งเสริมสุขภำพสู่น้อง...
จำกพี่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ จ ำกัด  เพือ่ถวำยเป็นพระ
รำชกุศลฯ” บริจำคอุปกรณ์กีฬำ ให้  
ร.ร.ชุมชนใหม่ (วันท่ี 11 ส.ค. 63) 
(2) โครงกำร “ร่วมบริจำคโลหิต 
ช่วยชีวิตเพ่ือมนุษย์” (วันท่ี 3,17,24 
และ 31 ก.ค. 63)  

คกก.ศึกษำ 
(1) ฝ่ำยจัดกำรฯ 

 

 

  (2) อ.สุผำณิต 

6. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนอื่นๆ เพื่อสังคมชุมชน โครงกำรเผยแผ่ควำมรู้ บริจำคหนังสือ 
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พันธกิจที่ 5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์ เพ่ือสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) 
แผนงานที่ 2 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หลักการ/วิธีการ/แนวทางด าเนินการ 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจ าปี ปี 2562 และ ปี 2563 

2562 2563 2564 
ผลการด าเนินการปี 2562/ 

แผนปี 2563 
มอบหมาย 

1.กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรประหยัด   Green Wusaving ประหยัดพลังงำน  
 
 
 

2 กิจกรรม 
 (1) ประหยัด 
 พลังงำน 
 (2) เปลี่ยนขยะ 

 
 

4 กิจกรรม 
(3 กิจกรรม  

75%) 
 

1 กิจกรรม 
- ปลูกต้นไม้ 

 เปลี่ยนเป็น 
 ใช้ถุงผ้ำ (ฟื้นฟู
ธรรมชำติ) 

 
 

 

 
 
 
 

2 กิจกรรม 
(1) สำรเคมี 

 (2) แหล่งน้ ำ 

 
 

ปี 2562 
(1) โครงกำรประหยัดพลังงำน 
(ท ำต่อเนื่อง 3 ปี) 
  -ประกำศฯ เรื่อง มำตรกำรประหยัด 
พลังงำนลดภำวะโลกร้อน    
  - ก ำหนดประกำศฯ เรื่อง มำตรกำร 
ประหยัดกระดำษ(กลับมำใช้ซ้ ำ)  
(2) โครงกำรเปลี่ยนขยะเป็นเงิน 
(ท ำต่อเนื่อง 3 ปี) 
ปี 2563 
โครงกำร “ร่วมใจใช้ถุงผ้ำ  รักษำ
สิ่งแวดล้อม” (วันท่ี 3 ก.ค. 63)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.ศึกษำ 
อ.สุผำณิต 

2. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรบ ำบัดและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม   

โครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

ปลูกต้นไม้ 
 

3.กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ  โครงกำรเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เปลี่ยนขยะเป็นเงิน 
4.กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรลดใช้สำรเคมีหรือใช้สิ่งอื่นทดแทน โครงกำรให้ควำมรู้เรื่องสำรเคมี ให้ควำมรู้เรื่องสำรเคมีรอบตัว 
5.กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักษำสภำพแวดล้อมแหล่งน้ ำและชุมชน   โครงกำรเพื่อแหล่งน้ ำ กิจกรรมท ำฝำยชะลอน้ ำ 

 
 
 

นางดวงพร  ศรีแก้วณวรรณ์  
ผู้รวบรวมข้อมูล 

 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์   
ผู้จัดการ/ผู้สอบทาน 

อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ 
ประธานกรรมการ 

    
 


