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ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค�กรที่ดี 

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
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มีธรรมาภิบาลต#อไปจึงขอลงชื่อไว�เพื่อเป+นหลักฐาน 
 

ลําดับ  ชื่อ – สกุล    ตําแหน'ง       ลายมือชื่อ 
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4. นายนิรัญ  จันทะพันธ� กรรมการ   …………………………… 
5.  นายทว ี   ดีละ  กรรมการ   …………………………… 
6. นายภาสกร  กิติศรีวรพันธุ� กรรมการ   ................................ 
7. นายบุญเลิศ  คลีล�วน  กรรมการ   …………………………… 
8. นางอรัญญา  นรสาร  กรรมการ   ................................ 
9. นายมงคล  ธงยศ  กรรมการ   ................................ 
10. นายดุษฎี  บุนนท�  กรรมการ   ................................ 
11. นายวรงค�  บุญระมี  กรรมการ   ................................ 
12. นางสาวกรรณิการ� อุดมกัน  กรรมการ   ................................ 
13. นายณตฤณ  จันทะเสน กรรมการ   ................................ 
14. นางสาวเบญจรัตน� พ#อชมภู           กรรมการและเหรัญญิก  ................................ 
15. นางจิรัชญา  อุไรวงศ�  กรรมการและเลขานุการ  …………………………… 

 
หมายเหต ุ สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสขุนครพนม จํากัด  ได�จัดทําประกาศเร่ืองการกําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแลองค�กรที่ดี  ในเว็บไซต�ของสหกรณ� เพื่อให�ผู�ปฏิบัติทุกคนรับทราบ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ดี ปี ���� 

 

  

บทนํา 

 

ตามเจตนารมณ	ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550    และพระราชกฤษฎีกาว�าด)วย
หลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546  และเพื่อให)สอดคล)องตามนโยบายกรมส�งเสริม
สหกรณ	   ในการส�งเสริมให)สหกรณ	มีการดําเนินงานอย�างเป7นระบบ  มีการควบคุมภายในที่ดี   ดําเนินงานด)วยความ
ซ่ือสัตย	   สุจริต   โปร�งใส   ตรวจสอบได)    บริหารจัดการด)วยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช)อย�างเคร�งครัด 
ภายใต)โครงการ   สหกรณ�สีขาวด�วยธรรมาภิบาล   ซ่ึงจะทําให)สหกรณ	เป7นสหกรณ	ที่แท)จริง สร)างความเชื่อม่ันให)กับ 
บุคคลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข)อง อันเกิดประโยชน	สูงสุดต�อมวลสมาชิกและภาพลักษณ	ที่ดีของสหกรณ	 

 

เพื่อให)การดําเนินงานสอดคล)องตามหลักเกณฑ	การประเมิน    สหกรณ�สีขาวด�วยธรรมาภิบาล      สหกรณ	 
ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด  จึงได)จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค	การที่ดี   อันประกอบด)วยนโยบายหลัก  
4 ด)านคือ 1.ด)านรัฐสังคมและส่ิงแวดล)อม 2.ด)านผู)รับบริการและผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย 3.ด)านองค	กร 4.ด)านผู)ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได)กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด)านต�างๆ    เพื่อเป7นแนวทางปฏิบัติ  และค�านิยมร�วมสําหรับองค	กร 
และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติควบคู�กับกฎหมาย  ข)อบังคับ และระเบียบอ่ืนๆ ต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายดาบชัย โพธิ์สวุรรณ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

12 มิถุนายน พ.ศ.2563 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ดี ปี ���� 

 

 
ประกาศเจตนารมณ� 

 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสขุนครพนม   จํากัด   เป7นหน�วยงานท่ีถูกจัดตั้งข้ึนภายใต)พระราชบัญญัติสหกรณ	 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2542  แก)ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  และแก)ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  เห็นสมควรให) 
มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดี เพื่อให)การปฏิบัติงานของสหกรณ	 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให)เป7นท่ียอมรับของทุกฝIายที่เก่ียวของ อันจะเป7นการเสริมสร)างความมีศักดิ์ศรี  สร)างความม่ันใจ ศรัทธา 
และไว)วางใจจากสมาชิก และผู)มีส�วนได)เสีย  

 

นโยบายการกํากับดูแลองค	การท่ีดีของสหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม   จาํกัด    ได)รวบรวมหลักการ 
และวิธีการสหกรณ	 ค�านิยมองค	กร  วิสัยทัศน	  พันธกิจ  และแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆที่เก่ียวข)อง   เพื่อให)บุคลากรทุกระดับ
ของสหกรณ	ฯ  นําไปเป7นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนนิงาน และจะไม�ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู�ใน
นโยบายการกํากับดูแลองค	กรที่ดีฉบับน้ี   

 

ทั้งนี้  สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด  จะได)พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องค	กรท่ีดีเป7นประจําทุกปK เพื่อให)มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล)องกับสถานการณ	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายดาบชัย โพธิ์สวุรรณ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

12 มิถุนายน พ.ศ.2563 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ดี ปี ���� 

 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

1.1 ข�อมูลองค�กร 
 

ค'านิยมองค�กร  :  STEPO   
S : Standardization              มีข)อกําหนดตามเกณฑ	มาตรฐาน 
T : Team Spirit                    ร�วมใจทํางานเป7นหนึ่งเดียว 
E : Excellent Service            เชี่ยวชาญงานบริการ 
P : Participation                  ประสานงานให)ความร�วมมือ 
O : Organization Learning     องค	กรส�งเสริมการเรียนรู)ร�วมกัน 

 

วิสัยทัศน� (VISION): เป7นสหกรณ	ชั้นนําด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรกิารด)วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

พันธกิจ (MISSION) 
M1  ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
M2  พัฒนาระบบบริการสู�ความเป7นเลิศด)วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
M3  ให)บริการสินเชื่อท่ีมีคุณภาพ  และส�งเสริมการออมให)ยั่งยืน 
M4  พัฒนาคุณภาพชวีิตสมาชิกให)ม่ันคง 
M5  สนับสนุนสังคม ชุมชน สิง่แวดล)อม และขบวนการสหกรณ	แบบบูรณาการ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

              

               วัตถุประสงค� กลยุทธ� วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
              สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม    จํากัด 

พันธกิจท่ี 1 : ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค� 
 

กลยุทธ� 
 

วัตถุประสงค� 
เชิงกลยุทธ� 

ตัวช้ีวัด 

 

ผลงานใน
ป;ท่ีผ'านมา 

ค'าเป<าหมาย ผู�รับผิดชอบ 

หลัก ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67 

1.ให)การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. พัฒนาสหกรณ	เป7น
ต)นแบบแห�งการเรียนรู)
ด)านการบริหารจัดการ
ของภาคีเครือข�าย    

1. สหกรณ	ออมทรัพย	 
เป7นต)นแบบแห�งเรียนรู)
ด)านการบริหารจัดการ
ของภาคีเครือข�าย
ภายในปK พ.ศ.2564 

1.สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุข
นครพนม จํากัด ผ�านเกณฑ	
มาตรฐานสหกรณ	สีขาวภายใน 
2 ปK 

71.64 85 100 100 100 100 
คณะกรรมการ 
และฝIายจัดการ 

2.จํานวนสหกรณ	ท่ีมาศึกษาดู
งานด)านการบรหิารจัดการ 2 3 4 5 5 5 

คณะกรรมการ
และฝIายจัดการ 

2.จัดสรรทุนสํารอง
เพ่ิมข้ึน 

1.มีการจัดสรรทุนสํารอง
เพ่ิมข้ึน 

3.ร)อยละการจัดสรรทุนสํารอง
เพ่ิมข้ึน 

12.01 12.04 12.06 12.08 12.10 12.12 คณะกรรมการ 

3.พัฒนาการปรับฐาน
การถือหุ)นสมาชิกให)
สูงข้ึน 
 

1.มีเงินทุนเรือนหุ)น
เพ่ิมข้ึน 
 

4.ร)อยละของสมาชิกท่ีเพ่ิมหุ)น
รายเดือนเพ่ือการออม 

0.72 1.01 1.51 2.01 2.52 3.02 คณะกรรมการ 

5.ร)อยละของสมาชิกท่ีถือหุ)นราย
เดือนเกินกว�าระเบียบกําหนด  34.80 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 คณะกรรมการ 

6.ร)อยละของสมาชิกท่ีเพ่ิมหุ)น
ครั้งคราวเพ่ือการออมระหว�างปK 1.85 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 คณะกรรมการ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

           

             วัตถุประสงค�    กลยุทธ�   วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
            สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

พันธกิจท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการสู'ความเปFนเลิศด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค� 
 

กลยุทธ� 
 

วัตถุประสงค� 
เชิงกลยุทธ� 

ตัวช้ีวัด 

 

ผลงานใน
ป;ท่ีผ'านมา 

ค'าเป<าหมาย ผู�รับผิดชอบ 

หลัก ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67 

1.พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
สู�ความเป7นเลิศ 
2.ให)สมาชิกเข)าถึงระบบ 
บริการท่ี สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต)อง ครบถ)วน 
3.ให)ฐานข)อมูลมีความ
น�าเช่ือถือ(ครบถ)วน 
ถูกต)อง เป7นปhจจุบัน) 
4.ให)มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.พัฒนาศักยภาพฝIาย
จัดการ 

1.มีการพัฒนาบุคลากร
ฝIายจัดการให)มีความ
เช่ียวชาญงานบริการ 

7.ร)อยละความพึงพอใจในบริการไม�
น)อยกว�า ร)อยละ 90 

89.75 91 92 93 94 95 
คณะกรรมการ/ 

ฝIายจัดการ 
8.อุบัติการณ	ข)อร)องเรียนเท�ากับศูนย	 

4 2 0 0 0 0 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
9.ร)อยละของ จนท.ฝIายจัดการ ท่ี
ได)รับการพัฒนาศักยภาพในตําแหน�ง
ท่ีรับผิดชอบ 

85.71 90 100 100 100 100 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

2.พัฒนาแอปพลิเคช่ัน
เพ่ือบริการสมาชิก 

1.มีแอปพลิเคช่ันบริการ
สมาชิกท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต)อง 
 
 
 
 
 
 
 

10.ระยะเวลารอคอยในข้ันตอน
ประเภทบริการลดลง  

NA 1 2 3 4 5 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
11.ร)อยละของสมาชิกมคีวามพึง
พอใจต�อแอปพลิเคช่ันไม�น)อยกว�า
ร)อยละ 90 

NA 91 92 93 94 95 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

12.ร)อยละของสมาชิกท่ีเข)าใช)ระบบ
ใบเสร็จออนไลน	  

NA 60 70 80 90 100 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
13.ร)อยละของสมาชิกท่ีใช)ระบบยืน่
กู)ออนไลน	 NA 30 40 50 60 70 

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ 

3.พัฒนาฐานข)อมูลให)มี
ความน�าเช่ือถือ 

1.ฐานข)อมูลมีความ
น�าเช่ือถือ 

14.ร)อยละคุณภาพฐานข)อมลูสมาชิก
มีความน�าเช่ือถือ NA 90 95 100 100 100 ฝKายจัดการ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

              วัตถุประสงค�   กลยุทธ�  วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
             สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จํากัด 

พันธกิจท่ี 3 :ให�บริการสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ  และส'งเสริมการออมให�ย่ังยืน 

วัตถุประสงค� 
 

กลยุทธ� 
 

วัตถุประสงค� 
เชิงกลยุทธ� 

ตัวช้ีวัด 

 

ผลงานใน
ป;ท่ีผ'านมา 

ค'าเป<าหมาย ผู�รับผิดชอบ 

หลัก ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67 

1. ให)สมาชิกได)รับการ
บริการด)านสินเช่ือท่ี
สะดวก รวดเร็ว ถูกต)อง
ครบถ)วน 
2. ส�งเสรมิและสนับสนุน
การออมของสมาชิก 
 

1.ให)บริการด)านสินเช่ือท่ี
มีคุณภาพ 

1.มีบริการสินเช่ือท่ี
ถูกต)อง รวดเร็ว ฉับไว 
2.มีระบบบริการสินเช่ือ 
ท่ีเป7นไปตามระเบียบ
ข)อบังคับสหกรณ	ฯ 

15.ร)อยละสัญญาเงินกู)ทุกประเภท
ถูกต)อง ครบถ)วน พร)อมอนุมัติ ตาม
เกณฑ	 

95 100 100 100 100 100 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

16. ร)อยละการบริการสินเช่ือเป7นไป
ตามระเบียบข)อบังคับ สหกรณ	ฯ 100 100 100 100 100 100 

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ 

1.ส�งเสรมิให)สมาชิกฝาก
เงินรายเดือนเพ่ิมข้ึน 

1. จํานวนบัญชีเงินฝาก
เพ่ิมข้ึน 

17.ร)อยละของสมาชิกท่ีเปlดบัญชีเงิน
ฝากรายใหม� 

5.49 6.00 6.5 7.00 7.50 8.00 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

2. จํานวนเงินฝากราย
เดือนเพ่ิมข้ึน 

18.ร)อยละของจํานวนสมาชิกฝาก
เงินรายเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.45 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

พันธกิจท่ี 4 :พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให�ม่ันคง 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกให)ดีข้ึน 

1.ส�งเสรมิสมาชิกด)าน
การบริหารการจัด
การเงิน การลงทุน 
การตลาด 
 

1.เพ่ือให)สมาชิกท่ีได)รับ
การส�งเสริมด)านการ
บริหารการจัดการเงิน 
การลงทุน การตลาด 
พ่ึงพาตนเองได) 

19.ร)อยละของสมาชิกท่ีเข)ารับการ
อบรม 

NA 11.20 22.40 33.60 44.80 56 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

20.ร)อยละของสมาชิกท่ีได)รับการ
ส�งเสริมด)านการวางแผนทางด)าน
การเงิน มีการดําเนินกิจการต�อเน่ือง 

NA 6 7 8 9 10 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

2.ให)สมาชิกได)รับ
สวัสดิการตามระเบียบ 
 
 

1.มีช�องทางการรับรู)
สวัสดิการทุกประเภท ท่ี
เข)าถึงง�าย 

21.ร)อยละของสมาชิกมคีวามพึง
พอใจการรับสวัสดิการ 

100 100 100 100 100 100 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

22..ร)อยละของสมาชิกท่ีได)รับ
สวัสดิการตามระเบียบ 

100 100 100 100 100 100 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

   วัตถุประสงค�  กลยุทธ�  วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
               สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 

พันธกิจท่ี 5 :สนับสนุนสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล�อม และขบวนการสหกรณ�แบบบูรณาการ 

วัตถุประสงค� 
 

กลยุทธ� 
 

วัตถุประสงค� 
เชิงกลยุทธ� 

ตัวช้ีวัด 

 

ผลงานใน
ป;ท่ีผ'านมา 

ค'าเป<าหมาย ผู�รับผิดชอบ 

หลัก ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67 

1. พัฒนาสังคม และมี
ส�วนร�วมการจัดกิจกรรม
ของชุมชน และ
สิ่งแวดล)อมอย�างต�อเน่ือง 
2. ร�วมพัฒนาขบวนการ
สหกรณ	 

1.สร)างภาพลักษณ	ความ
เป7นผู)นําด)านการพัฒนา
และมสี�วนร�วมทางสังคม 
 

1.ร�วมกิจกรรมทาง
สังคมและมีการเผยแพร� 
 
 

23.จํานวนครั้งท่ีสหกรณ	ฯจัดหรือ
เข)าร�วมกิจกรรมทางสังคม 

2 3 4 5 6 7 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
24.จํานวนการเผยแพร�กิจกรรมท่ี
สหกรณ	ฯเข)าร�วมกิจกรรม 

2 3 4 5 6 7 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 
2.พัฒนาสหกรณ	เป7น
ศูนย	เรียนรู)ด)านการ
บริหารจัดการของภาคี
เครือข�าย 

1. เป7นต)นแบบด)าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการสหกรณ	 

25.จํานวนผู)ท่ีเข)าสืบค)นข)อมลูผ�าน
เว็บไซต	สหกรณ	ฯ 

9,551 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 
คณะกรรมการ/

ฝIายจัดการ 

26.จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการสหกรณ	(R2I) 4 5 6 7 8 9 

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

             
ตัวช้ีวัด  ค'าน้ําหนัก  ค'าเป<าหมาย และผู�รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร�  สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ตัวชี้วัด หน'วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ค'า
เป<าหมาย 

ผลงานป;ท่ีผ'านมา ค'าเป<าหมาย 
ผู�รับผิดชอบหลัก 

ป; 60 ป; 61 ป; 62 ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67 

มิติท่ี 1 มิติด�านสังคมชุมชน สิ่งแวดล�อมและขบวนการสหกรณ�   (ร�อยละ 25 ) 
1.สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขผ�านเกณฑ	มาตรฐานสหกรณ	 
สีขาวภายใน 2 ปK 

ผ�าน 10 100 NA NA 71.64 85 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 

2.จํานวนสหกรณ	ท่ีมาศึกษาดูงานด)านการบริหารจัดการ จํานวน 3 5 3 3 2 3 4 5 5 5 คณะกก./ฝจก. 
23.จํานวนครั้งท่ีสหกรณ	ฯจัดหรือเข)าร�วมกิจกรรมทางสังคม จํานวน 3 7 2 3 2 3 4 5 6 7 คณะกก./ฝจก. 
24.จํานวนการเผยแพร�กิจกรรมท่ีสหกรณ	ฯเข)าร�วมกิจกรรม จํานวน 3 7 2 3 2 3 4 5 6 7 คณะกก./ฝจก. 
25.จํานวนผู)ท่ีเข)าสืบค)นข)อมลูผ�านเว็บไซต	สหกรณ	ฯ จํานวน 3 12,000 NA NA 9,551 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 คณะกก./ฝจก. 
26.จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ	
(R2I) 

จํานวน 3 9 2 3 4 5 6 7 8 9 คณะกก./ฝจก. 

มิติท่ี 2มิติด�านการเงิน   (ร�อยละ 18 ) 
3.ร)อยละการจัดสรรทุนสํารองเพ่ิมข้ึน ร)อยละ 3 12.12 12.04 12.02 12.01 12.04 12.06 12.08 12.10 12.12 คณะกรรมการ 
4.ร)อยละของสมาชิกท่ีเพ่ิมหุ)นรายเดือนเพ่ือการออม ร)อยละ 3 3.02 1.22 1.06 0.72 1.01 1.51 2.01 2.52 3.02 คณะกรรมการ 
5.ร)อยละของสมาชิกท่ีถือหุ)นรายเดือนเกินกว�าระเบียบกําหนด  ร)อยละ 3 40 20.99 25.82 34.80 36 37 38 39 40 คณะกรรมการ 
6.ร)อยละของสมาชิกท่ีเพ่ิมหุ)นครั้งคราวเพ่ือการออมระหว�างปK ร)อยละ 3 40 0.36 0.31 1.85 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 คณะกรรมการ 
17.ร)อยละของสมาชิกท่ีเปlดบัญชีเงินฝากรายใหม� ร)อยละ 3 8 3.65 4.89 5.49 6.00 6.5 7.00 7.50 8.00 คณะกก./ฝจก. 
18.ร)อยละของจํานวนสมาชิกฝากเงินรายเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน ร)อยละ 3 9 4.25 5.39 6.45 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 คณะกก./ฝจก. 
มิติท่ี 3มิติด�านสมาชิก/ผู�ใช�บริการ  (ร�อยละ 14 ) 
19.ร)อยละของสมาชิกท่ีเข)ารับการอบรม ร)อยละ 4 40 NA NA NA 11.20 22.40 33.60 44.80 56 คณะกก./ฝจก. 
20.ร)อยละของสมาชิกท่ีได)รับการส�งเสริมด)านการวางแผนทางด)าน
การเงิน มีการดําเนินกิจการต�อเน่ือง 

ร)อยละ 4 10 NA NA NA 6 7 8 9 10 คณะกก./ฝจก. 

21.ร)อยละของสมาชิกมคีวามพึงพอใจการรับสวัสดิการ ร)อยละ 3 100 NA NA NA 100 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 
22.ร)อยละของสมาชิกท่ีได)รับสวัสดิการตามระเบียบ ร)อยละ 3 100 NA NA 100 100 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

 

 
ตัวช้ีวัด  ค'าน้ําหนัก  ค'าเป<าหมาย และผู�รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร�  สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

มิติท่ี 4มิติด�าน กระบวนการภายใน  (ร�อยละ 25 ) 
7.ร)อยละความพึงพอใจในบริการไม�น)อยกว�า ร)อยละ 90 ร)อยละ 10 95 85.32 82.57 89.75 91 92 93 94 95 ฝIายจัดการ 
8.อุบัติการณ	ข)อร)องเรียนเท�ากับศูนย	 ครั้ง 4 0 4 3 4 2 0 0 0 0 คณะกก./ฝจก. 
10.ระยะเวลารอคอยในข้ันตอนประเภทบริการลดลง จํานวน 4 5 NA NA NA 1 2 3 4 5 คณะกก./ฝจก. 
15.ร)อยละสัญญาเงินกู)ทุกประเภทถูกต)อง ครบถ)วน พร)อมอนุมัติ 
ตามเกณฑ	 

ร)อยละ 4 100 NA NA 98 100 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 

16.ร)อยละการบริการสินเช่ือเป7นไปตามระเบียบข)อบังคับสหกรณ	ฯ ร)อยละ 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 
มิติท่ี 5มิติด�านการเรียนรู�และพัฒนาองค�กร  (ร�อยละ 18 ) 
9.ร)อยละของ จนท.ฝIายจัดการ ท่ีได)รับการพัฒนาศักยภาพใน
ตําแหน�งท่ีรับผดิชอบ 

ร)อยละ 5 100 33.33 33.33 85.71 90 100 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 

11.ร)อยละของสมาชิกมคีวามพึงพอใจต�อแอปพลิเคช่ันไม� 
น)อยกว�าร)อยละ 90 

ร)อยละ 3 95 NA NA NA 91 92 93 94 95 คณะกก./ฝจก. 

12.ร)อยละของสมาชิกท่ีเข)าใช)ระบบใบเสร็จออนไลน	  ร)อยละ 3 100 NA NA NA 60 70 80 90 100 คณะกก./ฝจก. 
13.ร)อยละของสมาชิกท่ีใช)ระบบยืน่กู)ออนไลน	 ร)อยละ 3 70 NA NA NA 30 40 50 60 70 คณะกก./ฝจก. 
14.ร)อยละคุณภาพฐานข)อมลูสมาชิกมีความน�าเช่ือถือ ร)อยละ 4 100 NA NA NA 90 95 100 100 100 คณะกก./ฝจก. 

 
เข็มมุ'ง 

1. รับรองมาตรฐาน สหกรณ	สีขาว 
2. พัฒนาพฤติกรรมบริการ สู�ความเป7นเลิศ 
3. พัฒนา APPLICATION 
4. พัฒนางานประจําสู�การสร)างนวัตกรรมรายบุคคล 
5. คุณภาพชีวิตสมาชิก 
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    แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

         สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด  ประจําป; 2563 
 

ลําดับ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1 10063 โครงการพัฒนาสหกรณ	สู�มาตรฐานสหกรณ	สีขาว 96,100.00           

2 20063 โครงการพัฒนา APPLICATION อัจฉริยะ 77,210.00           

3 30063 โครงการรอบรู)การจัดการด)านเงินส�วนบุคคล 287,470.00         

4 40063 โครงการพัฒนางานประจําสู�การสร)างนวัตกรรมบริการเป7นเลิศ(R2I) 97,210.00           

5 50063 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู�ความเป7นเลิศ (ESB: Excellence Service Behavior) 41,565.92           

6 60063 โครงการสหกรณ	สัญจร 2020 350,000.00         

7 70063 โครงการเกษียณอย�างม่ันใจ...ก)าวไปกับสหกรณ	 547,470.00         

8 80063 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปK 2564 135,000.00         

                                              รวมท้ังส้ิน 1,632,025.92       
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธ�การพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป; 2563 
แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการพัฒนาสหกรณ�สู'มาตรฐานสหกรณ�สีขาว(รหัสโครงการ 10063) 
กลยุทธ�:1.พัฒนาสหกรณ	เป7นต)นแบบแห�งการเรียนรู)ด)านการบริหารจัดการของภาคีเครือข�าย 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :1. สหกรณ	ออมทรัพย	 เป7นต)นแบบแห�งเรียนรู)ด)านการบริหารจัดการของภาคีเครือข�ายภายในปK พ.ศ.25641 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1.สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด ผ�านเกณฑ	มาตรฐานสหกรณ	สีขาวภายใน 2 ปK 

      2.จํานวนสหกรณ	ท่ีมาศึกษาดูงานด)านการบริหารจัดการ 

ลํา
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ
(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

1. โครงการ:โครงการพัฒนา
สหกรณ�สู'มาตรฐาน
สหกรณ�สีขาว(รหัส

โครงการ 10063) 

 

วัตถุประสงค� :เพ่ือให)
สหกรณ	พัฒนาตามเกณฑ	
มาตรฐานสหกรณ	สีขาว
อย�างต�อเน่ือง และยั่งยืน  

1.ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน
สหกรณ	สีขาว 
ระดับ 5 
 

1. สหกรณ	ออม
ทรัพย	สาธารณสุข
นครพนม จํากัด 
ผ�านเกณฑ	
มาตรฐานสหกรณ	สี
ขาว ในปK 2564 

2. จํานวนสหกรณ	
ท่ีมาศึกษาดูงาน
ด)านการบริหาร
จัดการ จํานวน 3 

สหกรณ	 

1.แต�งตั้งคณะกรรมการ 
และกําหนดบทบาท
หน)าท่ีรับผดิตามเกณฑ	
สหกรณ	สีขาว 

2.ทบทวนและประเมิน
ตนเอง เพ่ือหา Gap 

Analysis และนํามา
วางแผนพัฒนาตาม
เกณฑ	 
3.เตรียมความพร)อมรับ
การประเมินรบัรอง
สหกรณ	สีขาว ปK 2563 

4.ประเมินรับรอง
สหกรณ	สีขาว ปK 2562 

1. คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน 

2.ฝIายจัดการ 

9คน 

รวม  24 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มกราคม- 
ตุลาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง41,100.- บาท 
- ประธานฯ 1 คน x 700 บาท x 3 ครั้ง/ปK  รวม 2,100 บาท 

- คณะกรรมการและผู)จัดการ จํานวน 15 คน x 600 บาท x 3 
ครั้ง/ปK รวม 27,000 บาท 

- ฝIายจัดการ จํานวน 8 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง  
รวม 12,000 บาท 
2.ค'าพาหนะ คณะกรรมการฝIายจัดการ 4,000 x 3 ครั้ง 

รวม 12,000 บาท(จ�ายตามจริง) 
3.ค'าวัสดุ (เอกสารคู�มือ /บอร	ด /ปwายต�าง ๆ/ แฟwม/ฯลฯ ) 
รวม 10,000 บาท   (จ�ายตามจริง) 
4. ค'าตอบแทนวิทยากร10,000บาท 
5. ค'าสถานท่ี 5,000 บาท 

6. ค�าอาหารกลางวันและอาหารว�าง 25 x 200 บาท x 3 ครั้ง 

= 15,000.- บาท 
6. ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆ3,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 96,100  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการพัฒนาAPPLICATION อัจฉริยะ(รหัสโครงการ 20063) 
กลยุทธ�:2. พัฒนาแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิกท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต)อง 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร)อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจต�อแอปพลิเคชั่น ไม�น)อยกว�าร)อยละ 90            2. จํานวนแอปพลิเคชั่นเพ่ิมข้ึน 

ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ

(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

2. โครงการ:พัฒนา
APPLICATION อัจฉริยะ(รหัส

โครงการ 20063) 

 

วัตถุประสงค� : 
1. เพ่ือให)สมาชิกเข)าถึง
ระบบบริการท่ี  สะดวก 

รวดเร็ว ถูกต)อง ครบถ)วน 

1. สหกรณ	มีระบบ 

แอปพลิเคช่ันไว)
บริการสมาชิก อย�าง
อย�างน)อย 1 
แอปพลิเคช่ัน 

 

1.ร)อยละของสมาชิก
มีความพึงพอใจต�อ
แอปพลิเคช่ัน ไม�น)อย
กว�าร)อยละ 90 
2. มีแอปพลิเคช่ัน
สําหรับบริการสมาชิก
เพ่ิมข้ึน 

1.สํารวจความต)องการ
ของสมาชิก 

2.ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือกําหนดความ
ต)องการ คุณสมบัติและ
ขอบเขต การใช)งาน
แอปพลิเคช่ัน 

3. มอบหมายให)
ผู)รับผิดชอบดําเนินการ
พัฒนาแอปพลิเคช่ัน
และออกแบบหน)าจอ 

4. กํากับ ติดตาม และ
ทดสอบ แอปพลิเคช่ัน 

5.อนุมัติเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการ 
6.ประกาศและ 

ประชาสมัพันธ	ให)
สมาชิกใช)งาน 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 
คน 

2.ฝIายจัดการ 

4คน 

รวม  19 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มกราคม-
พฤษภาคม 

2562 

 
 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง  (33,600 บาท) 
-ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 ครั้ง = 2,100 

-คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท x 3ครั้ง = 25,200 

-ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 3 ครั้ง = 1,800 
-เจ)าหน)าท่ีฯ 3 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง = 4,500 

2.ค'าพาหนะคณะกรรมการ/ฝKายจัดการ 
    7,870 x  3 ครั้ง = 23,610 บาท 
3.ค'าเขียน APPLICATION =20,000 บาท  
 

รวมท้ังสิ้น 77,210 บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการรอบรู�การจัดการด�านการเงินส'วนบุคคล(รหัสโครงการ 30063) 
กลยุทธ�:1. ส�งเสริมสมาชิกด)านการบริหาร การจัดการเงิน การลงทุน การตลาด 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� : 1. เพ่ือให)สมาชิกท่ีได)รับการส�งเสริมด)านการบริหารการจัดการเงิน การลงทุน การตลาด พ่ึงพาตนเองได) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร)อยละของสมาชิกท่ีเข)ารับการอบรม 
                         2. ร)อยละของสมาชิกท่ีได)รับการส�งเสริมด)านการวางแผนทางด)านการเงิน มีการดําเนินกิจการต�อเนื่อง 

ลํา 

ดับ 

 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ
(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด 
เป<าหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

3. โครงการ:รอบรู�การจัดการ
ด�านการเงินส'วนบุคคล 

(รหัสโครงการ 30062) 

 

วัตถุประสงค� : 
1.เพ่ือให)สมาชิกท่ีได)เข)ารับ
การอบรม ให)ความรู)ด)าน
การบริหารการจัดการเงิน 
การลงทุน การตลาด
สามารถพ่ึงพาตนเงินได) 
รวมท้ังสามารถวางแผน
ทางด)านการเงิน และมีการ
ดําเนินกิจการต�อเน่ือง 

1.สมาชิกท่ีเข)ารับ
การอบรมให)ความรู)
ด)านการบริหารการ
จัดการเงิน การ
ลงทุน การตลาด
สามารถพ่ึงพาตน
เงินได) รวมท้ัง
สามารถวางแผน
ทางด)านการเงิน 
และมีการดําเนิน
กิจการต�อเน่ือง
อย�างน)อยร)อยละ 6 

 

1.ร)อยละของ
สมาชิกท่ีเข)ารับ
การอบรม≥11.31 

2.ร)อยละของ
สมาชิกท่ีได)รับ
การส�งเสริมด)าน
การวางแผน
ทางด)านการเงิน 
มีการดําเนิน
กิจการต�อเน่ือง 

≥6 

1.กําหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกท่ีสามารถ
เข)าร�วมโครงการ 

2.ประกาศให)สมาชิก
กลุ�มเปwาหมายแจ)ง
ความประสงค	เข)า
ร�วมโครงการ 

3.ดําเนินการจัด
อบรม 

4.ติดตามประเมินผล 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ)าหน)าท่ีฝIาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกท่ีเข)า 

โครงการ  200 คน 

4.ผู)เข)าร�วมโครงการ 
6 คน 
รวม 230 คน 

กุมภาพันธ	 -
เมษายน 
2562 

 
 

1. ค'าเบ้ียเลี้ยง 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน =1,400 บ. 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน =16,800 บ. 
- ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200 บ. 
- เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000 บ. 
- สมาชิกฯร�วมโครงการ 200 คน x300 บาท x 2 วัน = 

120,000 บาท 

- ผู�เข�าร'วมโครงการ 6 คน x 600 บาท x 2 วัน = 7,200 

บาท   รวม 154,600 บาท 
2. ค'าอาหารกลางวัน และค'าเคร่ืองด่ืม+อาหารว'าง 
   จํานวน 230 คน x 100 บาท x 2 วัน=  46,000 บาท 
3. ค'าวิทยากรเหมาจ'าย  50,000 บาท 
4. ค'าพาหนะ 
- คณะกรรมการ  6,640  บาท 
- ฝIายจัดการ  1,230 บาท  รวม 7,870 บาท 

5. ค�าห)องประชุม 24,000 บาท   
6.ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 
                 รวมท้ังสิ้น 287,470  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการพัฒนางานประจําสู'การสร�างนวัตกรรมบริการเปFนเลิศ(R2I) (รหัสโครงการ 40063) 
กลยุทธ�:1. พัฒนาศักยภาพฝIายจัดการ 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีการพัฒนาบุคลากรฝIายจัดการให)มีความเช่ียวชาญงานบริการ 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร)อยละความพึงพอใจในบริการไม�น)อยกว�า ร)อยละ 90 
                         2. อุบัติการณ	ข)อร)องเรียนเท�ากับศูนย	 

ลํา 

ดับ 

 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ
(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด 
เป<าหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

4. โครงการ:พัฒนางาน
ประจําสู'การสร�าง
นวัตกรรมบริการเปFนเลิศ
(R2I) 

(รหัสโครงการ 40062) 

 

วัตถุประสงค� : 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให)บริการแก�สมาชิก 

1.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการจากสหกรณ	
ไม�น)อยกว�าร)อยละ 
90  
2. อุบัติการณ	ข)อ
ร)องเรียนเท�ากับ
ศูนย	 

1.ร)อยละความพึง
พอใจในบริการไม�
น)อยกว�า ร)อยละ 
90 
2.อุบัติการณ	ข)อ
ร)องเรียนเท�ากับ
ศูนย	 

1.กําหนดโครงการ 

2.จัดอบรมเจ)าหน)าท่ี
ฝIายจัดการให)มี
ความรู)เรื่องการสร)าง 

นวัตกรรมบริการเป7น
เลิศ (R2i) 

4.ติดตามประเมินผล 

5.นําเสนอนวัตกรรม
ต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการ 

   (อบรม 3 คร้ัง) 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ)าหน)าท่ีฝIาย
จัดการ 9 คน  
  รวม24 คน 

มีนาคม -
พฤศจิกายน

2562 

 
 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง (41,100 บาท) 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 บ.  
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 3 วัน =25,200 บ. 
- ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 3 วัน = 1,800 บ. 
- เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000 บ. 
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเคร่ืองด่ืม+อาหารว'าง 
   จํานวน 25 คน x 100 บาท x 3 วัน=  7,500 บ. 
3.ค'าวิทยากรเหมาจ'าย (3 คร้ัง)   20,000 บ. 
4.ค'าพาหนะ 
- คณะกรรมการ  6,640 บาท 
- ฝIายจัดการ  1,230 บาท จํานวน 3 ครั้ง รวม 23,610 บ. 
5.ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 

               รวมท้ังสิ้น 97,210 บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 5. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู'ความเปFนเลิศ (ESB: Excellence Service Behavior)(รหัสโครงการ 50063) 
กลยุทธ�:1. พัฒนาศักยภาพฝIายจัดการ 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีการพัฒนาบุคลากรฝIายจัดการให)มคีวามเช่ียวชาญงานบริการ 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. ร)อยละความพึงพอใจในบริการไม�น)อยกว�า ร)อยละ 90 
                         2. อุบัติการณ	ข)อร)องเรียนเท�ากับศูนย	 

ลํา 
ดับ 

 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ

(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด 
เป<าหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

5. โครงการ:พัฒนางาน
ประจําสู'การสร�าง
นวัตกรรมบริการเปFนเลิศ
(R2I) 
(รหัสโครงการ 40062) 
 
วัตถุประสงค� : 
1.เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
บริการเจ)าหน)าท่ีฝIาย
จัดการสู�ความเป7นเลศิ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให)บริการแก�สมาชิก 

1.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการจากสหกรณ	
ไม�น)อยกว�าร)อยละ 
90  
2. อุบัติการณ	ข)อ
ร)องเรียนเท�ากับ
ศูนย	 

1.ร)อยละความพึง
พอใจในบริการไม�
น)อยกว�า ร)อยละ 
90 
2.อุบัติการณ	ข)อ
ร)องเรียนเท�ากับ
ศูนย	 

1.กําหนดโครงการ 
2.จัดอบรมเจ)าหน)าท่ี
ฝIายจัดการให)มี
ความรู)เรื่องการสร)าง 
นวัตกรรมบริการเป7น
เลิศ (R2i) 
4.ติดตามประเมินผล 
 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ)าหน)าท่ีฝIาย
จัดการ 9 คน  
รวม 24 คน 

มีนาคม -
พฤศจิกายน

2562 
 
 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง (13,700 บาท) 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 1วัน = 700 บาท 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 1 วัน = 8,400 บาท 
- ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 1 วัน = 600 บาท 
- เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 1 วัน = 4,000บาท 
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเคร่ืองด่ืม-อาหารว'าง 
   จํานวน 25 คน x 200 บาทx 1 วัน= 5,000บาท 
3.ค'าวิทยากรเหมาจ'าย  10,000 บาท 
4.ค'าพาหนะ 
- คณะกรรมการ  6,636.96 บาท 
- ฝIายจัดการ  1,228.96 บาท รวม 7,865.92 บาท 
6.ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 
 
              รวมท้ังสิ้น 41,565.92 บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการสหกรณ�สัญจร 2020 (รหัสโครงการ 60063) 
ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ(เป<าหมาย) 

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

6. โครงการ:สหกรณ	สญัจรพบ
สมาชิก 2020 
(รหัสโครงการ N60062) 
 

วัตถุประสงค� : 
1. เพ่ือให)สมาชิกมีความ
เข)าใจในเรื่อง หลักการ 
อุดมการณ	วิธีการนโยบาย
ทิศทางการบริหารงาน
ระเบียบการให)เงินกู)
หลักประกันเงินกู) และ
สวัสดิการต�าง ๆ ของ
สหกรณ	 
2.เพ่ือให)สมาชิกมีการออม
เงินโดยการเพ่ิมหุ)นราย
เดือน หรือการซ้ือหุ)น
เพ่ิมข้ึน 

3.เพ่ือให)มีจํานวนสมาชิก
สหกรณ	รายใหม�เพ่ิมข้ึน 

1.ร)อยละของสมาชิก
ท่ีมีองค	ความรู)เรื่อง
อุดมการณ	 หลักการ
สหกรณ	และการออม
ทรัพย	 เพ่ิมข้ึน  
≥ ร)อยละ 84 
2.ร)อยละของสมาชิก
ท่ีเพ่ิมหุ)นรายเดือน
เพ่ือการออม ≥ ร)อย
ละ 1.01 
3.ร)อยละของสมาชิก
ท่ีถือหุ)นรายเดือนเกิน
กว�าเกณฑ	ข้ันต่าํ  
≥ ร)อยละ 36 
4.จํานวนสมาชิกใหม�
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
5.ร)อยละความพึง
พอใจของสมาชิกท่ี
เข)าร�วมโครงการ 

≥ร)อยละ90 

1.สมาชิกท่ีมีองค	
ความรู)เรื่อง
อุดมการณ	 หลักการ
สหกรณ	และการ
ออมทรัพย	 เพ่ิมข้ึน  
≥ ร)อยละ 84 

2.สมาชิกท่ีเพ่ิมหุ)น
รายเดือนเพ่ือการ
ออม ≥ ร)อยละ 1.01 

3.สมาชิกท่ีถือหุ)น
รายเดือนเกินกว�า
เกณฑ	ข้ันต่าํ  
≥ ร)อยละ 36 

4.จํานวนสมาชิก
ใหม�ท่ีเพ่ิมข้ึน 

5.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการเข)าร�วม
โครงการ ≥ร)อยละ 
90 

1.ช้ีแจง แถลงนโยบาย 
แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ ปK 
2563 

2.ให)ความรู)เรื่อง
อุดมการณ	 หลักการ
วิธีการสหกรณ	  
3.ให)ความรู)เรื่องสิทธิ 
หน)าท่ี และสวัสดิการ
สหกรณ	 
4.ประชาสัมพันธ	ให)
ความรู)เรื่องการออมแก�
สมาชิก 

5.รับฟhงความคิดเห็น
และข)อเสนอแนะจาก
สมาชิก 

6.กิจกรรม”สหกรณ	
เคลื่อนท่ีบริการสมาชิก 
(CO-OP Mobile Service) 

 

จํานวนสมาชิก 
ท่ีเข)าร�วม
โครงการ 500
คน  
 

กุมภาพันธ	 -
พฤษภาคม 

2563 

 
 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยงดังรายละเอียดต'อไปนี ้
-ประธานกรรมการ 1x 700 บาท = 700 บาท 

-คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท  = 8,400 บาท 

-ผู)จัดการ 1 คน x 600 บาท  = 600 บาท 

-เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท = 4,000 บาท 

-ค�าตอบแทนผู)เข)าร�วมประชุม 9 คนx 600 บาท= 5,400 

รวม  19,100 บาท 

2.ค'าตอบแทนสมาชิกท่ีเข�าร'วมประชุม 500 คน x500บาท 
= 250,000 บาท  รวม 250,000 บาท 

3.ค'าอาหารว'าง/อาหารกลางวัน  จํานวน 533 คน X 100 
บาท =53,300 บาท 

4. ค'าตอบแทนวิทยา จํานวน 10,000 บาท  
5.ค'าพาหนะคณะกรรมการ จํานวน 6,600 บาท  
6.ค'าสถานทีในการประชุม จํานวน 7,000 บาท 
7.ค'าวัสดุในโครงการ จํานวน 4,000 บาท 

 
             รวมท้ังสิ้น  350,000  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการเกษียณอย'างม่ันใจ...ก�าวไปกับสหกรณ� (รหัสโครงการ 70063) 

ลํา 

ดับ 
 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เป<าหมาย) 
ตัวชี้วัด 

เป<าหมายผลผลิต 
กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

7. โครงการ:เกษียณอย�าง
มั่นใจ...ก)าวไปกับสหกรณ	 
(รหัสโครงการ N70063) 

 

วัตถุประสงค� : 
1.เพ่ือให)สมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ และ
ลาออกจากราชการ ปK 
2563 ร�วมวางแผนการ
บริหารจัดการด)านการเงิน
กับสหกรณ	ออมทรัพย	 สธ.
นครพนม จํากัด  
2.เพ่ือสร)างสมัพันธภาพ 
มิตรไมตรี แสดงความยินดี 
ร�วมมุทิตาจิตแก�สมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ และ
ลาออกจากราชการปK 2563 

1.ร)อยละของสมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ 
และลาออกจาก
ราชการ เข)าร�วม
โครงการ≥ร)อยละ80 

2. ร)อยละของสมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ 
และลาออกจาก
ราชการ ทําข)อตกลงใน
การชําระหน้ี ≥ร)อยละ
80 

3.ร)อยละความพึงพอใจ
ของสมาชิกท่ีเข)าร�วม
โครงการ ≥ร)อยละ80 

 

1.สมาชิกท่ี
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการเข)าร�วม
โครงการ  
≥ร)อยละ80 

2.สมาชิกท่ี
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการ ทํา
ข)อตกลงในการ
ชําระหน้ี  
≥ร)อยละ 80 

3.ความพึงพอใจ
ของสมาชิกท่ีเข)า
ร�วมโครงการ  
≥ร)อยละ80 

1.กิจกรรม “ทัวร	
ออนซอน สะท)อน
ธรรมะ ไหว)พระ
เสรมิศิรมิงคล” 

2.กิจกรรม “เกษียณ
อย�างมั่นใจ...ก)าวไป
กับสหกรณ	 ด)วย
ความเกษมสุข” 

3.จัดทําข)อตกลงใน
การชําระหน้ีระหว�าง
ผู)เกษียณและสหกรณ	 
4.งานมุฑิตาจิตแก�
สมาชิกผู)เกษียณและ
ลาออกจากราชการ 
พร)อมกับมอบเงิน
บําเหน็จสมาชิก และ
ของท่ีระลึก ด)วย
ความผูกพันจาก
สหกรณ	 

1.สมาชิกท่ี
เกษียณอายรุาชการ 
42 คน 

2.สมาชิกท่ีลาออก
จากราชการ 15 คน 

3.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
4.เจ)าหน)าท่ีฝIาย
จัดการ 9 คน 

5. ท่ีปรึกษา 4/ผู)
ตรวจสอบภายใน3/
ผู)ตรวจสอบกิจการ
3 = 10 คน  
รวม 91  คน 

กรกฎาคม -
กันยายน 
2563 

 

1 คร้ัง/ป; 
(3วัน) 

 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง   
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 3 วัน =25,200 
- ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 3 วัน = 1,800 
- เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000 

- ท่ีปรึกษา 4/ผู)ตรวจสอบภายใน3/ผู)ตรวจสอบกิจการ3 

  = 10 คน x 600 บาท x 3 วัน = 18,000 บาท 
- สมาชิกผู)เกษียณ+ลาออก จากราชการ 57 คน x 600    
  บาท x 3 วัน = 102,600 บาท  รวม  161,700 บาท 
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเคร่ืองด่ืม-อาหารว'าง 
   จํานวน 91 คน x 200 บาท x 3 วัน  = 54,600 บาท 
3.ค'าท่ีพัก จํานวน 46 ห)อง x 1,900 บาท x 2 คืน =  
174,800 บาท 

4.ค'าเช'าเหมารถทัวร� จํานวน 2 คัน x 20,000 บาท x 3 วัน    
= 120,000 บาท   
5.ค'าพาหนะ 
- คณะกรรมการ  6,640  บาท 
- ฝIายจัดการ  1,230 บาท   รวม 7,870 บาท 
6.ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆของท่ีระลกึผู�เกษียณฯ /ลาออกจํานวน 57 
ช้ิน x 500 บาท = 28,500 บาท  
                 รวมท้ังสิ้น 547,470  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 8. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป; 2564 (รหัสโครงการ 80063) 

ลํา 

ดับ 
 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เป<าหมาย) 
ตัวชี้วัด 

เป<าหมายผลผลิต 
กิจกรรม กลุ'มเป<าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

8. โครงการ : จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป; 
2564 
 (รหัสโครงการ N80063) 

 

วัตถุประสงค� : 
1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปK ของ
สหกรณ	ออมทรัพย	
สาธารณสุข  จํากัด ให)
สอดคล)องกับสภาวการณ	
ปhจจุบัน 
 

1. สหกรณ	มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปK 2564 

1.สหกรณ	ได)
แผนปฏิบัติการปK 
2564 ท่ีสอด 

คล)องกับแผนกล
ยุทธ	ท่ีปรับปรุง
ใหม� 

1.เขียนโครงการและ
ขออนุมัติ 
2. แต�งตั้งคณะทํางาน/
มอบหมายหน)าท่ีความ
รับผิดชอบ 
3. กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม 

4. ดําเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

5.สรุปและประเมินผล
การประชุม 

6.รวบรวมเอกสาร  
7.เสนอท่ีประชุมกก. 
8.เสนอท่ีประชุมใหญ� 
 สามัญประจําปK 2563 

 
 

1.คณะกรรมการ15 
คน 

2.ฝIายจัดการ 9 คน 

3.ผู)ตรวจสอบ
ภายใน 3 คน 

4.ผู)ตรวจสอบ
กิจการ 2 คน 

5.ท่ีปรึกษา 4 คน 

6.ผู)แทนสมาชิก 17 

คน 
รวม  50 คน 

กรกฎาคม 
-กันยายน 

2563 

 

1 คร้ัง/ป; 
( 2 วัน ) 

 

1.ค'าเบ้ียเลี้ยง ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน = 16,800 
- ผู)จัดการสหกรณ	 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200 
- เจ)าหน)าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000 
- ผู)ร�วมโครงการ 26 คน x 600 บาท x 2 วัน = 31,200รวม 
58,600 บาท 
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเคร่ืองด่ืม-อาหารว'าง 
จํานวน 50 คน x 150 บาท x 2 วัน= 15,000 บาท 
3.ค'าท่ีพัก จํานวน 25 ห)อง x 600 บาท x 1 คืน  
= 15,000  บาท 
4.ค'าเช'าเหมารถทัวร� จํานวน 1 คัน x 15,000 บาท x 2 วัน =   

30,000 บาท 
5.ค'าพาหนะ 
- คณะกรรมการ =  6,600 บาท 
- ฝIายจัดการ  = 7,800 บาท 
6.ค'าใช�จ'ายอ่ืนๆ รวม 2,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 135,000 บาท 
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โครงสร�างองค�กร 

         ผังโครงสร�างองค�กร 
        สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ผู้จัดการ 

บัญชี/จัดเก็บ 

รองผู้จัดการ 

ที�ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการ ที�ปรึกษาสหกรณ์ กรมส่งเสริมฯ/กรมตรวจบัญชี 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

การเงิน 
 

สินเชื�อ 

ติดตามเร่งรัดหนี* 

ธุรการ/พสัดุ 

สารสนเทศ 

พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน 

งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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ท่ีปรึกษาสหกรณ� 

1.  นายแพทย	จิณณพิภัทร ชูปhญญา   ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
2.    นางพรรณทิพา  มีธรรม   ท่ีปรึกษาด)านการบริหารจัดการ 
3.    นางสาวรุ�งนภา     อุดานนท	  ท่ีปรึกษาด)านการบริหารจัดการ 
4.    นายบัวใส   พุกพล   ท่ีปรึกษาด)านการบริหารจัดการ 

 
ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� 

1. นายดิเรก   เหมเมือง    
2. นางสาวสมพร  บัวภัทรสิร ิ
3. นายรัชชานนท	  ดุมแก)ว 

ผู�ตรวจสอบภายใน 
1. นางภัทรวรรณ   ไชยสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 

 2. นางประเดิม   อภัยโส   เลขานุการ 
 3. นางส�งศรี   ไชยวงษ	   กรรมการ 
 
ผู�สอบบัญชี 
 นายวิวัฒน	   สุดาจิต 
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ชุดท่ี 36 

 
 
 
 

 
นายอุระชาติ ชิณจักร� 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

 
นางสวาท  ศิลปรายะ 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

 
นางสาวเบญจรัตน�  พ'อชมภ ู

กรรมการ/เหรัญญิก 

 
นางอรัญญา  นรสาร 
กรรมการดําเนินการ 

 
นายนิรัญ  จันทะพันธ� 
กรรมการดําเนินการ 

 
นายทวี  ดีละ 

กรรมการดําเนินการ 

 
นายดุษฎ ีบุนนท� 

กรรมการดําเนินการ 

 
นายภาสกร  กิติศรีวรพันธุ� 

กรรมการดําเนินการ 

 
นายณตฤณ  จันทะเสน 
กรรมการดําเนินการ 

 
นางจิรัชญา  อุไรวงศ� 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

 
นายดาบชัย   โพธ์ิสุวรรณ 

ประธานกรรมการ 
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นายมงคล   ธงยศ  
กรรมการดําเนินการ 

 
นายบุญเลิศ  คลีล�วน  
กรรมการดําเนินการ 

 
นายวรงค�  บุญระมี 
กรรมการดําเนินการ 

 
นางสาวกรรณิการ� อุดมกัน 

กรรมการดําเนินการ 

 
 
 
 
คณะอนุกรรมการ 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายอุระชาติ ชิณจักร	 รองประธานคนท่ี 1 

3. นางสวาท ศิลปรายะ รองประธานคนท่ี 2 

4. นางสาวเบญจรัตน	 พ�อชมภู เหรัญญิก 

5. นางจิรัชญา อุไรวงศ	 เลขานุการ 

6. นายนิรัญ จันทะพันธ	 ประธานกรรมการเงินกู) 

7. นายทวี ดีละ  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ	 
 

2.  คณะกรรมการเงินกู� 
1.   นายนิรัญ         จันทะพันธ	 ประธานกรรมการเงินกู) 
2.   นายณตฤณ      จันทะเสน กรรมการ 
3.   นายดุษฎี         บุนนท	   กรรมการ 
4.   นายบุญเลิศ      คลีล)วน  กรรมการ 
5.   นางอรัญญา      นรสาร   กรรมการ 
6.   นางจิรัชญา       อุไรวงศ	  กรรมการ 
7.   นางสาวเบญจรัตน	    พ�อชมภู  กรรมการ 

 

 3.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� 
1.   นายทวี            ดีละ   ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ	 
2.   นายวรงค	         บุญระมี  กรรมการ 
3.   นางกรรณิการ	    อุดมกัน  กรรมการ 
4.   นายมงคล         ธงยศ   กรรมการ 
5.   นายภาสกร       กิติศรีวรพันธุ	 กรรมการ 
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4.  คณะอนุกรรมการตรวจนับใบเสร็จและวัสดุ-ครุภัณฑ�สหกรณ� 
1. นางอรัญญา นรสาร  ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรงค	 บุญระมี กรรมการ 
 3.  นางสาวกรรณิการ	 อุดมกัน กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
  
  
 5.  คณะอนุกรรมการติดตามและเร'งรัดหนี้สิน 

1. นายดาบชัย   โพธิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอุระชาติ   ชิณจักร        รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
 3. นางสวาท      ศิลปรายะ             รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
 4. นางสาวเบญจรัตน	 พ�อชมภู กรรมการ  
 5. นายทวี         ดีละ กรรมการ 
 6. นายนิรัญ      จันทะพันธ	 กรรมการ 
 7. นางจิรัชญา อุไรวงศ	 กรรมการ 
 8. นางสุพัตรา เอกอายะ กรรมการ  
 

6.  คณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน 
1.  นายภาสกร      กิติศรีวรพันธุ	 ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวกรรณิการ	 อุดมกัน กรรมการ 
 3.  นายวรงค	 บุญระมี กรรมการ 

4. นางอรัญญา นรสาร  กรรมการ 
 

          7.  คณะกรรมการตรวจรับ 
1.  นายมงคล ธงยศ ประธานกรรมการ  

 2.  นายณตฤณ จันทะเสน กรรมการ 
  3.  นายดุษฎี บุนนท	 กรรมการ 
   

          8.  คณะกรรมการปรับโครงสร�างหนี้   
1. นายดาบชัย   โพธิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ 

 2. นายอุระชาติ   ชิณจักร        รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
 3. นางสวาท      ศิลปรายะ             รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
 4. นางสาวเบญจรัตน	 พ�อชมภู กรรมการ  
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 5. นายทวี         ดีละ กรรมการ 
 6. นายนิรัญ      จันทะพันธ	 กรรมการ 
 7. นางจิรัชญา อุไรวงศ	 กรรมการ 
 8. นางสุพัตรา เอกอายะ กรรมการ  
 
 
 
 

 
ฝKายจัดการ 

 
นางสุพัตรา   เอกอายะ 

ผู�จัดการ 
 

 
นางเพ็ญศรี   ทิพย�ศรี 

รองผู�จัดการ 
 

นางสาววรินท�รัตน�  เนตรไลย� 
หน.ฝKายติดตามและเร'งรัด

หนี้สิน 

 
นางนาตยา   เผ'าพันธ� 

หน.ฝKายสินเชื่อ 

 
นางสาวอรอุมา  พ'อชมภู 

หน.ฝKายบัญช ี
 

นางสาววราลักษณ�   ไชยรัตน� 
หน.ฝKายธุรการ 
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นางเดือนฤดี  พลนารี 

จนท.ธุรการ 

 
นายราชสัน  ธิสุทอน 
หน.ฝKายสารสนเทศ 

 
 

 
นายอนุชา   แซ'ย'อง 
พนักงานขับรถยนต� 

 

 
 
 
คณะทํางานด�านการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 

1.   นายทวี            ดีละ   ประธานกรรมการ 
2.   นายวรงค	         บุญระมี   กรรมการ 
3.   นางกรรณิการ	    อุดมกัน   กรรมการ 
4.   นายมงคล         ธงยศ   กรรมการ 
5.   นายภาสกร       กิติศรีวรพันธุ	   กรรมการและเลขานุการ 

 

วัตถุประสงค�ในการจัดต้ังสหกรณ� 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด  มีวัตถุประสงค	เพ่ือส�งเสริมผลประโยชน	ทางเศรษฐกิจและ

สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช�วยเหลือตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ	 รวมท้ังในข)อต�อไปน้ี 
 (1)    ส�งเสริมให)สมาชิกออมทรัพย	     โดยช�วยให)สามารถสงวนส�วนแห�งรายได)ของตนไว)ในทาง 

อันม่ันคงและได)รับประโยชน	ตามสมควร 
  (2)    ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู�สมาชิก 
  (3)    ให)บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
  (4)    จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
  (5)    ร�วมมือกับสหกรณ	อ่ืน สันนิบาตสหกรณ	แห�งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ	 องค	กร ชุมชน 
ภาคเอกชน และหน�วยงานอ่ืนของรัฐเพ่ือส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ	 
  (6)   ส�งเสริมการเรียนรู)และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 

“ความหมายของสหกรณ�”  (Cooperatives) 
  สหกรณ	 คือ “องค	การของบรรดาบุคคล  ซ่ึงรวมกลุ�มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขา
เป7นเจ)าของร�วมกัน  และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย  เพ่ือสนองความต)องการ(อันจําเป7น)  และความหวังรวมกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม“ 
 

“คุณค'าของสหกรณ�” (Cooperative  Values) 
  “สหกรณ	อยู�บนพ้ืนฐานแห�งคุณค�าของการช�วยตนเอง ความรับผิดชอบต�อตนเอง ความเป7น 
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ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเท่ียงธรรมและความเป7นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ	  เชื่อม่ันในคุณค�าทางจริยธรรม
แห�งความสจุริต ความเปlดเผย ความรับผิดชอบต�อสังคมและความเอ้ืออาทรต�อผู)อ่ืน โดยสบืทอดประเพณีปฏิบัติของผู)ริเริ่ม
การสหกรณ	” 
 

“อุดมการณ�สหกรณ�” (Cooperative Ideology) 
อุดมการณ	สหกรณ	 คือ “ความเชื่อร�วมกันท่ีว�าการช�วยตนเองและการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ตามหลักการสหกรณ	จะนําไปสู�การกินดีอยู�ดี มีความเป7นธรรมและสันติสุขในสังคม” 
 

 
 
 
 
“หลักการสหกรณ�”  (Cooperative Principles) 
  หลักการสหกรณ	 คือ“แนวทางท่ีสหกรณ	ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให)คุณค�าของสหกรณ	เกิดผลเป7นรูปธรรม”  
ซ่ึงประกอบด)วยหลักการท่ีสําคัญรวม 7 ประการกล�าวคือ 
  หลักการท่ี 1 การเป7นสมาชิกโดยสมัครใจและเปlดกว)าง 
    (Voluntary and Open Membership) 
  หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
    (Democratic Member Control) 
  หลักการท่ี 3 การมีส�วนร�วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
    (Member Economic Participation) 
  หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป7นอิสระ 
    (Autonomy and Independence)  

หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝ�กอบรม และสารสนเทศ 
    (Education, Training and Information) 
  หลักการท่ี 6 การร�วมมือระหว�างสหกรณ	 
    (Cooperation among Cooperatives) 
  หลักการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต�อชุมชน 
    (Concern for Community) 
  หลักการสหกรณ�    คําอธิบายเพ่ิมเติม 
หลักการท่ี 1 การเป7นสมาชิกโดยสมัครใจ (1)  พึงตระหนักว�าการเข)าและออกจาการเป7นสมาชิก 
  และเปlดกว)าง        จะต)องเป7นไปโดยความสมัครใจของบุคคล 
           (คําว�า “บุคคล” หมายถึงท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)    

ไม�ใช�ถูกชักจูง   โน)มน)าว   ล�อลวง บังคับ  ข�มขู�จากผู)อ่ืน 
(2) อย�างไรก็ดีการกําหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ	 

ต�างๆเพ่ือให)ได)บุคคลท่ีเข)ามาเป7นสมาชิกแล)วสามารถร�วม
ดําเนินกิจกรรมในสหกรณ	ได) และไม�สร)างปhญหาความ
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เดือดร)อนให)แก�เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ	 ไม�ถือว�าขัดกับหลัก
สหกรณ	ข)อน้ี 

(3) สมาชิกสมทบน้ัน ควรมีแต�เฉพาะกรณีของสหกรณ	บา 
ประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษ   และจําเป7นเท�าน้ัน ไม�ควรให)มีใน
สหกรณ	ท่ัวไป หรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิก
สมทบมาจากบุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติท่ีจะเป7นสมาชิกธรรมดา 
หากสหกรณ	ใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมาก ก็อาจกระทบต�อ
การส�งเสริมผลประโยชน	ของสมาชิกธรรมดาได) แม)ว�า
กฎหมายจะได)ห)ามมิให)สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 
 

 

  หลักการสหกรณ�    ข�อสังเกตท่ีสําคัญจากท่ีประชุม 
หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตาม (1) พึงตระหนักว�าเป7นหน)าท่ีของสมาชิกทุกคนท่ีจะต)องร�วม 
  หลักประชาธิปไตย      แรงกายใจ และสติปhญญาในการดําเนินการและควบคุม 

    ดูแลการดําเนินงานของสหกรณ	ตามวิถีทางประชาธิปไตย 
   เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค	อย�างมีประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผล โดยผ�านช�องทางหรือองค	กรต�าง ๆ เช�น  
    คณะกรรมการดําเนินการผู)ตรวจสอบกิจการและท่ีประชุมใหญ� 

หลักการท่ี 3 การมีส�วนร�วมทางเศรษฐกิจ (1)  หลักการสหกรณ	ข)อน้ี มุ�งเน)นให)สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว�า 
ของสมาชิก       บทบาทท่ีสําคัญของตนคือ การท่ีต)องเป7นท้ังเจ)าของและ 

    ลูกค)าในคนเดียวกัน(Co-owners and customers)  จึง 
     ต)องทําหน)าท่ีเป7นท้ังผู)สมทบทุน ผู)ควบคุมและผู)อุดหนุนหรือ 

   ผู)ใช)บริการของสหกรณ	มิใช�เข)ามาเป7นสมาชิกเพียงเพ่ือมุ�งหวัง 
ได)รับประโยชน	จากสหกรณ	เท�าน้ัน 

(2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือความเป7นธรรมแก�สมาชิก  
ส�วนหน่ึงต)องกันไว)เป7นทุนสํารอง ซ่ึงจะนําไปแบ�งกันมิได)  แต� 
เป7นทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ	ของพวกเขาเอง  ถือว�าเป7นทุนทาง 
สังคม นอกน้ันอาจแบ�งเป7นเงินปhนผลในอัตราจํากัด   และเป7น 
เงินเฉลี่ยคืนตามส�วนแห�งธุรกิจ 

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความ (1)  สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ	    รวมท้ังหน�วยงาน 
เป7นอิสระ      ส�งเสริมสหกรณ	ต)องสํานึกและตระหนักอยู�เสมอว�า  สหกรณ	 

     เป7นองค	การช�วยตนเอง  และปกครองตนเองเพราฉะน้ัน   
     สหกรณ	ต)องเป7นอิสระในการตัดสินใจ หรือทําสัญญาใด ๆ ตาม 
     เง่ือนไขท่ีสหกรณ	ยอมรับได)กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล 
(2) การรับความช�วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคล 

ภายนอกไม�ขัดกับหลักความเป7นอิสระของสหกรณ	  หากผู)ให) 
ความช�วยเหลือมุ�งหมายให)สหกรณ	ช�วยเหลือตนเองได) และ 
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ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รวมท้ังธํารงไว)ซ่ึงความเป7นตัว 
ของตัวเองของสหกรณ	 

หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝ�กอบรม และ  (1)   หลักการข)อน้ีเป7นจุดอ�อนของสหกรณ	ในประเทศไทยทุกระดับ 
  สารสนเทศ         ท้ังสหกรณ	ข้ันปฐมและสหกรณ	 ข้ันสูง    เพราะขาดแผนแม�บท 

ในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ	ให)เป7นบทบาท และความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ	อย�างแท)จริง ท้ัง ๆท่ีได)ริเริ่มให)
จัดต้ังกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ	 จากกําไรของสหกรณ	
มาต้ังแต� พ.ศ. 2492 และแม)จะมีการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ	
แห�งประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ	ระดับชาติบ)างแล)ว  ส�วน
ราชการท่ีทําหน)าท่ีส�งเสริมสหกรณ	ก็ยังคงดําเนินการให)การ 
ศึกษาและฝ�กอบรมทางสหกรณ	แทบจะเรียกได)ว�าซํ้าซ)อนกับ
ขบวนการสหกรณ	โดยไม�มีเปwาหมายท่ีชัดเจนให)ขบวนการ
สหกรณ	สามารถรับผิดชอบการให)การศึกษาและฝ�กอบรม
ทางสหกรณ	ได)ด)วยตนเองในท่ีสุด โดยมีหน�วยงานของรัฐทํา
หน)าท่ีให)การสนับสนุนอย�างเพียงพอตามความจําเป7นและเน)น
การฝ�กอบรมข)าราชการให)ปฏิบัติหน)าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(2) การศึกษา ฝ�กอบรม และสารสนเทศมีความมุ�งหมาย และเน)น 
กลุ�มเปwาหมายดังน้ี 

 การศึกษามุ�งเน)นให)สมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
ซ่ึงถือว�าเป7นผู)ท่ีจะเป7นสมาชิกในอนาคตมีความรู) และ
ความเข)าใจเก่ียวกับการสหกรณ	รวมท้ังมีความสํานึก
และตระหนักในสิทธิและหน)าท่ีของสมาชิกหรือให)เป7น
ผู)มีจิตวิญญาณสหกรณ	 

 การฝ�กอบรมมุ�งให)กรรมการ ผู)จัดการและเจ)าหน)าท่ี
สหกรณ	 มีความรู)ความสามารถ และทักษะ รวมท้ัง
ความรับผิดชอบในบทบาทหน)าท่ีของตน 

 ส�วนสารสนเทศน้ันมุ�งให)บุคคลทุกกลุ�มโดยเฉพาะอย�าง
ย่ิงสําหรับเยาวชนและผู)นําด)านความคิดเห็น เช�น ผู)นํา
ชุมชนนักหนังสือพิมพ	 นักเขียน ผู)นําองค	กรพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ โดยเน)นการติดต�อสื่อสาร 2 ทาง 

(3) หลักสูตรและเน้ือหาของการให)การศึกษาอบรม ควร
ครอบคลุมท้ังด)านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

 

หลักการท่ี 6 การร�วมมือระหว�างสหกรณ	  (1)   แท)จริงการร�วมมือระหว�างสหกรณ	เป7นหลักการเดียวกันกับการ 
      ร�วมมือระหว�างบุคคลธรรมดาในการจัดต้ังสหกรณ	นั่นเอง ซ่ึงจะ 

                                                                          ก�อให)เกิดการประหยัดด)วยขนาด มีอํานาจการต�อรองสูงข้ึน  



29 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

            และนําไปสู�การรับใช)สมาชิกอย�างมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
(2) การร�วมมือระหว�างสหกรณ	อาจทําได)ท้ังในแนวนอนและแนวต้ัง  

ในแนวนอนสหกรณ	ทุกสหกรณ	ไม�ว�าประเภทเดียวกันหรือไม� 
สามารถร�วมมือกันได)ในทุกระดับ เพ่ือประโยชน	สูงสุดของ 
สมาชิกและขบวนการสหกรณ	 ในแนวต้ังสหกรณ	ท)องถ่ิน 
ประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป7นชุมนุมสหกรณ	 
ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศและระดับระหว�างประเทศ  
 
และสหกรณ	ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณ	ควรรวมตัวกัน 
เป7นองค	การสหกรณ	สูงสุด (Apex Organization) เพ่ือ 
ประโยชน	ในการส�งเสริมด)านอุดมการณ	การศึกษา การ 
ฝ�กอบรม การส�งเสริมแนะนํา การกํากับดูแล  การตรวจสอบ  
การวิจัยและการพัฒนา ฯลฯ 

(3) วัตถุประสงค	สําคัญของการร�วมมือระหว�างสหกรณ	 คือ เพ่ือให) 
สหกรณ	สามารถอํานวยผลประโยชน	ทางเศรษฐกิจและสังคมแก� 
สมาชิกอย�างมีประสิทธิผลสูงสุด และทําให)ขบวนการสหกรณ	 
เข)มแข็ง เพราะฉะน้ันสหกรณ	ท)องถ่ินแต�ละสหกรณ	 และสหกรณ	
ข้ันสูงต)องเป7นสหกรณ	ท่ีมีความเข)มแข็งและย่ังยืน มีชีวิตชีวา
(Viable &Sustainable) และร�วมมือกันในลักษณะของ “ระบบ
รวม” หรือเป7นเอกภาพ 

 

หลักการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต�อชุมชน  (1)  สหกรณ	เป7นองค	การทางเศรษฐกิจและสังคมและเป7นส�วนหน่ึง 
      ของชุมชนท่ีสหกรณ	ต้ังอยู�เพราะฉะน้ันการดําเนินงานของ 
      สหกรณ	ต)องเป7นไปเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนน้ัน ๆ ซ่ึง 

                                                                          หมายความว�าเป7นการพัฒนาท่ีไม�ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
      สิ่งแวดล)อมและระบบนิเวศน	 หรือเป7นการพัฒนาท่ีสนองความ 

                                                               ต)องการและความใฝIฝhนของคนรุ�นปhจจุบัน และต)องไม�ทําลาย 
                                                               โอกาสสร)างความสามารถและอนาคตของคนรุ�งหลัง 

(2)   เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ	ก็เป7นสมาชิกของชุมชนน้ันเอง  
      สหกรณ	จึงควรมีส�วนช�วยเหลือในการพัฒนาชุมชนน้ันแบบย่ังยืน 

 “วิธีการสหกรณ�” (Cooperative Practices) 
  วิธีการสหกรณ	 คือ  “การนําหลักการสหกรณ	มาประยุกต	ใช)ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือประโยชน	ของมวลสมาชิกและชุมชน  โดยไม�ละเลยหลักการธุรกิจท่ีดี” 
 

ท่ีตั้งสํานักงาน 
 339/9  ถนนศรีเทพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
 



30 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รที�ด ีปี ���� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 หลักการและแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดีของสหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด เป7นการ 

ตอบสนองต�อแนวคิดการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช)ในการกํากับดูแลองค	กร โดยมีภาพรวมดังน้ี 
1.2.1. กําหนดให)สหกรณ	มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดีถือเป7นส�วนหน่ึงของการนําหลักการ

บริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลเข)ามาประยุกต	ใช)ในการบริหารจัดการสหกรณ	 ให)สอดคล)องกับ
นโยบายของกรมส�งเสริมสหกรณ	  โดยมุ�งเน)น การบริหารจัดการท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพ่ือประโยชน	ขององค	กรและสมาชิกโดยรวม ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและภารกิจท่ีไม�จําเป7น มุ�งเน)นการมีส�วนรวม 
สุจริต  โปร�งใส ตรวจสอบได) รวมท้ังส�งเสริมให)สหกรณ	เป7นองค	กรแห�งความสุข 

1.2.2. การนําแนวคิดเรื่อง หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช)เพ่ือเป7นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนา
สมรรถนะของคณะกรรมการ  เจ)าหน)าท่ีฝIายจัดการ  สมาชิก และผู)เก่ียวข)อง ตลอดจนกําหนดรูปแบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน จะทําให)สหกรณ	ได)เครื่องมือท่ีมีความเท่ียงธรรมกับทุกฝIาย ซ่ึงจะสามารถ
วัดผลตรงตามผลงาน เพ่ือให)เกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

1.2.3.  กรมส�งเสริมสหกรณ	 และชุมนุมสหกรณ	ออมทรัพย	แห�งประเทศไทย จํากัด ได)มีการกําหนดเกณฑ	
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ	 (CQA) และมีการจัดทําเป7นคู�มือเพ่ือให)สหกรณ	ต�างๆ สามารถนําไปใช)ในการพัฒนา
สหกรณ	โดยเทียบเคียงกับคู�มือการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีสํานักงานก.พ.ร. ได)จัดทําข้ึน ซ่ึงสหกรณ	สามารถนําไปใช)เป7น
อีกหน่ึงเครื่องมือเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให)องค	กรมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลซ่ึงในเกณฑ	 คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ	หมวด 1 การนําองค	กรน้ันได)ให)ความสําคัญกับการนํา
องค	กรเพ่ือให)มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดีโดยดําเนินการด)วยความโปร�งใสตรวจสอบได) มีความรับผิดชอบ ปกปwอง 
ผลประโยชน	ของสหกรณ	และสมาชิก รวมท้ังดําเนินงานอย�างมีจริยธรรมมีความผิดชอบต�อสังคมด)วยการส�งเสริม 
ให)บุคลากรในองค	กรเป7นท้ังคนเก�งและคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลประพฤติตนต�อเพ่ือนร�วมงานด)วยความเคารพ
ให)เกียรติซ่ึงกันและกันรวมถึงการใช)ทรัพยากรขององค	กรอย�างมีความรับผิดชอบและคุ)มค�า 

นอกจากน้ี การส�งเสริมให)บุคลกรของสหกรณ	 มีจิตบริการ ให)การต)อนรับ ดูแล และให)ข)อมูลท่ีถูกต)อง /ถูกใจ 
กับผู)รับบริการ ก็จะสามารถยังประโยชน	ให)ทุกฝIายท่ีเก่ียวข)อง ส�งผลให)สหกรณ	เกิดความม่ังคง และความสําเร็จของ
องค	กรก็จะเกิดตามมา 
1.3 วัตถุประสงค�ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 

เพ่ือให)การปฏิบัติงานของสหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม  จํากัด   มีผลในทางปฏิบัติอย�างแท)จริงและ 
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เกิดประโยชน	กับทุกฝIาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดีจึงได)ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค	 
ดังต�อไปน้ี 

1.3.1 เพ่ือเป7นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส�งเสริมธรรมาภิบาลให)เกิดข้ึนในหน�วยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได)อย�างเป7นรูปธรรม 

1.3.2 เพ่ือใช)เป7นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด)านต�างๆของสหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุข
นครพนม จํากัด ท้ังน้ีเพ่ือมิให)เกิดการแสวงหาผลประโยชน	ส�วนตนอันจะทําให) เกิดความสูญเสียต�อสหกรณ	และผู)มี 
ส�วนเก่ียวข)อง 
 
 
 

1.3.3 เพ่ือสร)างการยอมรับความน�าเชื่อถือความไว)วางใจความม่ันใจและศรัทธากับผู)รับบริการและผู)เก่ียวข)อง 
ท้ังภายในและภายนอกองค	กร 

1.3.4 เพ่ือใช)เป7นเครื่องมือในการส�งเสริมให)สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด เป7นองค	กรแห�งการ 
อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุขของทุกฝIายท่ีเก่ียวข)อง 

หมวดท่ี 2 
นโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 

เพ่ือแสดงความมุ�งม่ันต�อการบริหารกิจการ ตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม 
จํากัด ได)กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดีประกอบด)วยนโยบายหลัก 4 ด)านและแนวทางปฏิบัติภายใต)กรอบ 
นโยบายหลักคือ 

1. นโยบายด)านรัฐสังคมและสิ่งแวดล)อม 
2. นโยบายด)านสมาชิกและผู)เก่ียวข)อง 
3. นโยบายด)านองค	กร 
4. นโยบายด)านเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงาน 

 

2.1 นโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 
2.1.1. นโยบายด�านรัฐสังคมและส่ิงแวดล�อม 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงส�งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดีด)านรัฐสังคมและ

สิ่งแวดล)อมโดยจะดําเนินการดังน้ี 
นโยบายหลัก 

1. มุ�งม่ันให)สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด มีความม่ันคงปลอดภัยโดยมีการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ให)ความสําคัญและถือปฏิบัติตามกฎหมายด)านสิ่งแวดล)อมกําหนดอย�างเคร�งครัด 
แนวทางปฏิบัติ 

1. กําหนดข)อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง และแนวทางการปฏิบัติของสหกรณ	  ให)เป7นไปตามเจตนารมณ	
ของกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ	รวมถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแล
สหกรณ	 
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สนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยถือประโยชน	ของหน�วยงานสมาชิกและสังคมโดยรวม  จัดสรรกําไร
สุทธิของสหกรณ	 จัดต้ังเป7นทุนสาธารณประโยชน	และกําหนดระเบียบของสหกรณ	ข้ึนถือใช) 

3.  จัดสวัสดิการช�วยเหลือสมาชิกท่ีประสบสาธารณภัยและอุบัติภัย เพ่ือเป7นการบรรเทาความเดือดร)อน 
4.  จัดกิจกรรม CSR ช�วยเหลอืสังคม 
5.  จัดภูมิทัศน	ของสํานักงาน ให)เป7นระเบียบ สวยงาม  
6.  ประหยัดพลังงานและอนุรักษ	สิ่งแวดล)อมของหน�วยงาน 

 
 
 
 
 
 

2.1.2.นโยบายด�านสมาชิกและผู�เก่ียวข�อง 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด  พึงส�งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดี ด)านสมาชิกและ 

ผู)เก่ียวข)อง โดยจะดําเนินการดังน้ี 
นโยบายหลัก 

1. ส�งเสริมการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและบริการแก�สมาชิกและผู)เก่ียวข)อง 
2.ให)ความสําคัญกับการสํารวจความพึงพอใจ/การร)องเรียน/การแก)ไขความเดือดร)อนของสมาชิกและ

ผู)เก่ียวข)อง 
แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาเว็บไซต	สหกรณ	และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให)บริการแก�สมาชิกในการตรวจสอบ
ข)อมูล  (ฝIายสารสนเทศ) 

2. จัดให)มีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ ในการให)บริการแก�สมาชิกโดยต�อเน่ือง 
3.  จัดให)มีช�องทางในการรับข)อร)องเรียนจากสมาชิกและผู)เก่ียวข)อง และมีการจัดการและตอบกลับข)อ

ร)องเรียนท่ีเหมาะสม  

2.1.3. นโยบายด�านองค�กร 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด  พึงส�งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดี ด)านองค	กร โดย 

จะดําเนินการดังน้ี 
นโยบายหลัก 

ส�งเสริมวัฒนธรรมองค	กร ให)เป7นองค	กรแห�งธรรมาภิบาล สุจริต โปร�งใส และตรวจสอบได) 
แนวทางปฏิบัติ 

1. เปlดเผยข)อมูลข�าวสารของสหกรณ	 ให)สมาชิกและผู)เก่ียวข)องรับรู) 
2. จัดให)มีช�องทางการสื่อสารและการรับฟhงความคิดเห็นจากสมาชิกอย�างสมํ่าเสมอ 
3. ขับเคลื่อนให)สหกรณ	มีการบริหารจัดการตามเกณฑ	สหกรณ	สีขาว 
4. กําหนดบทลงโทษสําหรับเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติในการกระทําความผิดและมาตรการปwองกันแก)ไขการกระทํา

ผิด 
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2.1.4.นโยบายด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 
สหกรณ	ออมทรัพย	สาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงส�งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค	กรท่ีดี ด)านเจ)าหน)าท่ี 

ผู)ปฏิบัติงาน  โดยจะดําเนินการดังน้ี 
นโยบายหลัก 

1. สร)างสภาพแวดล)อมให)เอ้ือต�อการปฏิบัติงานและบรรยากาศท่ีดี 
2. สร)างวัฒนธรรมและแนวทางให)กับเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงานอย�างเหมาะสม 

 

 

 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล)อมและสุขลักษณะของท่ีทํางาน 
2.  จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ	ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.  จัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยยึดหลักคุณธรรม 
4.  จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช)เป7นแหล�งศึกษาเรียนรู)และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
5.  จัดหาระบบปฏิบัติงาน(โปรแกรม) ท่ีมีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให)งาน 

ในหน)าท่ีประสบผลสัมฤทธิ์และพึงพอใจแก�ทุกฝIายท่ีเก่ียวข)อง 
6.  สนับสนุนให)มีการพัฒนาเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค	ความรู)และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
7.  จัดเวทีให)มีการรับฟhงข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการทํางานและการให)บริการแก� 

สมาชิก 
8.  จัดสวัสดิการท่ีจําเป7นแก�เจ)าหน)าท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด  

 

2.2 แนวทางการนํานโยบายไปสู'การปฏิบัติภายใต�กรอบนโยบายหลัก 4 ด�าน 
2.2.1 มาตรการ/โครงการ   ผู�รับผิดชอบ และตัวช้ีวัด 

2.2.1.1 นโยบายด�านรัฐสังคมและส่ิงแวดล�อม 
มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

1. กําหนดข)อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ	ต)อง
ได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ	 

คณะกรรมการดําเนินการ 1. มีการถือใช)ข)อบังคับท่ีผ�านการรับจด
ทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ	 
2. มีการถือใช)ระเบียบของสหกรณ	ท่ีได)รับ
ความเห็นชอบหรือรับทราบการถือใช)จาก
นายทะเบียนตามประเภทระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

2. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ 
ต)องไม�ขัดต�อกฎหมาย ข)อบังคับ ระเบียบ  
ประกาศ คําสั่งและคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ	 รวมท้ัง จริยธรรมคุณธรรมอันดี และไม�
ละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคล 

คณะกรรมการดําเนินการ ไม�มีการระงับหรือยับยั้งหรือเพิกถอน มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการจากนายทะเบียน
สหกรณ	 ด)วยเหตุ เพราะการปฏิบัติขัดกับ
กฎหมาย ข)อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ 
คําส่ังและคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ	 รวมท้ัง จริยธรรม  คุณธรรมอันดี 
และไม�ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
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3. กําหนดระเบียบว�าด)วยการใช)ทุน
สาธารณประโยชน	ของสหกรณ	ข้ึนถือใช) 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	มีการถือใช)ระเบียบว�าด)วยการใช)
ทุนสาธารณประโยชน	 

4. จัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณ	เพ่ือเป7นทุน
สาธารณประโยชน	ทุกปK 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	มีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปK 
เป7นทุนสาธารณประโยชน	 

5. สนับสนุนเงินเพ่ือจัดกิจกรรม CSR ของ
สหกรณ	หรือสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันของหน�วยงาน 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	มีการจัดกิจกรรม CSR หรือมีการ
บริจาคเงินของสหกรณ	เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของหน�วยงานอื่นในทุกปK 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
6. กําหนดระเบียบสวัสดิการเพ่ือช�วยเหลือ
สมาชิกท่ีประสบสาธารณภัยข้ึนถือใช) 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	มีการถือใช)ระเบียบสวัสดิการเพ่ือ
ช�วยเหลือสมาชิกท่ีประสบสาธารณภัย 

7. อนุมัติงบประมาณรายจ�ายประจําปKของ
สหกรณ	เพ่ือช�วยเหลือสมาชิกสหกรณ	ท่ีประสบ
สาธารณภัย 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	มีงบประมาณรายจ�ายประจําปK เป7น
เงินสวัสดิการช�วยเหลือสมาชิกประสบสา
ธารณภัย 

 
 

2.2.1.2 นโยบายด�านสมาชิกและผู�เก่ียวข�อง 
มาตรการ/โครงการ   ผู�รับผิดชอบ และตัวช้ีวัด 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําช�องทางการตรวจสอบข)อมูลสมาชิก
พ้ืนฐานผ�านเว็บไซต	สหกรณ	 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

1. สหกรณ	มีระบบการตรวจสอบข)อมูล
สมาชิกผ�านเว็บไซต	สหกรณ	 

2. ทําการสํารวจและประเมินความพึงพอใจใน
การให)บริการของสหกรณ	 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

สมาชิกมีความพึงพอใจในรับบริการจาก
สหกรณ	 ไม�น)อยกว�าร)อยละ 90 

3. จัดทําช�องทางรับข)อร)องเรียนจากสมาชิกอย�าง
น)อย 3 ช�องทางและมีการจัดการข)อร)องเรียนท่ี
เป7นรูปธรรม 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

1. สหกรณ	มีช�องทางการร)องเรียน จํานวน 5
ช�องทางประกอบด)วย 
1. เว็บไซต	สหกรณ	 
2. Line 
3. Facebook 
4. ตู)แสดงความคิดเห็น 
5. กรรมการประจําหน�วย 
2. สหกรณ	มีการประชาสัมพันธ	ช�องทางการ
ส�งข)อร)องเรียนของสมาชิก ให)สมาชิกทราบ 

 

2.2.1.3 นโยบายด�านองค�กร 
มาตรการ/โครงการ   ผู�รับผิดชอบ และตัวช้ีวัด 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําช�องทางการเปlดเผยข)อมูลข�าวสารของ ฝIายสารสนเทศ/คณะ 1. สหกรณ	มีช�องทางการเปlดเผยข)อมูล
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สหกรณ	 ให)สมาชิกและผู)เก่ียวข)องรับรู) อย�างน)อย 
4 ช�องทาง 

กรรมการศึกษาฯ ข�าวสาร จํานวน 5 ช�องทางประกอบด)วย 
1. เว็บไซต	สหกรณ	 
2. Line 
3. Facebook 
4. จดหมายข�าว 
5. ประชาสัมพันธ	ท)ายใบเสร็จ 

 

 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
2. จัดทําช�องทางการสื่อสารและการรับฟhงความ
คิดเห็นจากสมาชิก 
 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

1. สหกรณ	มีช�องทางการส่ือสารและการรับ
ฟhงความคิดเห็นจากสมาชิก 
จํานวน 5 ช�องทางประกอบด)วย 
1. เว็บไซต	สหกรณ	 
2. Line 
3. Facebook 
4. จดหมายข�าว 
5. ประชาสัมพันธ	ท)ายใบเสร็จ 

3.  เข)ารับการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ	 
ตามเกณฑ	การประเมินสหกรณ	สีขาว 

คณะกรรมการดําเนินการ
และฝIายจัดการ 

สหกรณ	ผ�านการประเมินการบริหารจัดการ
สหกรณ	 ตามเกณฑ	การประเมินสหกรณ	สีขาว  

4. กําหนดบทลงโทษสําหรับเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติใน
การกระทําความผิดต�อหน)าท่ี 

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ	ถือใช)ระเบียบว�าด)วยข)อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของเจ)าหน)าท่ี 

 

2.2.1.4 นโยบายด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 
มาตรการ/โครงการ   ผู�รับผิดชอบ และตัวช้ีวัด 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล)อมและสุขลักษณะของท่ี
ทํางาน 
 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

1.งบประมาณในการปรับปรุงอาคารทําการ
สหกรณ	 
2.กิจกรรมการจัดอบรมเรื่อง 5 ส.ให)แก�
คณะกรรมการและเจ)าหน)าท่ี 
3. ข)อกําหนดในการปฏิบัติตามเกณฑ	 5 ส. 
ของสหกรณ	 

2.  จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ	ในการปฏิบัติงาน
ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 1. งบประมาณค�าวัสดุสํานักงาน 
2. งบประมาณจัดซ้ือเครื่องใช)สํานักงานท่ี
เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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3.  จัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ	 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของฝIายจัดการ 

4.  จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช)เป7นแหล�ง
ศึกษาเรียนรู)และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ	 

คู�มือการปฏิบัติงาน 
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการและเจ)าหน)าท่ี
ฝIายจัดการรับรอง 

5.  จัดหาระบบปฏิบัติงาน(โปรแกรม) ท่ีมีความ
เหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให)งานในหน)าท่ีประสบ
ผลสัมฤทธิ์และพึงพอใจแก�ทุกฝIายท่ีเก่ียวข)อง 

ฝIายสารสนเทศ/คณะ 
กรรมการศึกษาฯ 

-โปรแกรม MIS  (Management 
Information System)  
-โปรแกรมแอพพลิเคช่ันอัจฉริยะ 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ ผู�รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
6.  สนับสนุนให)มีการฝ�กอบรมแก�เจ)าหน)าท่ีผู)
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค	ความรู)และพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการดําเนินการ การส�งบุคลากรของสหกรณ	เข)า อบรม 
ประชุม และสัมมนา 

7.  จัดเวทีให)มีการรับฟhงข)อคิดเห็นและ
ข)อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการทํางาน
และการให)บริการแก�สมาชิก 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ	 

1. กิจกรรม Morning Talk  
2. เชิญฝIายจัดการเข)าร�วมประชุมกับ
คณะกรรมการ 

8.  จัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกําหนดตามข)อ
กฎหมาย  
 

คณะกรรมการดําเนินการ 1. การทัศนศึกษาและศึกษาดูงานต�างท)องท่ี 
2. ชุดฟอร	มในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดกระเช)าของขวัญเยี่ยมไข) 
กรณีคณะกรรมการและเจ)าหน)าท่ี 
ต)องเข)ารับการรักษาพยาบาลเกิน 5 วัน 

 


