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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 โครงการรอบรู0การจัดการด0านเงินส�วนบุคคล 287,470.00         

4 40063 โครงการพัฒนางานประจําสู�การสร0างนวัตกรรมบริการเป9นเลิศ(R2I) 97,210.00           

5 50063 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู�ความเป9นเลิศ (ESB: Excellence Service Behavior) 41,565.92           

6 60063 โครงการสหกรณ�สัญจร 2020 350,000.00         

7 70063 โครงการเกษียณอย�างม่ันใจ...ก0าวไปกับสหกรณ� 547,470.00         

8 80063 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปX 2564 135,000.00         

                                              รวมท้ังส้ิน 1,632,025.92       
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แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ตามกลยุทธ�การพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากดั ประจําป* 2563 
แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการพัฒนาสหกรณ�สู@มาตรฐานสหกรณ�สีขาว(รหัสโครงการ 10063) 
กลยุทธ�:1.พัฒนาสหกรณ�เป9นต0นแบบแห�งการเรียนรู0ด0านการบริหารจัดการของภาคีเครือข�าย 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :1. สหกรณ�ออมทรัพย� เป9นต0นแบบแห�งเรียนรู0ด0านการบริหารจัดการของภาคีเครือข�ายภายในปX พ.ศ.25641 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1.สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จาํกัด ผ�านเกณฑ�มาตรฐานสหกรณ�สีขาวภายใน 2 ปX 

2.จํานวนสหกรณ�ท่ีมาศึกษาดูงานด0านการบริหารจัดการ 

ลํา
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตวัชี้วดัผลลัพธ�

โครงการ
(เปEาหมาย) 

ตวัชี้วดั เปEาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

1. โครงการ:โครงการ
พัฒนาสหกรณ�สู@
มาตรฐานสหกรณ�สขีาว
(รหัสโครงการ 10063) 
 
วตัถุประสงค� :เพ่ือให0
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 ในปX 2564 
2. จํานวนสหกรณ�
ท่ีมาศึกษาดูงาน
ด0านการบริหาร
จัดการ จํานวน 3 
สหกรณ� 

1.แต�งตั้งคณะกรรมการ 
และกําหนดบทบาท
หน0าท่ีรับผิดตามเกณฑ�
สหกรณ�สขีาว 
2.ทบทวนและประเมิน
ตนเอง เพ่ือหา Gap 
Analysis และนํามา
วางแผนพัฒนาตาม
เกณฑ� 
3.เตรียมความพร0อมรับ
การประเมินรับรอง
สหกรณ�สขีาว ปX 2563 
4.ประเมินรับรอง
สหกรณ�สขีาว ปX 2562 

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

มกราคม- 
ตุลาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง41,100.- บาท 
- ประธานฯ 1 คน x 700 บาท x 3 คร้ัง/ปX  รวม 2,100 บาท 
- คณะกรรมการและผู0จัดการ จํานวน 15 คน x 600 บาท x 3 
คร้ัง/ปX รวม 27,000 บาท 
- ฝeายจัดการ จํานวน 8 คน x 500 บาท x 3 คร้ัง  
รวม 12,000 บาท 
2.ค@าพาหนะ คณะกรรมการฝeายจัดการ 4,000 x 3 คร้ัง 
รวม 12,000 บาท(จ�ายตามจริง) 
3.ค@าวัสดุ (เอกสารคู�มอื /บอร�ด /ปiายต�าง ๆ/ แฟiม/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 คร้ัง 
= 15,000.- บาท 
6. ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆ3,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 96,100  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการพัฒนาAPPLICATION อัจฉริยะ(รหัสโครงการ 20063) 
กลยุทธ�:2. พัฒนาแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีแอปพลิเคชั่นบริการสมาชกิที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต0อง 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร0อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจต�อแอปพลิเคชั่น ไม�น0อยกว�าร0อยละ 90 
                                  2. จํานวนแอปพลิเคชั่นเพ่ิมข้ึน 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตวัชีว้ดัผลลัพธ�

โครงการ
(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั เปEาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

2. โครงการ:พัฒนา
APPLICATION อัจฉริยะ
(รหัสโครงการ 20063) 
 
วตัถุประสงค� : 
1. เพ่ือให0สมาชิกเข0าถึง
ระบบบริการท่ี  สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต0อง ครบถ0วน 

1. สหกรณ�มีระบบ 
แอปพลิเคชั่นไว0
บริการสมาชิก อย�าง
อย�างน0อย 1 
แอปพลิเคชั่น 
 

1.ร0อยละของสมาชิก
มีความพึงพอใจต�อ
แอปพลิเคชั่น ไม�น0อย
กว�าร0อยละ 90 
2. มีแอปพลิเคชั่น
สําหรับบริการสมาชิก
เพ่ิมขึ้น 

1.สํารวจความต0องการ
ของสมาชิก 
2.ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือกําหนดความ
ต0องการ คุณสมบัติและ
ขอบเขต การใช0งาน
แอปพลิเคชั่น 
3. มอบหมายให0
ผู0รับผิดชอบดําเนินการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น
และออกแบบหน0าจอ 
4. กํากับ ติดตาม และ
ทดสอบ แอปพลิเคชั่น 
5.อนุมัติเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการ 
6.ประกาศและ 
ประชาสัมพันธ�ให0
สมาชิกใช0งาน 

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

มกราคม-
พฤษภาคม 

2562 
 
 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง  (33,600 บาท) 
-ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 คร้ัง = 2,100 
-คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท x 3คร้ัง = 25,200 
-ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 3 คร้ัง = 1,800 
-เจ0าหน0าท่ีฯ 3 คน x 500 บาท x 3 คร้ัง = 4,500 
2.ค@าพาหนะคณะกรรมการ/ฝUายจัดการ 
    7,870 x  3 คร้ัง = 23,610 บาท 
3.ค@าเขียน APPLICATION =20,000 บาท  
 
รวมท้ังส้ิน 77,210 บาท 
 
 
 



4 

 

แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการรอบรูJการจัดการดJานการเงินส@วนบุคคล(รหัสโครงการ 30063) 
กลยุทธ�:1. ส�งเสริมสมาชิกด0านการบริหาร การจัดการเงิน การลงทุน การตลาด 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� : 1. เพ่ือให0สมาชิกที่ได0รับการส�งเสริมด0านการบริหารการจัดการเงิน การลงทุน การตลาด พึง่พาตนเองได0 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร0อยละของสมาชิกที่เข0ารับการอบรม 
                         2. ร0อยละของสมาชิกที่ได0รับการส�งเสริมด0านการวางแผนทางด0านการเงิน มีการดําเนินกิจการต�อเนื่อง 

ลํา 
ดับ 

 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ�
โครงการ

(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั 
เปEาหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

3. โครงการ:รอบรูJการ
จัดการดJานการเงินส@วน
บุคคล 
(รหัสโครงการ 30062) 
 
วตัถุประสงค� : 
1.เพ่ือให0สมาชิกท่ีได0เข0ารับ
การอบรม ให0ความรู0ด0าน
การบริหารการจัดการเงิน 
การลงทุน การตลาด
สามารถพ่ึงพาตนเงินได0 
รวมท้ังสามารถวางแผน
ทางด0านการเงิน และมีการ
ดําเนินกิจการต�อเน่ือง 

1.สมาชิกท่ีเข0ารับ
การอบรมให0ความรู0
ด0านการบริหารการ
จัดการเงิน การ
ลงทุน การตลาด
สามารถพ่ึงพาตน
เงินได0 รวมท้ัง
สามารถวางแผน
ทางด0านการเงิน 
และมีการดําเนิน
กิจการต�อเน่ือง
อย�างน0อยร0อยละ 6 
 

1.ร0อยละของ
สมาชิกท่ีเข0ารับ
การอบรม≥11.31 
2.ร0อยละของ
สมาชิกท่ีได0รับ
การส�งเสริมด0าน
การวางแผน
ทางด0านการเงิน 
มีการดําเนิน
กิจการต�อเน่ือง 
≥6 

1.กําหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกท่ีสามารถ
เข0าร�วมโครงการ 
2.ประกาศให0สมาชิก
กลุ�มเปiาหมายแจ0ง
ความประสงค�เข0า
ร�วมโครงการ 
3.ดําเนินการจัด
อบรม 
4.ตดิตามประเมินผล 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ0าหน0าท่ีฝeาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกท่ีเข0า 
โครงการ  200 คน 
4.ผู0เข0าร�วม
โครงการ 6 คน 
รวม 230 คน 

กุมภาพันธ� -
เมษายน 
2562 

 
 

1. ค@าเบ้ียเล้ียง 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน =1,400 บ. 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน =16,800 บ. 
- ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200 บ. 
- เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000 บ. 
- สมาชิกฯร�วมโครงการ 200 คน x300 บาท x 2 วัน = 
120,000 บาท 
- ผูJเขJาร@วมโครงการ 6 คน x 600 บาท x 2 วัน = 7,200 
บาท   รวม 154,600 บาท 
2. ค@าอาหารกลางวัน และค@าเคร่ืองดื่ม+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 
- ฝeายจัดการ  1,230 บาท  รวม 7,870 บาท 
5. ค�าห0องประชุม 24,000 บาท   
6.ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 
                 รวมท้ังส้ิน 287,470  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการพัฒนางานประจําสู@การสรJางนวัตกรรมบริการเปWนเลิศ(R2I) (รหัสโครงการ 40063) 
กลยุทธ�:1. พัฒนาศักยภาพฝeายจัดการ 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีการพัฒนาบุคลากรฝeายจัดการให0มีความเชี่ยวชาญงานบริการ 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร0อยละความพึงพอใจในบริการไม�น0อยกว�า ร0อยละ 90 
                         2. อุบัติการณ�ข0อร0องเรียนเท�ากับศูนย� 

ลํา 
ดับ 

 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ�
โครงการ

(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั 
เปEาหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

4. โครงการ:พัฒนางาน
ประจําสู@การสรJาง
นวตักรรมบริการเปWนเลิศ
(R2I) 
(รหัสโครงการ 40062) 
 
วตัถุประสงค� : 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให0บริการแก�สมาชิก 

1.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการจากสหกรณ�
ไม�น0อยกว�าร0อยละ 
90  
2. อุบัติการณ�ข0อ
ร0องเรียนเท�ากับ
ศูนย� 

1.ร0อยละความพึง
พอใจในบริการไม�
น0อยกว�า ร0อยละ 
90 
2.อุบัติการณ�ข0อ
ร0องเรียนเท�ากับ
ศูนย� 

1.กําหนดโครงการ 
2.จัดอบรมเจ0าหน0าท่ี
ฝeายจัดการให0มี
ความรู0เร่ืองการสร0าง 
นวัตกรรมบริการเป9น
เลิศ (R2i) 
4.ตดิตามประเมินผล 
5.นําเสนอนวัตกรรม
ต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
   (อบรม 3 คร้ัง) 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ0าหน0าท่ีฝeาย
จัดการ 9 คน  
  รวม24 คน 

มีนาคม -
พฤศจิกายน

2562 
 
 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง (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. 
- ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 3 วัน = 1,800 บ. 
- เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000 บ. 
2.ค@าอาหารกลางวนั และค@าเคร่ืองดื่ม+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 
- ฝeายจัดการ  1,230 บาท จํานวน 3 คร้ัง รวม 23,610 บ. 
5.ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 
 
               รวมท้ังสิน้ 97,210 บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 5. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู@ความเปWนเลิศ (ESB: Excellence Service Behavior)(รหัสโครงการ 50063) 
กลยุทธ�:1. พัฒนาศักยภาพฝeายจัดการ 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� :  1. มีการพัฒนาบุคลากรฝeายจัดการให0มีความเชี่ยวชาญงานบริการ 
ตอบสนองตัวช้ีวัด : 1. ร0อยละความพึงพอใจในบริการไม�น0อยกว�า ร0อยละ 90 
                                  2. อุบัติการณ�ข0อร0องเรียนเท�ากับศูนย� 

ลํา 
ดับ 

 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ�
โครงการ

(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั 
เปEาหมายผลผลิต กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

5. โครงการ:พัฒนางาน
ประจําสู@การสรJาง
นวตักรรมบริการเปWนเลิศ
(R2I) 
(รหัสโครงการ 40062) 
 
วตัถุประสงค� : 
1.เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
บริการเจ0าหน0าท่ีฝeาย
จัดการสู�ความเป9นเลิศ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให0บริการแก�สมาชิก 

1.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการจากสหกรณ�
ไม�น0อยกว�าร0อยละ 
90  
2. อุบัติการณ�ข0อ
ร0องเรียนเท�ากับ
ศูนย� 

1.ร0อยละความพึง
พอใจในบริการไม�
น0อยกว�า ร0อยละ 
90 
2.อุบัติการณ�ข0อ
ร0องเรียนเท�ากับ
ศูนย� 

1.กําหนดโครงการ 
2.จัดอบรมเจ0าหน0าท่ี
ฝeายจัดการให0มี
ความรู0เร่ืองการสร0าง 
นวัตกรรมบริการเป9น
เลิศ (R2i) 
4.ตดิตามประเมินผล 
 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ0าหน0าท่ีฝeาย
จัดการ 9 คน  
รวม 24 คน 

มีนาคม -
พฤศจิกายน

2562 
 
 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง (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 
- ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 1 วัน = 600 บาท 
- เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 1 วัน = 4,000บาท 
2.ค@าอาหารกลางวนั และค@าเคร่ืองดื่ม-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 
- ฝeายจัดการ  1,228.96 บาท รวม 7,865.92 บาท 
6.ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆรวม 5,000 บาท 
 
              รวมท้ังส้ิน 41,565.92 บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการสหกรณ�สัญจร 2020 (รหัสโครงการ 60063) 
ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตวัชีว้ดัผลลัพธ�

โครงการ(เปEาหมาย) 
ตวัชีว้ดั เปEาหมาย

ผลผลิต 
กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

6. โครงการ:สหกรณ�สญัจรพบ
สมาชิก 2020 
(รหัสโครงการ N60062) 
 
วตัถุประสงค� : 
1. เพ่ือให0สมาชิกมีความ
เข0าใจในเร่ือง หลักการ 
อุดมการณ�วิธีการนโยบาย
ทิศทางการบริหารงาน
ระเบียบการให0เงินกู0
หลักประกันเงินกู0 และ
สวัสดิการต�าง ๆ ของ
สหกรณ� 
2.เพ่ือให0สมาชิกมีการออม
เงินโดยการเพ่ิมหุ0นราย
เดือน หรือการซ้ือหุ0น
เพ่ิมขึ้น 
3.เพ่ือให0มีจํานวนสมาชิก
สหกรณ�รายใหม�เพ่ิมขึ้น 

1.ร0อยละของสมาชิก
ท่ีมีองค�ความรู0เร่ือง
อุดมการณ� หลักการ
สหกรณ�และการออม
ทรัพย� เพ่ิมขึ้น  
≥ ร0อยละ 84 
2.ร0อยละของสมาชิก
ท่ีเพ่ิมหุ0นรายเดือน
เพ่ือการออม ≥ ร0อย
ละ 1.01 
3.ร0อยละของสมาชิก
ท่ีถอืหุ0นรายเดือนเกิน
กว�าเกณฑ�ขั้นตํ่า  
≥ ร0อยละ 36 
4.จํานวนสมาชิกใหม�
ท่ีเพ่ิมขึ้น 
5.ร0อยละความพึง
พอใจของสมาชิกท่ี
เข0าร�วมโครงการ 
≥ร0อยละ90 

1.สมาชิกท่ีมีองค�
ความรู0เร่ือง
อุดมการณ� หลักการ
สหกรณ�และการ
ออมทรัพย� เพ่ิมขึ้น  
≥ ร0อยละ 84 
2.สมาชิกท่ีเพ่ิมหุ0น
รายเดือนเพ่ือการ
ออม ≥ ร0อยละ 1.01 
3.สมาชิกท่ีถอืหุ0น
รายเดือนเกินกว�า
เกณฑ�ขั้นตํ่า  
≥ ร0อยละ 36 
4.จํานวนสมาชิก
ใหม�ท่ีเพ่ิมขึ้น 
5.สมาชิกมีความพึง
พอใจในการเข0าร�วม
โครงการ ≥ร0อยละ 
90 

1.ชี้แจง แถลงนโยบาย 
แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ ปX 
2563 
2.ให0ความรู0เร่ือง
อุดมการณ� หลักการ
วิธีการสหกรณ�  
3.ให0ความรู0เร่ืองสิทธิ 
หน0าท่ี และสวัสดิการ
สหกรณ� 
4.ประชาสัมพันธ�ให0
ความรู0เร่ืองการออมแก�
สมาชิก 
5.รับฟqงความคิดเห็น
และข0อเสนอแนะจาก
สมาชิก 
6.กิจกรรม”สหกรณ�
เคล่ือนท่ีบริการสมาชิก 
(CO-OP Mobile 
Service) 
 

จํานวนสมาชิก 
ท่ีเข0าร�วม
โครงการ 500
คน  
 

กุมภาพันธ� -
พฤษภาคม 

2563 
 
 

1.ค@าเบ้ียเล้ียงดังรายละเอียดต@อไปนี ้
-ประธานกรรมการ 1x 700 บาท = 700 บาท 
-คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท  = 8,400 บาท 
-ผู0จัดการ 1 คน x 600 บาท  = 600 บาท 
-เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท = 4,000 บาท 
-ค�าตอบแทนผู0เข0าร�วมประชุม 9 คนx 600 บาท= 5,400 
รวม  19,100 บาท 
2.ค@าตอบแทนสมาชิกท่ีเขJาร@วมประชุม 500 คน x500
บาท = 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 จาํนวน 4,000 บาท 
 
             รวมท้ังส้ิน  350,000  บาท 
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แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการเกษียณอย@างม่ันใจ...กJาวไปกับสหกรณ� (รหัสโครงการ 70063) 
ลํา 
ดับ 

 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ�
โครงการ(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั 
เปEาหมายผลผลติ 

กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

7. โครงการ:เกษียณอย�าง
ม่ันใจ...ก0าวไปกับสหกรณ� 
(รหัสโครงการ N70063) 
 
วตัถุประสงค� : 
1.เพ่ือให0สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการ ปX 
2563 ร�วมวางแผนการ
บริหารจัดการด0านการเงิน
กับสหกรณ�ออมทรัพย� สธ.
นครพนม จํากัด  
2.เพ่ือสร0างสัมพันธภาพ 
มิตรไมตรี แสดงความยินด ี
ร�วมมุทิตาจิตแก�สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการปX 
2563 

1.ร0อยละของสมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจาก
ราชการ เข0าร�วม
โครงการ≥ร0อยละ80 
2. ร0อยละของสมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจาก
ราชการ ทําข0อตกลงใน
การชําระหนี้ ≥ร0อยละ
80 
3.ร0อยละความพึง
พอใจของสมาชิกท่ีเข0า
ร�วมโครงการ ≥ร0อยละ
80 
 

1.สมาชิกท่ี
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการเข0าร�วม
โครงการ  
≥ร0อยละ80 
2.สมาชิกท่ี
เกษียณอายุ
ราชการ และ
ลาออกจาก
ราชการ ทํา
ข0อตกลงในการ
ชําระหน้ี  
≥ร0อยละ 80 
3.ความพึงพอใจ
ของสมาชิกท่ีเข0า
ร�วมโครงการ  
≥ร0อยละ80 
 

1.กิจกรรม “ทัวร�
ออนซอน สะท0อน
ธรรมะ ไหว0พระ
เสริมศิริมงคล” 
2.กิจกรรม “เกษียณ
อย�างม่ันใจ...ก0าวไป
กับสหกรณ� ด0วย
ความเกษมสุข” 
3.จัดทําข0อตกลงใน
การชําระหนี้ระหว�าง
ผู0เกษียณและสหกรณ� 
4.งานมุฑิตาจิตแก�
สมาชิกผู0เกษียณและ
ลาออกจากราชการ 
พร0อมกับมอบเงิน
บําเหน็จสมาชิก และ
ของท่ีระลึก ด0วย
ความผูกพันจาก
สหกรณ� 

1.สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ 
42 คน 
2.สมาชิกท่ีลาออก
จากราชการ 15 คน 
3.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
4.เจ0าหน0าท่ีฝeาย
จัดการ 9 คน 
5. ท่ีปรึกษา 4/ผู0
ตรวจสอบภายใน3/
ผู0ตรวจสอบกิจการ
3 = 10 คน  
รวม 91  คน 

กรกฎาคม -
กันยายน 
2563 

 
1 คร้ัง/ป* 
(3วนั) 

 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง   
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 3 วัน =25,200 
- ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 3 วัน = 1,800 
- เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 3 วัน = 12,000 
- ท่ีปรึกษา 4/ผู0ตรวจสอบภายใน3/ผู0ตรวจสอบกจิการ3 
  = 10 คน x 600 บาท x 3 วัน = 18,000 บาท 
- สมาชิกผู0เกษียณ+ลาออก จากราชการ 57 คน x 600    
  บาท x 3 วัน = 102,600 บาท  รวม  161,700 บาท 
2.ค@าอาหารกลางวนั และค@าเคร่ืองดื่ม-อาหารว@าง 
   จํานวน 91 คน x 200 บาท x 3 วัน  = 54,600 บาท 
3.ค@าท่ีพัก จํานวน 46 ห0อง 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 
- ฝeายจัดการ  1,230 บาท   รวม 7,870 บาท 
6.ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆของท่ีระลึกผูJเกษียณฯ /ลาออกจํานวน 
57 ชิ้น 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� 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ�
โครงการ(เปEาหมาย) 

ตวัชีว้ดั 
เปEาหมายผลผลติ 

กิจกรรม กลุ@มเปEาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

8. โครงการ : จัดทํา
แผนปฏิบัตกิารประจําป* 
2564 
 (รหัสโครงการ N80063) 
 
วตัถุประสงค� : 
1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปX ของสหกรณ�
ออมทรัพย�สาธารณสุข  
จํากัด ให0สอดคล0องกับ
สภาวการณ�ปqจจุบัน 
 

1. สหกรณ�มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปX 
2564 

1.สหกรณ�ได0
แผนปฏิบัติการปX 
2564 ท่ีสอด 
คล0องกับแผนกล
ยุทธ�ท่ีปรับปรุง
ใหม� 

1.เขียนโครงการและ
ขออนุมัต ิ
2. แต�งต้ังคณะทํางาน/
มอบหมายหน0าท่ีความ
รับผิดชอบ 
3. กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม 
4. ดําเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
5.สรุปและประเมินผล
การประชุม 
6.รวบรวมเอกสาร  
7.เสนอท่ีประชุมกก. 
8.เสนอท่ีประชุมใหญ� 
 สามัญประจําปX 2563 

 
 

1.คณะกรรมการ15 
คน 
2.ฝeายจัดการ 9 คน 
3.ผู0ตรวจสอบ
ภายใน 3 คน 
4.ผู0ตรวจสอบ
กิจการ 2 คน 
5.ท่ีปรึกษา 4 คน 
6.ผู0แทนสมาชิก 17 
คน 
รวม  50 คน 

กรกฎาคม -
กันยายน 
2563 

 
1 คร้ัง/ป* 
( 2 วนั ) 

 

1.ค@าเบ้ียเล้ียง ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400 
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 2 วัน = 16,800 
- ผู0จัดการสหกรณ� 1 คน x 600 บาท x 2 วัน = 1,200 
- เจ0าหน0าท่ีฯ 8 คน x 500 บาท x 2 วัน = 8,000 
- ผู0ร�วมโครงการ 26 คน x 600 บาท x 2 วัน = 31,200
รวม 58,600 บาท 
2.ค@าอาหารกลางวนั และค@าเคร่ืองดื่ม-อาหารว@าง 
จํานวน 50 คน x 150 บาท x 2 วัน= 15,000 บาท 
3.ค@าท่ีพัก จํานวน 25 ห0อง 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 
- ฝeายจัดการ  = 7,800 บาท 
6.ค@าใชJจ@ายอ่ืนๆ รวม 2,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 135,000 บาท 
 

 


