นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี
(Organizational Governance)

ปี '()*

ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
1. ขาพเจาไดรับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอ#านและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีและแนวทางปฏิบัติเป+นอย#างดีพรอมทั้ง
มุ#งมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีดานต#างๆซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติหรือนําไป
กําหนดเป+นมาตรการ/โครงการต#างๆเพื่อส#งเสริมใหการปฏิบัติงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
มีธรรมาภิบาลต#อไปจึงขอลงชื่อไวเพื่อเป+นหลักฐาน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
นายดาบชัย
นายอุระชาติ
นางสวาท
นายนิรัญ
นายทวี
นายภาสกร
นายบุญเลิศ
นางอรัญญา
นายมงคล
นายดุษฎี
นายวรงค
นางสาวกรรณิการ
นายณตฤณ
นางสาวเบญจรัตน
นางจิรัชญา

โพธิ์สวุ รรณ
ชิณจักร
ศิลปรายะ
จันทะพันธ
ดีละ
กิติศรีวรพันธุ
คลีลวน
นรสาร
ธงยศ
บุนนท
บุญระมี
อุดมกัน
จันทะเสน
พ#อชมภู
อุไรวงศ

ตําแหน'ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ
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................................
……………………………
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................................
................................
................................
................................
................................
................................
……………………………

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดจัดทําประกาศเรื่องการกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลองคกรที่ดี ในเว็บไซตของสหกรณ เพื่อใหผูปฏิบัติทุกคนรับทราบ

ฝ)ายจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
1. ขาพเจาไดรับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอ#านและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีและแนวทางปฏิบัติเป+นอย#างดีพรอมทั้ง
มุ#งมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีดานต#างๆซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติเพื่อส#งเสริมให
การปฏิบัติงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัดประสบความสําเร็จและมีธรรมาภิบาลต#อไปจึงขอลง
ชื่อไวเพื่อเป+นหลักฐาน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นางสุพัตรา
เอกอายะ
2. นางเพ็ญศรี
ทิพยศรี
3. นางสาววรินทรัตน
เนตรไลย
4. นางสาวอรอุมา
พ#อชมภู
5. นางนาตยา
เผ#าพันธ
6. นายราชสัน
ธิสุทอน
7. นางสาววราลักษณ
ไชยรัตน
8. นางเดือนฤดี
พลนารี
9. นายอนุชา
แซ#ย#อง

ตําแหน'ง
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
หัวหนาฝKายติดตามและเร#งรัดหนี้
หัวหนาฝKายบัญชี
หัวหนาฝKายสินเชื่อ
หัวหนาฝKายสารสนเทศ
หัวหนาฝKายธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
พนักงานขับรถยนต

ลายมือชื่อ
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................................
……………………………
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หมายเหตุ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดจัดทําประกาศเรื่องการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดี ในเว็บไซตของสหกรณ เพื่อใหผูปฏิบัติทุกคนรับทราบ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทนํา
ประกาศเจตนารมณ

1
2

หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ขอมูลองคกร
- คานิยมขององคกร
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- วัตถุประสงค กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
- เข็มมุง
- แผนปฏิบัติการ ป/ 2563
- ผังโครงสร4างองคกร
- ที่ปรึกษาสหกรณ
- ผู4ตรวจสอบกิจการ
- ผู4ตรวจสอบภายใน
- ผู4สอบบัญชี
- คณะกรรมการดําเนินการ
- คณะอนุกรรมการ
- ฝ@ายจัดการ
- คณะทํางานด4านการกํากับดูแลองคกรที่ดี
- วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ
- ความหมายของสหกรณ
- คุณคาของสหกรณ
- อุดมการณสหกรณ
- หลักการสหกรณ
- วิธีการสหกรณ
- ที่ตั้งสํานักงาน
1.2 หลักการและแนวคิด ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
1.3 วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี

3
3
3
4-7
8-9
9
10-18
19
20
20
20
20
21
22-23
24
25
25
25
25
25
26-29
29
29
30
30-31

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
2.1 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
2.1.1 นโยบายด4านรัฐสังคมและสิ่งแวดล4อม
2.1.2 นโยบายด4านสมาชิกและผู4เกี่ยวข4อง
2.1.3 นโยบายด4านองคกร
2.1.4 นโยบายด4านเจ4าหน4าทีฝ่ @ายจัดการ
2.2 แนวทางการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก 4 ดาน
2.2.1 มาตรการ/โครงการ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัด
2.2.1.1 นโยบายด4านรัฐสังคมและสิ่งแวดล4อม
2.2.1.2 นโยบายด4านสมาชิกและผู4เกี่ยวข4อง
2.2.1.3 นโยบายด4านองคกร
2.2.1.4 นโยบายด4านเจ4าหน4าที่ฝ@ายจัดการ

หนา
31
31
32
32
32-33
33
33
34
34
35-36

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

1

บทนํา
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาด)วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และเพื่อให)สอดคล)องตามนโยบายกรมสงเสริม
สหกรณ ในการสงเสริมให)สหกรณมีการดําเนินงานอยางเป7นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดําเนินงานด)วยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได) บริหารจัดการด)วยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช)อยางเครงครัด
ภายใต)โครงการ สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําให)สหกรณเป7นสหกรณที่แท)จริง สร)างความเชื่อมั่นให)กับ
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวข)อง อันเกิดประโยชนสูงสุดตอมวลสมาชิกและภาพลักษณที่ดีของสหกรณ
เพื่อให)การดําเนินงานสอดคล)องตามหลักเกณฑการประเมิน สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด จึงได)จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี อันประกอบด)วยนโยบายหลัก
4 ด)านคือ 1.ด)านรัฐสังคมและสิ่งแวดล)อม 2.ด)านผู)รับบริการและผู)มีสวนได)สวนเสีย 3.ด)านองคกร 4.ด)านผู)ปฏิบัติงาน
รวมถึงได)กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด)านตางๆ เพื่อเป7นแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคกร
และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎหมาย ข)อบังคับ และระเบียบอื่นๆ ตอไป

(ลงชื่อ)
(นายดาบชัย โพธิ์สวุ รรณ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
12 มิถุนายน พ.ศ.2563

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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ประกาศเจตนารมณ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เป7นหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต)พระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 แก)ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแก)ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เห็นสมควรให)
มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อให)การปฏิบัติงานของสหกรณ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให)เป7นที่ยอมรับของทุกฝIายที่เกี่ยวของ อันจะเป7นการเสริมสร)างความมีศักดิ์ศรี สร)างความมั่นใจ ศรัทธา
และไว)วางใจจากสมาชิก และผู)มีสวนได)เสีย
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ได)รวบรวมหลักการ
และวิธีการสหกรณ คานิยมองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข)อง เพื่อให)บุคลากรทุกระดับ
ของสหกรณฯ นําไปเป7นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูใน
นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับนี้
ทั้งนี้ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด จะได)พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดีเป7นประจําทุกปK เพื่อให)มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล)องกับสถานการณ

(ลงชื่อ)
(นายดาบชัย โพธิ์สวุ รรณ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
12 มิถุนายน พ.ศ.2563

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 ขอมูลองคกร
ค'านิยมองคกร : STEPO
S : Standardization
T : Team Spirit
E : Excellent Service
P : Participation
O : Organization Learning

มีข)อกําหนดตามเกณฑมาตรฐาน
รวมใจทํางานเป7นหนึ่งเดียว
เชี่ยวชาญงานบริการ
ประสานงานให)ความรวมมือ
องคกรสงเสริมการเรียนรู)รวมกัน

วิสัยทัศน (VISION): เป7นสหกรณชั้นนําด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการด)วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ (MISSION)
M1
M2
M3
M4
M5

ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริการสูความเป7นเลิศด)วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให)บริการสินเชื่อที่มีคุณภาพ และสงเสริมการออมให)ยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให)มั่นคง
สนับสนุนสังคม ชุมชน สิง่ แวดล)อม และขบวนการสหกรณแบบบูรณาการ

3
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วัตถุประสงค กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
พันธกิจที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค

กลยุทธ

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.ให)การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. พัฒนาสหกรณเป7น
ต)นแบบแหงการเรียนรู)
ด)านการบริหารจัดการ
ของภาคีเครือขาย

1. สหกรณออมทรัพย
เป7นต)นแบบแหงเรียนรู)
ด)านการบริหารจัดการ
ของภาคีเครือขาย
ภายในปK พ.ศ.2564

1.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จํากัด ผานเกณฑ
มาตรฐานสหกรณสีขาวภายใน
2 ปK
2.จํานวนสหกรณที่มาศึกษาดู
งานด)านการบริหารจัดการ

1.มีการจัดสรรทุนสํารอง
เพิ่มขึ้น
1.มีเงินทุนเรือนหุ)น
เพิ่มขึ้น

3.ร)อยละการจัดสรรทุนสํารอง
เพิ่มขึ้น
4.ร)อยละของสมาชิกที่เพิ่มหุ)น
รายเดือนเพื่อการออม
5.ร)อยละของสมาชิกที่ถือหุ)นราย
เดือนเกินกวาระเบียบกําหนด

2.จัดสรรทุนสํารอง
เพิ่มขึ้น
3.พัฒนาการปรับฐาน
การถือหุ)นสมาชิกให)
สูงขึ้น

6.ร)อยละของสมาชิกที่เพิ่มหุ)น
ครั้งคราวเพื่อการออมระหวางปK

ค'าเป<าหมาย
ผลงานใน
ป;ที่ผ'านมา ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67

ผูรับผิดชอบ
หลัก

71.64

85

100

100

100

100

คณะกรรมการ
และฝIายจัดการ

2

3

4

5

5

5

คณะกรรมการ
และฝIายจัดการ

12.01

12.04 12.06 12.08 12.10 12.12

คณะกรรมการ

0.72

1.01

3.02

คณะกรรมการ

34.80

36.00 37.00 38.00 39.00 40.00

คณะกรรมการ

1.85

2.00

คณะกรรมการ

1.51

2.50

2.01

3.00

2.52

3.50

4.00

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

5

วัตถุประสงค กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบบริการสู'ความเปFนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1.พัฒนาพฤติกรรมบริการ
สูความเป7นเลิศ
2.ให)สมาชิกเข)าถึงระบบ
บริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต)อง ครบถ)วน
3.ให)ฐานข)อมูลมีความ
นาเชื่อถือ(ครบถ)วน
ถูกต)อง เป7นปhจจุบัน)
4.ให)มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ
1.พัฒนาศักยภาพฝIาย
จัดการ

2.พัฒนาแอปพลิเคชั่น
เพื่อบริการสมาชิก

3.พัฒนาฐานข)อมูลให)มี
ความนาเชื่อถือ

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.มีการพัฒนาบุคลากร
ฝIายจัดการให)มีความ
เชี่ยวชาญงานบริการ

7.ร)อยละความพึงพอใจในบริการไม
น)อยกวา ร)อยละ 90
8.อุบัติการณข)อร)องเรียนเทากับศูนย

9.ร)อยละของ จนท.ฝIายจัดการ ที่
ได)รับการพัฒนาศักยภาพในตําแหนง
ที่รับผิดชอบ
1.มีแอปพลิเคชั่นบริการ 10.ระยะเวลารอคอยในขั้นตอน
สมาชิกที่สะดวก รวดเร็ว ประเภทบริการลดลง
ถูกต)อง
11.ร)อยละของสมาชิกมีความพึง
พอใจตอแอปพลิเคชั่นไมน)อยกวา
ร)อยละ 90
12.ร)อยละของสมาชิกที่เข)าใช)ระบบ
ใบเสร็จออนไลน
13.ร)อยละของสมาชิกที่ใช)ระบบยืน่
กู)ออนไลน
1.ฐานข)อมูลมีความ
นาเชื่อถือ

14.ร)อยละคุณภาพฐานข)อมูลสมาชิก
มีความนาเชื่อถือ

ค'าเป<าหมาย
ผลงานใน
ผูรับผิดชอบ
ป;ที่ผ'านมา ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67
หลัก
คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

89.75

91

92

93

94

95

4

2

0

0

0

0

85.71

90

100

100

100

100

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

NA

1

2

3

4

5

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

NA

91

92

93

94

95

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

NA

60

70

80

90

100

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

NA

30

40

50

60

70

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

NA

90

95

100

100

100

ฝKายจัดการ

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

6

วัตถุประสงค กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
พันธกิจที่ 3 :ใหบริการสินเชื่อที่มีคุณภาพ และส'งเสริมการออมใหยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. ให)สมาชิกได)รับการ
บริการด)านสินเชื่อที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต)อง
ครบถ)วน
2. สงเสริมและสนับสนุน
การออมของสมาชิก

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.ให)บริการด)านสินเชื่อที่ 1.มีบริการสินเชื่อที่
มีคุณภาพ
ถูกต)อง รวดเร็ว ฉับไว
2.มีระบบบริการสินเชื่อ
ที่เป7นไปตามระเบียบ
ข)อบังคับสหกรณฯ

15.ร)อยละสัญญาเงินกู)ทุกประเภท
ถูกต)อง ครบถ)วน พร)อมอนุมัติ ตาม
เกณฑ
16. ร)อยละการบริการสินเชื่อเป7นไป
ตามระเบียบข)อบังคับ สหกรณฯ

1.สงเสริมให)สมาชิกฝาก 1. จํานวนบัญชีเงินฝาก
เงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึ้น
2. จํานวนเงินฝากราย
เดือนเพิ่มขึ้น

17.ร)อยละของสมาชิกที่เปlดบัญชีเงิน
ฝากรายใหม
18.ร)อยละของจํานวนสมาชิกฝาก
เงินรายเดือนที่เพิ่มขึ้น

ค'าเป<าหมาย
ผลงานใน
ผูรับผิดชอบ
ป;ที่ผ'านมา ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67
หลัก
95

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

100

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

5.49

6.00

6.5

7.00

7.50

8.00

6.45

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

NA

11.20 22.40 33.60 44.80

56

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

พันธกิจที่ 4 :พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมั่นคง
1.พัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกให)ดีขึ้น

1.สงเสริมสมาชิกด)าน
การบริหารการจัด
การเงิน การลงทุน
การตลาด
2.ให)สมาชิกได)รับ
สวัสดิการตามระเบียบ

1.เพื่อให)สมาชิกที่ได)รับ
การสงเสริมด)านการ
บริหารการจัดการเงิน
การลงทุน การตลาด
พึ่งพาตนเองได)

19.ร)อยละของสมาชิกที่เข)ารับการ
อบรม
20.ร)อยละของสมาชิกที่ได)รับการ
สงเสริมด)านการวางแผนทางด)าน
การเงิน มีการดําเนินกิจการตอเนือ่ ง
1.มีชองทางการรับรู)
21.ร)อยละของสมาชิกมีความพึง
สวัสดิการทุกประเภท ที่ พอใจการรับสวัสดิการ
เข)าถึงงาย
22..ร)อยละของสมาชิกที่ได)รับ
สวัสดิการตามระเบียบ

NA

6

7

8

9

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

7

วัตถุประสงค กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
พันธกิจที่ 5 :สนับสนุนสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และขบวนการสหกรณแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค
1. พัฒนาสังคม และมี
สวนรวมการจัดกิจกรรม
ของชุมชน และ
สิ่งแวดล)อมอยางตอเนื่อง
2. รวมพัฒนาขบวนการ
สหกรณ

กลยุทธ

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.สร)างภาพลักษณความ 1.รวมกิจกรรมทาง
23.จํานวนครั้งที่สหกรณฯจัดหรือ
เป7นผู)นําด)านการพัฒนา สังคมและมีการเผยแพร เข)ารวมกิจกรรมทางสังคม
และมีสวนรวมทางสังคม
24.จํานวนการเผยแพรกิจกรรมที่
สหกรณฯเข)ารวมกิจกรรม
2.พัฒนาสหกรณเป7น
1. เป7นต)นแบบด)าน
25.จํานวนผู)ที่เข)าสืบค)นข)อมูลผาน
ศูนยเรียนรู)ด)านการ
นวัตกรรมและ
เว็บไซตสหกรณฯ
บริหารจัดการของภาคี เทคโนโลยีการบริหาร
26.จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เครือขาย
จัดการสหกรณ
การบริหารจัดการสหกรณ(R2I)

ค'าเป<าหมาย
ผลงานใน
ป;ที่ผ'านมา ป; 63 ป; 64 ป; 65 ป; 66 ป; 67
2
2
9,551

4

ผูรับผิดชอบ
หลัก

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
3
4
5
6
7
ฝIายจัดการ
คณะกรรมการ/
10,000 10,500 11,000 11,500 12,000
ฝIายจัดการ
3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

คณะกรรมการ/
ฝIายจัดการ

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

8

ตัวชี้วัด ค'าน้ําหนัก ค'าเป<าหมาย และผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ตัวชี้วัด

หน'วยวัด

มิติที่ 1 มิติดานสังคมชุมชน สิ่งแวดลอมและขบวนการสหกรณ (รอยละ 25 )
1.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
ผาน
สีขาวภายใน 2 ปK
2.จํานวนสหกรณที่มาศึกษาดูงานด)านการบริหารจัดการ
จํานวน
23.จํานวนครั้งที่สหกรณฯจัดหรือเข)ารวมกิจกรรมทางสังคม
จํานวน
24.จํานวนการเผยแพรกิจกรรมทีส่ หกรณฯเข)ารวมกิจกรรม
จํานวน
25.จํานวนผู)ที่เข)าสืบค)นข)อมูลผานเว็บไซตสหกรณฯ
จํานวน
26.จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ
จํานวน
(R2I)
มิติที่ 2มิติดานการเงิน (รอยละ 18 )
3.ร)อยละการจัดสรรทุนสํารองเพิ่มขึ้น
ร)อยละ
4.ร)อยละของสมาชิกที่เพิ่มหุ)นรายเดือนเพื่อการออม
ร)อยละ
5.ร)อยละของสมาชิกที่ถือหุ)นรายเดือนเกินกวาระเบียบกําหนด
ร)อยละ
6.ร)อยละของสมาชิกที่เพิ่มหุ)นครั้งคราวเพื่อการออมระหวางปK
ร)อยละ
17.ร)อยละของสมาชิกที่เปlดบัญชีเงินฝากรายใหม
ร)อยละ
18.ร)อยละของจํานวนสมาชิกฝากเงินรายเดือนที่เพิ่มขึ้น
ร)อยละ
มิติที่ 3มิติดานสมาชิก/ผูใชบริการ (รอยละ 14 )
19.ร)อยละของสมาชิกที่เข)ารับการอบรม
ร)อยละ
20.ร)อยละของสมาชิกที่ได)รับการสงเสริมด)านการวางแผนทางด)าน
ร)อยละ
การเงิน มีการดําเนินกิจการตอเนือ่ ง
21.ร)อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจการรับสวัสดิการ
ร)อยละ
22.ร)อยละของสมาชิกที่ได)รับสวัสดิการตามระเบียบ
ร)อยละ

ผลงานป;ที่ผ'านมา
น้ําหนัก
ค'า
(รอยละ) เป<าหมาย ป; 60 ป; 61 ป; 62

ป; 63

ค'าเป<าหมาย
ป; 64 ป; 65 ป; 66

ป; 67

ผูรับผิดชอบหลัก

10

100

NA

NA

71.64

85

100

100

100

100

คณะกก./ฝจก.

3
3
3
3

5
7
7

3
3
3
NA

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5
6
6

5
7
7

12,000

3
2
2
NA

คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.

3

9

2

3

3
3
3
3
3
3

12.12
3.02
40
40
8
9

4

40

NA

NA

NA

4

10

NA

NA

NA

6

7

3
3

100
100

NA
NA

NA
NA

NA
100

100
100

100
100

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

4

5

6

7

8

9

คณะกก./ฝจก.

12.10
2.52
39
3.50
7.50
8.50

12.12
3.02
40
4.00
8.00
9.00

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.

44.80

56

คณะกก./ฝจก.

8

9

10

คณะกก./ฝจก.

100
100

100
100

100
100

คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.

12.04 12.02 12.01 12.04 12.06 12.08
1.22 1.06 0.72 1.01 1.51 2.01
20.99 25.82 34.80 36
37
38
0.36 0.31 1.85 2.00 2.50 3.00
3.65 4.89 5.49 6.00
6.5
7.00
4.25 5.39 6.45 7.00 7.50 8.00
11.20 22.40 33.60

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

9

ตัวชี้วัด ค'าน้ําหนัก ค'าเป<าหมาย และผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
มิติที่ 4มิติดาน กระบวนการภายใน (รอยละ 25 )
7.ร)อยละความพึงพอใจในบริการไมน)อยกวา ร)อยละ 90
8.อุบัติการณข)อร)องเรียนเทากับศูนย
10.ระยะเวลารอคอยในขั้นตอนประเภทบริการลดลง
15.ร)อยละสัญญาเงินกู)ทุกประเภทถูกต)อง ครบถ)วน พร)อมอนุมัติ
ตามเกณฑ
16.ร)อยละการบริการสินเชื่อเป7นไปตามระเบียบข)อบังคับสหกรณฯ
มิติที่ 5มิติดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (รอยละ 18 )
9.ร)อยละของ จนท.ฝIายจัดการ ที่ได)รับการพัฒนาศักยภาพใน
ตําแหนงที่รับผิดชอบ
11.ร)อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชั่นไม
น)อยกวาร)อยละ 90
12.ร)อยละของสมาชิกที่เข)าใช)ระบบใบเสร็จออนไลน
13.ร)อยละของสมาชิกที่ใช)ระบบยืน่ กู)ออนไลน
14.ร)อยละคุณภาพฐานข)อมูลสมาชิกมีความนาเชื่อถือ

เข็มมุ'ง
1. รับรองมาตรฐาน สหกรณสีขาว
2. พัฒนาพฤติกรรมบริการ สูความเป7นเลิศ
3. พัฒนา APPLICATION
4. พัฒนางานประจําสูการสร)างนวัตกรรมรายบุคคล
5. คุณภาพชีวิตสมาชิก

ร)อยละ
ครั้ง
จํานวน

10
4
4

95
0
5

85.32 82.57 89.75
4
3
4
NA
NA
NA

91
2
1

92
0
2

93
0
3

94
0
4

95
0
5

ฝIายจัดการ
คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.

ร)อยละ

4

100

NA

NA

98

100

100

100

100

100

คณะกก./ฝจก.

ร)อยละ

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

คณะกก./ฝจก.

ร)อยละ

5

100

33.33 33.33 85.71

90

100

100

100

100

คณะกก./ฝจก.

ร)อยละ

3

95

NA

NA

NA

91

92

93

94

95

คณะกก./ฝจก.

ร)อยละ
ร)อยละ
ร)อยละ

3
3
4

100
70
100

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

60
30
90

70
40
95

80
50
100

90
60
100

100
70
100

คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.
คณะกก./ฝจก.

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป; 2563
ลําดับ

รหัสโครงการ

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม

1

10063

โครงการพัฒนาสหกรณสู มาตรฐานสหกรณสี ขาว

96,100.00

2

20063

โครงการพัฒนา APPLICATION อัจฉริ ยะ

77,210.00

3

30063

โครงการรอบรู) การจั ดการด)านเงินสวนบุ คคล

4

40063

โครงการพัฒนางานประจํ าสู การสร) างนวั ตกรรมบริ การเป7 นเลิ ศ(R2I)

97,210.00

5

50063

โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริ การสู ความเป7 นเลิ ศ (ESB: Excellence Service Behavior)

41,565.92

6

60063

โครงการสหกรณสั ญจร 2020

350,000.00

7

70063

โครงการเกษียณอยางมั่นใจ...ก)าวไปกับสหกรณ

547,470.00

8

80063

โครงการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติการ ประจํ าปK 2564

135,000.00

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

287,470.00

1,632,025.92

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธการพัฒนาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป; 2563
แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการพัฒนาสหกรณสู'มาตรฐานสหกรณสีขาว(รหัสโครงการ 10063)
กลยุทธ:1.พัฒนาสหกรณเป7นต)นแบบแหงการเรียนรู)ด)านการบริหารจัดการของภาคีเครือขาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :1. สหกรณออมทรัพย เป7นต)นแบบแหงเรียนรู)ด)านการบริหารจัดการของภาคีเครือขายภายในปK พ.ศ.25641
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณสีขาวภายใน 2 ปK
2.จํานวนสหกรณที่มาศึกษาดูงานด)านการบริหารจัดการ

ลํา
ดับ

โครงการ/วัตถุประสงค

1. โครงการ:โครงการพัฒนา
สหกรณสู'มาตรฐาน
สหกรณสีขาว(รหัส
โครงการ 10063)
วัตถุประสงค :เพื่อให)
สหกรณพัฒนาตามเกณฑ
มาตรฐานสหกรณสีขาว
อยางตอเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ
(เป<าหมาย)
1.ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน
สหกรณสีขาว
ระดับ 5

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต
1. สหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จํากัด
ผานเกณฑ
มาตรฐานสหกรณสี
ขาว ในปK 2564
2. จํานวนสหกรณ
ที่มาศึกษาดูงาน
ด)านการบริหาร
จัดการ จํานวน 3
สหกรณ

กิจกรรม

กลุ'มเป<าหมาย

1.แตงตั้งคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน
2.ฝIายจัดการ
9คน
รวม 24 คน

และกําหนดบทบาท
หน)าที่รับผิดตามเกณฑ
สหกรณสีขาว
2.ทบทวนและประเมิน
ตนเอง เพื่อหา Gap
Analysis และนํามา
วางแผนพัฒนาตาม
เกณฑ
3.เตรียมความพร)อมรับ
การประเมินรับรอง
สหกรณสีขาว ปK 2563
4.ประเมินรับรอง
สหกรณสีขาว ปK 2562

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
มกราคมตุลาคม
2562

งบประมาณ
1.ค'าเบี้ยเลี้ยง41,100.- 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(จายตามจริง)
3.ค'าวัสดุ (เอกสารคูมือ /บอรด /ปwายตาง ๆ/ แฟwม/ฯลฯ )
รวม 10,000 บาท (จายตามจริง)
4. ค'าตอบแทนวิทยากร10,000บาท
5. ค'าสถานที่ 5,000 บาท
6. คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 25 x 200 บาท x 3 ครั้ง
= 15,000.- บาท
6. ค'าใชจ'ายอื่นๆ3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 96,100 บาท

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการพัฒนาAPPLICATION อัจฉริยะ(รหัสโครงการ 20063)
กลยุทธ:2. พัฒนาแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 1. มีแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิกที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต)อง
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. ร)อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชั่น ไมน)อยกวาร)อยละ 90
ลํา
ดับ
2.

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการ
(เป<าหมาย)
โครงการ:พัฒนา
1. สหกรณมีระบบ
APPLICATION อัจฉริยะ(รหัส แอปพลิเคชั่นไว)
โครงการ 20063)
บริการสมาชิก อยาง
อยางน)อย 1
วัตถุประสงค :
แอปพลิเคชั่น
1. เพื่อให)สมาชิกเข)าถึง
ระบบบริการที่ สะดวก
รวดเร็ว ถูกต)อง ครบถ)วน

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต
1.ร)อยละของสมาชิก
มีความพึงพอใจตอ
แอปพลิเคชั่น ไมน)อย
กวาร)อยละ 90
2. มีแอปพลิเคชั่น
สําหรับบริการสมาชิก
เพิ่มขึ้น
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2. จํานวนแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

กลุ'มเป<าหมาย

1.สํารวจความต)องการ
ของสมาชิก
2.ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดความ
ต)องการ คุณสมบัติและ
ขอบเขต การใช)งาน
แอปพลิเคชั่น
3. มอบหมายให)
ผู)รับผิดชอบดําเนินการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น
และออกแบบหน)าจอ
4. กํากับ ติดตาม และ
ทดสอบ แอปพลิเคชั่น
5.อนุมัติเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการ
6.ประกาศและ
ประชาสัมพันธให)
สมาชิกใช)งาน

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15
คน
2.ฝIายจัดการ
4คน
รวม 19 คน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
มกราคมพฤษภาคม
2562

งบประมาณ
1.ค'าเบี้ยเลี้ยง

(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)าที่ฯ 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
รวมทั้งสิ้น 77,210 บาท

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการรอบรูการจัดการดานการเงินส'วนบุคคล(รหัสโครงการ 30063)
กลยุทธ:1. สงเสริมสมาชิกด)านการบริหาร การจัดการเงิน การลงทุน การตลาด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 1. เพื่อให)สมาชิกที่ได)รับการสงเสริมด)านการบริหารการจัดการเงิน การลงทุน การตลาด พึ่งพาตนเองได)
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. ร)อยละของสมาชิกที่เข)ารับการอบรม
2. ร)อยละของสมาชิกที่ได)รับการสงเสริมด)านการวางแผนทางด)านการเงิน มีการดําเนินกิจการตอเนื่อง
ลํา
ดับ
3.

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการ
(เป<าหมาย)
โครงการ:รอบรูการจัดการ 1.สมาชิกที่เข)ารับ
ดานการเงินส'วนบุคคล
การอบรมให)ความรู)
ด)านการบริหารการ
(รหัสโครงการ 30062)
จัดการเงิน การ
วัตถุประสงค :
ลงทุน การตลาด
1.เพื่อให)สมาชิกที่ได)เข)ารับ สามารถพึ่งพาตน
การอบรม ให)ความรู)ด)าน เงินได) รวมทั้ง
การบริหารการจัดการเงิน สามารถวางแผน
การลงทุน การตลาด
ทางด)านการเงิน
สามารถพึ่งพาตนเงินได)
และมีการดําเนิน
รวมทั้งสามารถวางแผน
กิจการตอเนื่อง
ทางด)านการเงิน และมีการ อยางน)อยร)อยละ 6
ดําเนินกิจการตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
เป<าหมายผลผลิต
1.ร)อยละของ
สมาชิกที่เข)ารับ
การอบรม≥11.31
2.ร)อยละของ
สมาชิกที่ได)รับ
การสงเสริมด)าน
การวางแผน
ทางด)านการเงิน
มีการดําเนิน
กิจการตอเนื่อง
≥6

กิจกรรม
1.กําหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกที่สามารถ
เข)ารวมโครงการ
2.ประกาศให)สมาชิก
กลุมเปwาหมายแจ)ง
ความประสงคเข)า
รวมโครงการ
3.ดําเนินการจัด
อบรม
4.ติดตามประเมินผล

กลุ'มเป<าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

กุมภาพันธ - 1. ค'าเบี้ยเลี้ยง
ดําเนินการ 15 คน
เมษายน - ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน =1,400 บ.
2562
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน =16,800 บ.
2.เจ)าหน)าที่ฝIาย
จัดการ 9 คน
- ผู)จัดการสหกรณ 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200 บ.
3.สมาชิกที่เข)า
- เจ)าหน)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000 บ.
- สมาชิกฯรวมโครงการ 200 คน x300 บาท x 2 วัน =
โครงการ 200 คน
4.ผู)เข)ารวมโครงการ
120,000 บาท
6 คน
- ผูเขาร'วมโครงการ 6 คน x 600 บาท x 2 วัน = 7,200
รวม 230 คน
บาท รวม 154,600 บาท
2. ค'าอาหารกลางวัน และค'าเครื่องดื่ม+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. คาห)องประชุม 24,000 บาท
6.ค'าใชจ'ายอื่นๆรวม 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 287,470 บาท
1.คณะกรรมการ

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการพัฒนางานประจําสู'การสรางนวัตกรรมบริการเปFนเลิศ(R2I) (รหัสโครงการ 40063)
กลยุทธ:1. พัฒนาศักยภาพฝIายจัดการ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 1. มีการพัฒนาบุคลากรฝIายจัดการให)มีความเชี่ยวชาญงานบริการ
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. ร)อยละความพึงพอใจในบริการไมน)อยกวา ร)อยละ 90
2. อุบัติการณข)อร)องเรียนเทากับศูนย
ลํา
ดับ
4.

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการ
(เป<าหมาย)
โครงการ:พัฒนางาน
1.สมาชิกมีความพึง
ประจําสู'การสราง
พอใจในการรับ
นวัตกรรมบริการเปFนเลิศ บริการจากสหกรณ
ไมน)อยกวาร)อยละ
(R2I)
(รหัสโครงการ 40062)
90
2. อุบัติการณข)อ
วัตถุประสงค :
ร)องเรียนเทากับ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ศูนย
การให)บริการแกสมาชิก

ตัวชี้วัด
เป<าหมายผลผลิต
1.ร)อยละความพึง
พอใจในบริการไม
น)อยกวา ร)อยละ
90
2.อุบัติการณข)อ
ร)องเรียนเทากับ
ศูนย

กิจกรรม

กลุ'มเป<าหมาย

1.กําหนดโครงการ
1.คณะกรรมการ
2.จัดอบรมเจ)าหน)าที่ ดําเนินการ 15 คน
2.เจ)าหน)าที่ฝIาย
ฝIายจัดการให)มี
ความรู)เรื่องการสร)าง จัดการ 9 คน
นวัตกรรมบริการเป7น รวม24 คน
เลิศ (R2i)
4.ติดตามประเมินผล
5.นําเสนอนวัตกรรม
ตอที่ประชุม
คณะกรรมการ
(อบรม 3 ครั้ง)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

มีนาคม - 1.ค'าเบี้ยเลี้ยง (41,100 บาท)
พฤศจิกายน - ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 บ.
2562
- 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)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000 บ.
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเครื่องดื่ม+อาหารว'าง
จํานวน 25 คน x 100 บาท x 3 วัน= 7,500 บ.
3.ค'าวิทยากรเหมาจ'าย (3 ครั้ง) 20,000 บ.
4.ค'าพาหนะ
- คณะกรรมการ 6,640 บาท
- ฝIายจัดการ 1,230 บาท จํานวน 3 ครั้ง รวม 23,610 บ.
5.ค'าใชจ'ายอื่นๆรวม 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 97,210 บาท

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

แผนงาน/โครงการ : 5. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู'ความเปFนเลิศ (ESB: Excellence Service Behavior)(รหัสโครงการ 50063)
กลยุทธ:1. พัฒนาศักยภาพฝIายจัดการ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 1. มีการพัฒนาบุคลากรฝIายจัดการให)มคี วามเชี่ยวชาญงานบริการ
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. ร)อยละความพึงพอใจในบริการไมน)อยกวา ร)อยละ 90
2. อุบัติการณข)อร)องเรียนเทากับศูนย
ลํา
ตัวชี้วัดผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ดับ โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการ
เป<าหมายผลผลิต
กิจกรรม
กลุ'มเป<าหมาย
ดําเนินงาน
(เป<าหมาย)
5. โครงการ:พัฒนางาน
1.สมาชิกมีความพึง 1.ร)อยละความพึง 1.กําหนดโครงการ
1.คณะกรรมการ
มีนาคม ประจําสู'การสราง
พอใจในการรับ
พอใจในบริการไม 2.จัดอบรมเจ)าหน)าที่ ดําเนินการ 15 คน พฤศจิกายน
2.เจ)าหน)าที่ฝIาย
นวัตกรรมบริการเปFนเลิศ บริการจากสหกรณ น)อยกวา ร)อยละ ฝIายจัดการให)มี
2562
ไมน)อยกวาร)อยละ 90
(R2I)
ความรู)เรื่องการสร)าง จัดการ 9 คน
90
(รหัสโครงการ 40062)
2.อุบัติการณข)อ นวัตกรรมบริการเป7น รวม 24 คน
2. อุบัติการณข)อ
ร)องเรียนเทากับ เลิศ (R2i)
วัตถุประสงค :
ร)องเรียนเทากับ
ศูนย
4.ติดตามประเมินผล
1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ศูนย
บริการเจ)าหน)าที่ฝIาย
จัดการสูความเป7นเลิศ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให)บริการแกสมาชิก
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งบประมาณ
1.ค'าเบี้ยเลี้ยง (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)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 1 วัน = 4,000บาท
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเครื่องดื่ม-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'าใชจ'ายอื่นๆรวม 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 41,565.92 บาท

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการสหกรณสัญจร 2020 (รหัสโครงการ 60063)
ลํา
โครงการ/วัตถุประสงค
ดับ
6. โครงการ:สหกรณสัญจรพบ
สมาชิก 2020
(รหัสโครงการ N60062)
วัตถุประสงค :
1. เพื่อให)สมาชิกมีความ
เข)าใจในเรื่อง หลักการ
อุดมการณวิธีการนโยบาย
ทิศทางการบริหารงาน
ระเบียบการให)เงินกู)
หลักประกันเงินกู) และ
สวัสดิการตาง ๆ ของ
สหกรณ
2.เพื่อให)สมาชิกมีการออม
เงินโดยการเพิ่มหุ)นราย
เดือน หรือการซื้อหุ)น
เพิ่มขึ้น
3.เพื่อให)มีจํานวนสมาชิก
สหกรณรายใหมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เป<าหมาย)
1.ร)อยละของสมาชิก
ที่มีองคความรู)เรื่อง
อุดมการณ หลักการ
สหกรณและการออม
ทรัพย เพิ่มขึ้น
≥ ร)อยละ 84
2.ร)อยละของสมาชิก
ที่เพิ่มหุ)นรายเดือน
เพื่อการออม ≥ ร)อย
ละ 1.01
3.ร)อยละของสมาชิก
ที่ถือหุ)นรายเดือนเกิน
กวาเกณฑขั้นต่าํ
≥ ร)อยละ 36
4.จํานวนสมาชิกใหม
ที่เพิ่มขึ้น
5.ร)อยละความพึง
พอใจของสมาชิกที่
เข)ารวมโครงการ
≥ร)อยละ90

ตัวชี้วัด เป<าหมาย
ผลผลิต
1.สมาชิกที่มีองค
ความรู)เรื่อง
อุดมการณ หลักการ
สหกรณและการ
ออมทรัพย เพิ่มขึ้น
≥ ร)อยละ 84
2.สมาชิกที่เพิ่มหุ)น
รายเดือนเพื่อการ
ออม ≥ ร)อยละ 1.01
3.สมาชิกที่ถือหุ)น
รายเดือนเกินกวา
เกณฑขั้นต่าํ
≥ ร)อยละ 36
4.จํานวนสมาชิก
ใหมที่เพิ่มขึ้น
5.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการเข)ารวม
โครงการ ≥ร)อยละ
90

กิจกรรม
1.ชี้แจง แถลงนโยบาย

แผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ ปK
2563
2.ให)ความรู)เรื่อง

อุดมการณ หลักการ
วิธีการสหกรณ
3.ให)ความรู)เรื่องสิทธิ
หน)าที่ และสวัสดิการ
สหกรณ
4.ประชาสัมพันธให)
ความรู)เรื่องการออมแก
สมาชิก
5.รับฟhงความคิดเห็น
และข)อเสนอแนะจาก
สมาชิก
6.กิจกรรม”สหกรณ
เคลื่อนที่บริการสมาชิก
(CO-OP Mobile Service)

กลุ'มเป<าหมาย
จํานวนสมาชิก
ที่เข)ารวม
โครงการ 500
คน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินงาน
กุมภาพันธ - 1.ค'าเบี้ยเลี้ยงดังรายละเอียดต'อไปนี้
พฤษภาคม -ประธานกรรมการ 1x 700 บาท = 700 บาท
-คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท = 8,400 บาท
2563
-ผู)จัดการ 1 คน x 600 บาท = 600 บาท
-เจ)าหน)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท = 4,000 บาท
-คาตอบแทนผู)เข)ารวมประชุม 9 คนx 600 บาท= 5,400
รวม 19,100 บาท
2.ค'าตอบแทนสมาชิกที่เขาร'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
รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

17

แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการเกษียณอย'างมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ (รหัสโครงการ 70063)
ลํา
ดับ โครงการ/วัตถุประสงค
7. โครงการ:เกษียณอยาง
มั่นใจ...ก)าวไปกับสหกรณ
(รหัสโครงการ N70063)

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เป<าหมาย)
1.ร)อยละของสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ
และลาออกจาก
ราชการ เข)ารวม
วัตถุประสงค :
โครงการ≥ร)อยละ80
1.เพื่อให)สมาชิกที่
2. ร)อยละของสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ เกษียณอายุราชการ
ลาออกจากราชการ ปK
และลาออกจาก
2563 รวมวางแผนการ
ราชการ ทําข)อตกลงใน
บริหารจัดการด)านการเงิน การชําระหนี้ ≥ร)อยละ
กับสหกรณออมทรัพย สธ. 80
นครพนม จํากัด
3.ร)อยละความพึงพอใจ
2.เพื่อสร)างสัมพันธภาพ
ของสมาชิกที่เข)ารวม
มิตรไมตรี แสดงความยินดี โครงการ ≥ร)อยละ80
รวมมุทิตาจิตแกสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการปK 2563

ตัวชี้วัด
เป<าหมายผลผลิต
1.สมาชิกที่
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการเข)ารวม
โครงการ
≥ร)อยละ80
2.สมาชิกที่
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการ ทํา
ข)อตกลงในการ
ชําระหนี้
≥ร)อยละ 80
3.ความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่เข)า
รวมโครงการ
≥ร)อยละ80

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินงาน
1.กิจกรรม “ทัวร
1.สมาชิกที่
กรกฎาคม - 1.ค'าเบี้ยเลี้ยง
ออนซอน สะท)อน
เกษียณอายุราชการ กันยายน - ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100
ธรรมะ ไหว)พระ
42 คน
2563
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 3 วัน =25,200
เสริมศิรมิ งคล”
- ผู)จัดการสหกรณ 1 คน x 600 บาท x 3 วัน = 1,800
2.สมาชิกที่ลาออก
2.กิจกรรม “เกษียณ
จากราชการ 15 คน 1 ครั้ง/ป; - เจ)าหน)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000
(3วัน)
- ที่ปรึกษา 4/ผู)ตรวจสอบภายใน3/ผู)ตรวจสอบกิจการ3
อยางมั่นใจ...ก)าวไป 3.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน
= 10 คน x 600 บาท x 3 วัน = 18,000 บาท
กับสหกรณ ด)วย
ความเกษมสุข”
4.เจ)าหน)าที่ฝIาย
- สมาชิกผู)เกษียณ+ลาออก จากราชการ 57 คน x 600
3.จัดทําข)อตกลงใน
จัดการ 9 คน
บาท x 3 วัน = 102,600 บาท รวม 161,700 บาท
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเครื่องดื่ม-อาหารว'าง
การชําระหนีร้ ะหวาง 5. ที่ปรึกษา 4/ผู)
จํานวน 91 คน x 200 บาท x 3 วัน = 54,600 บาท
ผู)เกษียณและสหกรณ ตรวจสอบภายใน3/
ผู)ตรวจสอบกิจการ
3.ค'าที่พัก จํานวน 46 ห)อง x 1,900 บาท x 2 คืน =
4.งานมุฑิตาจิตแก
สมาชิกผูเ) กษียณและ 3 = 10 คน
174,800 บาท
ลาออกจากราชการ รวม 91 คน
4.ค'าเช'าเหมารถทัวร จํานวน 2 คัน x 20,000 บาท x 3 วัน
พร)อมกับมอบเงิน
= 120,000 บาท
บําเหน็จสมาชิก และ
5.ค'าพาหนะ
ของที่ระลึก ด)วย
- คณะกรรมการ 6,640 บาท
ความผูกพันจาก
- ฝIายจัดการ 1,230 บาท รวม 7,870 บาท
6.ค'าใชจ'ายอื่นๆของที่ระลึกผูเกษียณฯ /ลาออกจํานวน 57
สหกรณ
ชิ้น x 500 บาท = 28,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 547,470 บาท
กิจกรรม

กลุ'มเป<าหมาย

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
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แผนงาน/โครงการ : 8. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป; 2564 (รหัสโครงการ 80063)
ลํา
ดับ โครงการ/วัตถุประสงค
8. โครงการ : จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป;
2564
(รหัสโครงการ N80063)
วัตถุประสงค :
1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การประจําปK ของ
สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุข จํากัด ให)
สอดคล)องกับสภาวการณ
ปhจจุบัน

ตัวชี้วัดผลลัพธ
ตัวชี้วัด
โครงการ(เป<าหมาย) เป<าหมายผลผลิต
1. สหกรณมีการจัดทํา 1.สหกรณได)
แผนปฏิบัติการปK 2564 แผนปฏิบัติการปK
2564 ที่สอด
คล)องกับแผนกล
ยุทธที่ปรับปรุง
ใหม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินงาน
1.เขียนโครงการและ 1.คณะกรรมการ15 กรกฎาคม 1.ค'าเบี้ยเลี้ยง ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขออนุมัติ
คน
-กันยายน - ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400
2563
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน = 16,800
2. แตงตั้งคณะทํางาน/ 2.ฝIายจัดการ 9 คน
มอบหมายหน)าที่ความ 3.ผู)ตรวจสอบ
- ผู)จัดการสหกรณ 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200
1 ครั้ง/ป; - เจ)าหน)าที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000
รับผิดชอบ
ภายใน 3 คน
( 2 วัน ) - ผู)รวมโครงการ 26 คน x 600 บาท x 2 วัน = 31,200รวม
3. กําหนดแผนการ
4.ผู)ตรวจสอบ
ดําเนินงาน/กิจกรรม กิจการ 2 คน
58,600 บาท
4. ดําเนินการประชุม 5.ที่ปรึกษา 4 คน
2.ค'าอาหารกลางวัน และค'าเครื่องดื่ม-อาหารว'าง
เชิงปฏิบัติการ
จํานวน 50 คน x 150 บาท x 2 วัน= 15,000 บาท
6.ผู)แทนสมาชิก 17
3.ค'าที่พัก จํานวน 25 ห)อง x 600 บาท x 1 คืน
5.สรุปและประเมินผล คน
การประชุม
= 15,000 บาท
รวม 50 คน
6.รวบรวมเอกสาร
4.ค'าเช'าเหมารถทัวร จํานวน 1 คัน x 15,000 บาท x 2 วัน =
7.เสนอที่ประชุมกก.
30,000 บาท
8.เสนอที่ประชุมใหญ
5.ค'าพาหนะ
- คณะกรรมการ = 6,600 บาท
สามัญประจําปK 2563
- ฝIายจัดการ = 7,800 บาท
6.ค'าใชจ'ายอื่นๆ รวม 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 135,000 บาท
กิจกรรม

กลุ'มเป<าหมาย
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โครงสรางองคกร

ผังโครงสรางองคกร
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
สมาชิ ก

สมาชิ ก

สมาชิ ก

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ทีประชุ มใหญ่

ผู้สอบบัญชี

กรมส่ งเสริมฯ/กรมตรวจบัญชี

คณะกรรมการดําเนินการ

ทีปรึกษาสหกรณ์

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

บัญชี /จัดเก็บ

สิ นเชื อ

ธุรการ/พัสดุ

การเงิน

ติดตามเร่ งรัดหนี*

สารสนเทศ

พนักงานขับรถยนต์

แม่ บ้าน

งานฌาปนกิจสงเคราะห์
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ที่ปรึกษาสหกรณ
1. นายแพทยจิณณพิภัทร
2. นางพรรณทิพา
3. นางสาวรุงนภา
4. นายบัวใส

ชูปhญญา
มีธรรม
อุดานนท
พุกพล

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
1. นายดิเรก
2. นางสาวสมพร
3. นายรัชชานนท
ผูตรวจสอบภายใน
1. นางภัทรวรรณ
2. นางประเดิม
3. นางสงศรี

ไชยสวัสดิ์
อภัยโส
ไชยวงษ

ผูสอบบัญชี
นายวิวัฒน

สุดาจิต

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาด)านการบริหารจัดการ
ที่ปรึกษาด)านการบริหารจัดการ
ที่ปรึกษาด)านการบริหารจัดการ

เหมเมือง
บัวภัทรสิริ
ดุมแก)ว
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ชุดที่ 36

นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายอุระชาติ ชิณจักร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสวาท ศิลปรายะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวเบญจรัตน พ'อชมภู
กรรมการ/เหรัญญิก

นางอรัญญา นรสาร
กรรมการดําเนินการ

นายนิรัญ จันทะพันธ
กรรมการดําเนินการ

นายทวี ดีละ
กรรมการดําเนินการ

นายดุษฎี บุนนท
กรรมการดําเนินการ

นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ
กรรมการดําเนินการ

นายณตฤณ จันทะเสน
กรรมการดําเนินการ

นางจิรัชญา อุไรวงศ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายมงคล ธงยศ
กรรมการดําเนินการ

นายบุญเลิศ คลีลวน
กรรมการดําเนินการ

นายวรงค บุญระมี
กรรมการดําเนินการ

นางสาวกรรณิการ อุดมกัน
กรรมการดําเนินการ

คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายดาบชัย
2. นายอุระชาติ
3. นางสวาท
4. นางสาวเบญจรัตน
5. นางจิรัชญา
6. นายนิรัญ
7. นายทวี

โพธิ์สุวรรณ
ชิณจักร
ศิลปรายะ
พอชมภู
อุไรวงศ
จันทะพันธ
ดีละ

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธานกรรมการเงินกู)
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

2. คณะกรรมการเงินกู
1. นายนิรัญ
2. นายณตฤณ
3. นายดุษฎี
4. นายบุญเลิศ
5. นางอรัญญา
6. นางจิรัชญา
7. นางสาวเบญจรัตน

จันทะพันธ
จันทะเสน
บุนนท
คลีล)วน
นรสาร
อุไรวงศ
พอชมภู

ประธานกรรมการเงินกู)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

5. คณะอนุกรรมการติดตามและเร'งรัดหนี้สิน
1. นายดาบชัย
โพธิ์สุวรรณ
2. นายอุระชาติ
ชิณจักร
3. นางสวาท
ศิลปรายะ
4. นางสาวเบญจรัตน พอชมภู
5. นายทวี
ดีละ
6. นายนิรัญ
จันทะพันธ
7. นางจิรัชญา
อุไรวงศ
8. นางสุพัตรา
เอกอายะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. คณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
1. นายภาสกร
กิติศรีวรพันธุ
2. นางสาวกรรณิการ อุดมกัน
3. นายวรงค
บุญระมี
4. นางอรัญญา
นรสาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายมงคล
2. นายณตฤณ
3. นายดุษฎี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธงยศ
จันทะเสน
บุนนท

8. คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้
1. นายดาบชัย
โพธิ์สุวรรณ
2. นายอุระชาติ
ชิณจักร
3. นางสวาท
ศิลปรายะ
4. นางสาวเบญจรัตน พอชมภู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.

นายทวี
นายนิรัญ
นางจิรัชญา
นางสุพัตรา

ดีละ
จันทะพันธ
อุไรวงศ
เอกอายะ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝKายจัดการ

นางสุพัตรา เอกอายะ
ผูจัดการ

นางเพ็ญศรี ทิพยศรี
รองผูจัดการ

นางสาววรินทรัตน เนตรไลย
หน.ฝKายติดตามและเร'งรัด
หนี้สิน

นางนาตยา เผ'าพันธ
หน.ฝKายสินเชื่อ

นางสาวอรอุมา พ'อชมภู
หน.ฝKายบัญชี

นางสาววราลักษณ ไชยรัตน
หน.ฝKายธุรการ
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นางเดือนฤดี พลนารี
จนท.ธุรการ

นายราชสัน ธิสุทอน
หน.ฝKายสารสนเทศ

คณะทํางานดานการกํากับดูแลองคกรที่ดี
1. นายทวี
ดีละ
2. นายวรงค
บุญระมี
3. นางกรรณิการ
อุดมกัน
4. นายมงคล
ธงยศ
5. นายภาสกร
กิติศรีวรพันธุ
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นายอนุชา แซ'ย'อง
พนักงานขับรถยนต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในข)อตอไปนี้
(1) สงเสริมให)สมาชิกออมทรัพย โดยชวยให)สามารถสงวนสวนแหงรายได)ของตนไว)ในทาง
อันมั่นคงและได)รับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ให)บริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร ชุมชน
ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรู)และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
“ความหมายของสหกรณ” (Cooperatives)
สหกรณ คือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขา
เป7นเจ)าของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพือ่ สนองความต)องการ(อันจําเป7น) และความหวังรวมกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม“
“คุณค'าของสหกรณ” (Cooperative Values)
“สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเป7น
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ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป7นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ เชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรม
แหงความสุจริต ความเปlดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผู)อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู)ริเริ่ม
การสหกรณ”
“อุดมการณสหกรณ” (Cooperative Ideology)
อุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดีอยูดี มีความเป7นธรรมและสันติสุขในสังคม”

“หลักการสหกรณ” (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ คือ“แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อให)คุณคาของสหกรณเกิดผลเป7นรูปธรรม”
ซึ่งประกอบด)วยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการกลาวคือ
หลักการที่ 1 การเป7นสมาชิกโดยสมัครใจและเปlดกว)าง
(Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
(Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
(Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป7นอิสระ
(Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝ‚กอบรม และสารสนเทศ
(Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
(Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน
(Concern for Community)
หลักการสหกรณ
คําอธิบายเพิ่มเติม
หลักการที่ 1 การเป7นสมาชิกโดยสมัครใจ
(1) พึงตระหนักวาการเข)าและออกจาการเป7นสมาชิก
และเปlดกว)าง
จะต) องเป7 นไปโดยความสมั ครใจของบุ คคล
(คําวา “บุคคล” หมายถึงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ไมใชถูกชักจูง โน)มน)าว ลอลวง บังคับ ขมขูจากผู)อื่น
(2) อยางไรก็ดีการกําหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ
ตางๆเพื่อให)ได)บุคคลที่เข)ามาเป7นสมาชิ ก แล) ว สามารถรวม
ดํา เนิ น กิ จ กรรมในสหกรณได) และไมสร)างปhญหาความ
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เดือดร)อนให)แกเพื่อนสมาชิกและสหกรณ ไมถือวาขัดกับหลัก
สหกรณข)อนี้
(3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบา
ประเภทที่มีลักษณะพิเศษ และจําเป7นเทานั้น ไมควรให)มีใน
สหกรณทั่วไป หรือทุ ก ประเภท เพราะตามปกติ ส มาชิ ก
สมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเป7นสมาชิกธรรมดา
หากสหกรณใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมาก ก็อาจกระทบตอ
การสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาได) แม)วา
กฎหมายจะได)ห)ามมิให)สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม

หลักการที่ 2

หลักการสหกรณ
การควบคุมโดยสมาชิกตาม
หลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3

การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก

หลักการที่ 4

การปกครองตนเองและความ
เป7นอิสระ

ขอสังเกตที่สําคัญจากที่ประชุม
(1) พึงตระหนักวาเป7นหน)าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต)องรวม
แรงกายใจ และสติปh ญญาในการดําเนินการและควบคุม
ดูแลการดําเนินงานของสหกรณตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย
เพื่ อ ให) บ รรลุวัตถุป ระสงคอยางมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยผานชองทางหรือองคกรตาง ๆ เชน
คณะกรรมการดําเนินการผู)ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ
(1) หลักการสหกรณข)อนี้ มุงเน)นให)สมาชิกทุกคนพึงตระหนักวา
บทบาทที่สําคัญของตนคือ การที่ต)องเป7 น ทั้ ง เจ) า ของและ
ลู ก ค) า ในคนเดี ย วกั น (Co-owners and customers) จึง
ต)องทําหน)าที่เป7นทั้งผู)สมทบทุน ผู)ควบคุมและผู)อุดหนุนหรือ
ผู)ใช)บริการของสหกรณมิใชเข)ามาเป7นสมาชิกเพียงเพื่อมุงหวัง
ได)รับประโยชนจากสหกรณเทานั้น
(2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อความเป7นธรรมแกสมาชิก
สวนหนึ่งต)องกันไว)เป7นทุนสํารอง ซึ่งจะนําไปแบงกันมิได) แต
เป7นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขาเอง ถือวาเป7นทุนทาง
สังคม นอกนั้นอาจแบงเป7นเงินปhนผลในอัตราจํากัด และเป7น
เงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงธุรกิจ
(1) สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ รวมทั้งหนวยงาน
สงเสริมสหกรณต)องสํานึกและตระหนักอยูเสมอวา สหกรณ
เป7นองคการชวยตนเอง และปกครองตนเองเพราฉะนั้น
สหกรณต)องเป7นอิสระในการตัดสินใจ หรือทําสัญญาใด ๆ ตาม
เงื่อนไขที่สหกรณยอมรับได)กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล
(2) การรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคล
ภายนอกไมขัดกับหลักความเป7นอิสระของสหกรณ หากผู)ให)
ความชวยเหลือมุงหมายให)สหกรณชวยเหลือตนเองได) และ
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การรวมมือระหวางสหกรณ
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ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งธํารงไว)ซึ่งความเป7นตัว
ของตัวเองของสหกรณ
(1) หลักการข)อนี้เป7นจุดออนของสหกรณในประเทศไทยทุกระดับ
ทั้งสหกรณขั้นปฐมและสหกรณ ขั้นสูง เพราะขาดแผนแมบท
ในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณให)เป7นบทบาท และความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณอยางแท)จริง ทั้ง ๆที่ได)ริเริ่มให)
จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ จากกําไรของสหกรณ
มาตั้งแต พ.ศ. 2492 และแม)จะมีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณระดับชาติบ)างแล)ว สวน
ราชการที่ทําหน)าที่สงเสริมสหกรณก็ยังคงดําเนินการให)การ
ศึกษาและฝ‚กอบรมทางสหกรณแทบจะเรียกได)วาซ้ําซ)อนกับ
ขบวนการสหกรณโดยไมมีเปwาหมายที่ชัดเจนให)ขบวนการ
สหกรณสามารถรับผิดชอบการให)การศึกษาและฝ‚กอบรม
ทางสหกรณได)ด)วยตนเองในที่สุด โดยมีหนวยงานของรัฐทํา
หน)าที่ให)การสนับสนุนอยางเพียงพอตามความจําเป7นและเน)น
การฝ‚กอบรมข)าราชการให)ปฏิบัติหน)าที่อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(2) การศึกษา ฝ‚กอบรม และสารสนเทศมีความมุงหมาย และเน)น
กลุมเปwาหมายดังนี้
 การศึกษามุงเน)นให)สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ซึ่งถือวาเป7นผู)ที่จะเป7นสมาชิกในอนาคตมีความรู) และ
ความเข)าใจเกี่ยวกับการสหกรณรวมทั้งมีความสํานึก
และตระหนักในสิทธิและหน)าที่ของสมาชิกหรือให)เป7น
ผู)มีจิตวิญญาณสหกรณ
 การฝ‚กอบรมมุงให)กรรมการ ผู)จัดการและเจ)าหน)าที่
สหกรณ มีความรู)ความสามารถ และทักษะ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบในบทบาทหน)าที่ของตน
 สวนสารสนเทศนั้นมุงให)บุคคลทุกกลุมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับเยาวชนและผู)นําด)านความคิดเห็น เชน ผู)นํา
ชุมชนนักหนังสือพิมพ นักเขียน ผู)นําองคกรพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ โดยเน)นการติดตอสื่อสาร 2 ทาง
(3) หลักสูตรและเนื้อหาของการให)การศึกษาอบรม ควร
ครอบคลุมทั้งด)านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
(1) แท)จริงการรวมมือระหวางสหกรณเป7นหลักการเดียวกันกับการ
รวมมือระหวางบุคคลธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณนั่นเอง ซึ่งจะ
กอให)เกิดการประหยัดด)วยขนาด มีอํานาจการตอรองสูงขึ้น

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

29

และนําไปสูการรับใช)สมาชิกอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(2) การรวมมือระหวางสหกรณอาจทําได)ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ในแนวนอนสหกรณทุกสหกรณไมวาประเภทเดียวกันหรือไม
สามารถรวมมือกันได)ในทุกระดับ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ ในแนวตั้งสหกรณท)องถิ่น
ประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป7นชุมนุมสหกรณ
ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ
และสหกรณทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณควรรวมตัวกัน
เป7นองคการสหกรณสูงสุด (Apex Organization) เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมด)านอุดมการณการศึกษา การ
ฝ‚กอบรม การสงเสริมแนะนํา การกํากับดูแล การตรวจสอบ
การวิจัยและการพัฒนา ฯลฯ
(3) วัตถุประสงคสําคัญของการรวมมือระหวางสหกรณ คือ เพื่อให)
สหกรณสามารถอํานวยผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมแก
สมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และทําให)ขบวนการสหกรณ
เข)มแข็ง เพราะฉะนั้นสหกรณท)องถิ่นแตละสหกรณ และสหกรณ
ขั้นสูงต)องเป7นสหกรณที่มีความเข)มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา
(Viable &Sustainable) และรวมมือกันในลักษณะของ “ระบบ
รวม” หรือเป7นเอกภาพ
หลักการที่ 7

การเอื้ออาทรตอชุมชน

(1) สหกรณเป7นองคการทางเศรษฐกิจและสังคมและเป7นสวนหนึ่ง
ของชุมชนที่สหกรณตั้งอยูเพราะฉะนั้นการดําเนินงานของ
สหกรณต)องเป7นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง
หมายความวาเป7นการพัฒนาที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล)อมและระบบนิเวศน หรือเป7นการพัฒนาที่สนองความ
ต)องการและความใฝIฝhนของคนรุนปhจจุบัน และต)องไมทําลาย
โอกาสสร)างความสามารถและอนาคตของคนรุงหลัง
(2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณก็เป7นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง
สหกรณจึงควรมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน

“วิธีการสหกรณ” (Cooperative Practices)
วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใช)ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”
ที่ตั้งสํานักงาน
339/9 ถนนศรีเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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1.2 หลักการและแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เป7นการ
ตอบสนองตอแนวคิดการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช)ในการกํากับดูแลองคกร โดยมีภาพรวมดังนี้
1.2.1. กําหนดให)สหกรณมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีถือเป7นสวนหนึ่งของการนําหลักการ
บริห ารกิ จการบ) านเมืองที่ดีหรื อหลั กธรรมาภิบ าลเข)ามาประยุกตใช) ในการบริห ารจั ดการสหกรณ ให)ส อดคล)องกั บ
นโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ โดยมุงเน)น การบริหารจัดการที่เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชนขององคกรและสมาชิกโดยรวม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและภารกิจที่ไมจําเป7น มุงเน)นการมีสวนรวม
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได) รวมทั้งสงเสริมให)สหกรณเป7นองคกรแหงความสุข
1.2.2. การนําแนวคิดเรื่อง หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช)เพื่ อเป7 นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนา
สมรรถนะของคณะกรรมการ เจ) า หน) า ที่ ฝI า ยจั ด การ สมาชิ ก และผู) เ กี่ ย วข) อ ง ตลอดจนกํ า หนดรู ป แบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน จะทําให)สหกรณได)เครื่องมือที่มีความเที่ยงธรรมกับทุกฝIาย ซึ่งจะสามารถ
วัดผลตรงตามผลงาน เพื่อให)เกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
1.2.3. กรมสงเสริมสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ได)มีการกําหนดเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA) และมีการจัดทําเป7นคูมือเพื่อให)สหกรณตางๆ สามารถนําไปใช)ในการพัฒนา
สหกรณโดยเทียบเคียงกับคูมือการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สํานักงานก.พ.ร. ได)จัดทําขึ้น ซึ่งสหกรณสามารถนําไปใช)เป7น
อีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให)องคกรมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกั บ
มาตรฐานสากลซึ่งในเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณหมวด 1 การนําองคกรนั้นได)ให)ความสําคัญกับการนํา
องคกรเพื่อให)มีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการด)วยความโปรงใสตรวจสอบได) มีความรับผิดชอบ ปกปwอง
ผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก รวมทั้งดําเนินงานอยางมีจริยธรรมมีความผิดชอบตอสังคมด)วยการสงเสริม
ให)บุคลากรในองคกรเป7นทั้งคนเกงและคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานด)วยความเคารพ
ให)เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงการใช)ทรัพยากรขององคกรอยางมีความรับผิดชอบและคุ)มคา
นอกจากนี้ การสงเสริมให)บุคลกรของสหกรณ มีจิตบริการ ให)การต)อนรับ ดูแล และให)ข)อมูลที่ถูกต)อง /ถูกใจ
กับผู)รับบริการ ก็จะสามารถยังประโยชนให)ทุกฝIายที่เกี่ยวข)อง สงผลให)สหกรณเกิดความมั่งคง และความสําเร็จของ
องคกรก็จะเกิดตามมา
1.3 วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
เพื่อให)การปฏิบัติงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด มีผลในทางปฏิบัติอยางแท)จริงและ
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เกิดประโยชนกับทุกฝIาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีจึงได)ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1.3.1 เพื่อเป7นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลให)เกิดขึ้นในหนวยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได)อยางเป7นรูปธรรม
1.3.2 เพื่อใช)เป7นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด)านตางๆของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จํากัด ทั้งนี้เพื่อมิให)เกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนอันจะทําให) เกิดความสูญเสียตอสหกรณและผู)มี
สวนเกี่ยวข)อง

1.3.3 เพื่อสร)างการยอมรับความนาเชื่อถือความไว)วางใจความมั่นใจและศรัทธากับผู)รับบริการและผู)เกี่ยวข)อง
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
1.3.4 เพื่อใช)เป7นเครื่องมือในการสงเสริมให)สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เป7นองคกรแหงการ
อยูรวมกันอยางมีความสุขของทุกฝIายที่เกี่ยวข)อง
หมวดที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารกิจการ ตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม
จํากัด ได)กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีประกอบด)วยนโยบายหลัก 4 ด)านและแนวทางปฏิบัติภายใต)กรอบ
นโยบายหลักคือ
1. นโยบายด)านรัฐสังคมและสิ่งแวดล)อม
2. นโยบายด)านสมาชิกและผู)เกี่ยวข)อง
3. นโยบายด)านองคกร
4. นโยบายด)านเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติงาน
2.1 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
2.1.1. นโยบายดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีด)านรัฐสังคมและ
สิ่งแวดล)อมโดยจะดําเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
1. มุงมั่นให)สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ให)ความสําคัญและถือปฏิบัติตามกฎหมายด)านสิ่งแวดล)อมกําหนดอยางเครงครัด
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และแนวทางการปฏิบัติของสหกรณ ให)เป7นไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณรวมถึงหนวยงานที่กํากับดูแล
สหกรณ

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี

32

สนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยถือประโยชนของหนวยงานสมาชิกและสังคมโดยรวม จัดสรรกําไร
สุทธิของสหกรณ จัดตั้งเป7นทุนสาธารณประโยชนและกําหนดระเบียบของสหกรณขึ้นถือใช)
3. จัดสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบสาธารณภัยและอุบัติภัย เพื่อเป7นการบรรเทาความเดือดร)อน
4. จัดกิจกรรม CSR ชวยเหลือสังคม
5. จัดภูมิทัศนของสํานักงาน ให)เป7นระเบียบ สวยงาม
6. ประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดล)อมของหนวยงาน

2.1.2.นโยบายดานสมาชิกและผูเกี่ยวของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ด)านสมาชิกและ
ผู)เกี่ยวข)อง โดยจะดําเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
1. สงเสริมการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและบริการแกสมาชิกและผู)เกี่ยวข)อง
2.ให)ความสําคัญกับการสํารวจความพึงพอใจ/การร)องเรียน/การแก)ไขความเดือดร)อนของสมาชิกและ
ผู)เกี่ยวข)อง
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาเว็บไซตสหกรณและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให)บริการแกสมาชิกในการตรวจสอบ
ข)อมูล (ฝIายสารสนเทศ)
2. จัดให)มีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ ในการให)บริการแกสมาชิกโดยตอเนื่อง
3. จัดให)มีชองทางในการรับข)อร)องเรียนจากสมาชิกและผู)เกี่ยวข)อง และมีการจัดการและตอบกลับข)อ
ร)องเรียนที่เหมาะสม
2.1.3. นโยบายดานองคกร
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ด)านองคกร โดย
จะดําเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ให)เป7นองคกรแหงธรรมาภิบาล สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได)
แนวทางปฏิบัติ
1. เปlดเผยข)อมูลขาวสารของสหกรณ ให)สมาชิกและผู)เกี่ยวข)องรับรู)
2. จัดให)มีชองทางการสื่อสารและการรับฟhงความคิดเห็นจากสมาชิกอยางสม่ําเสมอ
3. ขับเคลื่อนให)สหกรณมีการบริหารจัดการตามเกณฑสหกรณสีขาว
4. กําหนดบทลงโทษสําหรับเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติในการกระทําความผิดและมาตรการปwองกันแก)ไขการกระทํา
ผิด
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2.1.4.นโยบายดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ด)านเจ)าหน)าที่
ผู)ปฏิบัติงาน โดยจะดําเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
1. สร)างสภาพแวดล)อมให)เอื้อตอการปฏิบัติงานและบรรยากาศที่ดี
2. สร)างวัฒนธรรมและแนวทางให)กับเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงสภาพแวดล)อมและสุขลักษณะของที่ทํางาน
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3. จัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักคุณธรรม
4. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใช)เป7นแหลงศึกษาเรียนรู)และพัฒนางานในความรับผิดชอบ
5. จัดหาระบบปฏิบัติงาน(โปรแกรม) ที่มีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให)งาน
ในหน)าที่ประสบผลสัมฤทธิ์และพึงพอใจแกทุกฝIายที่เกี่ยวข)อง
6. สนับสนุนให)มีการพัฒนาเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคความรู)และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
7. จัดเวทีให)มีการรับฟhงข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการทํางานและการให)บริการแก
สมาชิก
8. จัดสวัสดิการที่จําเป7นแกเจ)าหน)าที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
2.2 แนวทางการนํานโยบายไปสู'การปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก 4 ดาน
2.2.1 มาตรการ/โครงการ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัด
2.2.1.1 นโยบายดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอม
มาตรการ/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. กําหนดข)อบังคับ/ระเบียบของสหกรณต)อง
คณะกรรมการดําเนินการ 1. มีการถือใช)ข)อบังคับที่ผานการรับจด
ทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ
ได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ต)องไมขัดตอกฎหมาย ข)อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่งและคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ รวมทั้ง จริยธรรมคุณธรรมอันดี และไม
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

2. มีการถือใช)ระเบียบของสหกรณที่ได)รับ
ความเห็นชอบหรือรับทราบการถือใช)จาก
นายทะเบียนตามประเภทระเบียบที่นาย
ทะเบียนกําหนด
ไมมีการระงับหรือยับยั้งหรือเพิกถอน มติที่
ประชุมคณะกรรมการจากนายทะเบียน
สหกรณ ด)วยเหตุ เพราะการปฏิบัติขัดกับ
กฎหมาย ข)อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ
คําสั่งและคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ รวมทั้ง จริยธรรม คุณธรรมอันดี
และไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
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3. กําหนดระเบียบวาด)วยการใช)ทุน
สาธารณประโยชนของสหกรณขึ้นถือใช)
4. จัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณเพื่อเป7นทุน
สาธารณประโยชนทุกปK
5. สนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรม CSR ของ
สหกรณหรือสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันของหนวยงาน

คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณมีการถือใช)ระเบียบวาด)วยการใช)
ทุนสาธารณประโยชน

คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปK
เป7นทุนสาธารณประโยชน

คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณมีการจัดกิจกรรม CSR หรือมีการ
บริจาคเงินของสหกรณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของหนวยงานอื่นในทุกปK

มาตรการ/โครงการ
6. กําหนดระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยขึ้นถือใช)
7. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปKของ
สหกรณเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่ประสบ
สาธารณภัย

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

คณะกรรมการดําเนินการ

2.2.1.2 นโยบายดานสมาชิกและผูเกี่ยวของ
มาตรการ/โครงการ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัด
มาตรการ/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
1. จัดทําชองทางการตรวจสอบข)อมูลสมาชิก
ฝIายสารสนเทศ/คณะ
พื้นฐานผานเว็บไซตสหกรณ
กรรมการศึกษาฯ
2. ทําการสํารวจและประเมินความพึงพอใจใน ฝIายสารสนเทศ/คณะ
การให)บริการของสหกรณ
กรรมการศึกษาฯ
3. จัดทําชองทางรับข)อร)องเรียนจากสมาชิกอยาง ฝIายสารสนเทศ/คณะ
น)อย 3 ชองทางและมีการจัดการข)อร)องเรียนที่ กรรมการศึกษาฯ
เป7นรูปธรรม

2.2.1.3 นโยบายดานองคกร
มาตรการ/โครงการ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัด
มาตรการ/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
1. จัดทําชองทางการเปlดเผยข)อมูลขาวสารของ ฝIายสารสนเทศ/คณะ
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สหกรณมีการถือใช)ระเบียบสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลือสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
สหกรณมีงบประมาณรายจายประจําปK เป7น
เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกประสบสา
ธารณภัย

ตัวชี้วัด
1. สหกรณมีระบบการตรวจสอบข)อมูล
สมาชิกผานเว็บไซตสหกรณ
สมาชิกมีความพึงพอใจในรับบริการจาก
สหกรณ ไมน)อยกวาร)อยละ 90
1. สหกรณมีชองทางการร)องเรียน จํานวน 5
ชองทางประกอบด)วย
1. เว็บไซตสหกรณ
2. Line
3. Facebook
4. ตู)แสดงความคิดเห็น
5. กรรมการประจําหนวย
2. สหกรณมีการประชาสัมพันธชองทางการ
สงข)อร)องเรียนของสมาชิก ให)สมาชิกทราบ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณมีชองทางการเปlดเผยข)อมูล

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
สหกรณ ให)สมาชิกและผู)เกี่ยวข)องรับรู) อยางน)อย กรรมการศึกษาฯ
4 ชองทาง

มาตรการ/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
2. จัดทําชองทางการสื่อสารและการรับฟhงความ ฝIายสารสนเทศ/คณะ
คิดเห็นจากสมาชิก
กรรมการศึกษาฯ

3. เข)ารับการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ
ตามเกณฑการประเมินสหกรณสีขาว
และฝIายจัดการ
4. กําหนดบทลงโทษสําหรับเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติใน คณะกรรมการดําเนินการ
การกระทําความผิดตอหน)าที่
2.2.1.4 นโยบายดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
มาตรการ/โครงการ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัด
มาตรการ/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
1. ปรับปรุงสภาพแวดล)อมและสุขลักษณะของที่ ฝIายสารสนเทศ/คณะ
ทํางาน
กรรมการศึกษาฯ

2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดําเนินการ
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
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ขาวสาร จํานวน 5 ชองทางประกอบด)วย
1. เว็บไซตสหกรณ
2. Line
3. Facebook
4. จดหมายขาว
5. ประชาสัมพันธท)ายใบเสร็จ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณมีชองทางการสื่อสารและการรับ
ฟhงความคิดเห็นจากสมาชิก
จํานวน 5 ชองทางประกอบด)วย
1. เว็บไซตสหกรณ
2. Line
3. Facebook
4. จดหมายขาว
5. ประชาสัมพันธท)ายใบเสร็จ
สหกรณผานการประเมินการบริหารจัดการ
สหกรณ ตามเกณฑการประเมินสหกรณสีขาว
สหกรณถือใช)ระเบียบวาด)วยข)อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของเจ)าหน)าที่

ตัวชี้วัด
1.งบประมาณในการปรับปรุงอาคารทําการ
สหกรณ
2.กิจกรรมการจัดอบรมเรื่อง 5 ส.ให)แก
คณะกรรมการและเจ)าหน)าที่
3. ข)อกําหนดในการปฏิบัติตามเกณฑ 5 ส.
ของสหกรณ
1. งบประมาณคาวัสดุสํานักงาน
2. งบประมาณจัดซื้อเครื่องใช)สํานักงานที่
เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี ปี
3. จัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ คณะกรรมการศึกษาและ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความ
ประชาสัมพันธ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของฝIายจัดการ

4. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใช)เป7นแหลง
ศึกษาเรียนรู)และพัฒนางานในความรับผิดชอบ

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ

คูมือการปฏิบัติงาน
ที่คณะกรรมการดําเนินการและเจ)าหน)าที่
ฝIายจัดการรับรอง

5. จัดหาระบบปฏิบัติงาน(โปรแกรม) ที่มีความ
เหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให)งานในหน)าที่ประสบ
ผลสัมฤทธิ์และพึงพอใจแกทุกฝIายที่เกี่ยวข)อง

ฝIายสารสนเทศ/คณะ
กรรมการศึกษาฯ

-โปรแกรม MIS (Management
Information System)
-โปรแกรมแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ

มาตรการ/โครงการ
6. สนับสนุนให)มีการฝ‚กอบรมแกเจ)าหน)าที่ผู)
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคความรู)และพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
7. จัดเวทีให)มีการรับฟhงข)อคิดเห็นและ
ข)อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการทํางาน
และการให)บริการแกสมาชิก
8. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กําหนดตามข)อ
กฎหมาย

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
การสงบุคลากรของสหกรณเข)า อบรม
ประชุม และสัมมนา

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ

1. กิจกรรม Morning Talk
2. เชิญฝIายจัดการเข)ารวมประชุมกับ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ

1. การทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตางท)องที่
2. ชุดฟอรมในการปฏิบัติงาน
3. การจัดกระเช)าของขวัญเยี่ยมไข)
กรณีคณะกรรมการและเจ)าหน)าที่
ต)องเข)ารับการรักษาพยาบาลเกิน 5 วัน
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