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แผนพัฒนา
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ฉบับที่ 4
(ปบัญชี 2555 – 2559)

วิสัยทัศน
“ชสอ. เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย ธํารงไวซึ่งอุดมการณสหกรณ
และเปนสากล ภายในป 2559”

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 เปนศูนยกลางการเงินของสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 2 เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 3 เปนศูนยกลางการจัดสวัสดิการของสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 4 สรางความเขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 5 พัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ
พันธกิจที่ 6 เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือกับขบวนการสหกรณทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ที่แสดงความสัมพันธของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)
วิสัยทัศน “ชสอ. เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย ธํารงไวซึ่งอุดมการณสหกรณ และเปนสากล ภายในป 2559”
สังคมและขบวนการสหกรณ
(Social and Cooperative Movement)

S1 ชสอ. และ สอ.

S2 สหกรณออมทรัพย

S3 มีการรวมมือกับ

S4 มีการรวมมือกับ

มีภาพลักษณที่ดีทั้งดาน
เศรษฐกิจ และสังคม

มีสวัสดิการที่เหมาะสม
ใหกับสมาชิก

ขบวนการสหกรณ
ในประเทศ

ขบวนการสหกรณ
ตางประเทศ

การเงิน (Financial)

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

การเรียนรูและการพัฒนา
(Learning & Growth)

F2 รายไดที่พอเพียงตอการพึ่งตนเอง

อยางยั่งยืน

และพัฒนาสหกรณสมาชิก

F3 สหกรณสมาชิกมี
การรักษาสภาพคลองทางการเงิน
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สหกรณสมาชิกและ
ผูใชบริการ (Member)

F1 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้น

M1 สหกรณสมาชิกและ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นใน ชสอ.

M3 สหกรณสมาชิกไดรับ

M2 การสรางความเขมแข็งใหกับ

การสงเสริมองคความรู
ดานสหกรณออมทรัพย

บุคลากรสหกรณออมทรัพย

I1 พัฒนา

I2 มีวาระการขับเคลื่อน SHOs System

ระบบการบริหารจัดการที่ดี

(Self Help Organization System : การพัฒนา
ระบบการเงินของ สอ.ที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเอง)

L1 ระบบเทคโนโลยี

L2 บุคลากร ชสอ.

สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ชสอ. และสหกรณสมาชิก

มีสมรรถนะในการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดระดับองคกร (Corporate Key Performance Indicators)
วิสัยทัศน “ชสอ. เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย ธํารงไวซึ่งอุดมการณสหกรณ และเปนสากล ภายในป 2559”
สังคมและขบวนการสหกรณ
(Social and Cooperative Movement)

1. เงินออมในระบบสหกรณออมทรัพย
(ทุนเรือนหุนและเงินฝาก)เพิ่มขึ้นจาก
ขอมูลผลการดําเนินงานของปกอน
2. ขาวการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมของ
ชสอ. และสหกรณออมทรัพย

S1

S2

1. รอยละของสหกรณออมทรัพยที่มี
การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณ

1. ธุรกรรมของ ชสอ. ที่ชมรมสหกรณออม
ยมีสวนรวมในการสนับสนุน
S32. ทรักิจพกรรมสร
างความสัมพันธและความ
รวมมือของ ชสอ. กับขบวนการสหกรณใน
ประเทศ

S4

1. กิจกรรมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือของ ชสอ. กับ
ขบวนการสหกรณและองคการ
สหกรณในตางประเทศ

การเงิน (Financial)
F1

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

การเรียนรูและการพัฒนา
(Learning & Growth)

1.กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากขอมูลผลการดําเนินงานของปกอน

F3

1. บุคลากรสหกรณออมทรัพยไดรับการพัฒนาความรู
M2 ความสามารถการบริหารจัดการสหกรณ ผานการฝกอบรม
ของ ชสอ. เพิ่มขึ้นจากขอมูลผลการดําเนินงานของปกอน

M3

F2

1. สหกรณที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินทุกสหกรณไดรับการแกไขปญหาสภาพคลอง
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สหกรณสมาชิกและ
ผูใชบริการ (Member)

1. สินทรัพย ชสอ. จากทุนภายใน (ไมรวม
ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูธนาคาร) เพิ่มขึ้น
จากขอมูลผลการดําเนินงานของปกอน

1. สหกรณใชบริการตอเนื่อง 95% ของจํานวนผูใชบริการ
(ในแตละบริการ) ณ วันสิ้นปบญ
ั ชีปกอน
M1 2. สหกรณ
ใชบริการเพิ่มขึ้น 10% ของจํานวนผูใชบริการ
(ในแตละบริการ) ณ วันสิ้นปบญ
ั ชีปกอน

I1

1. สหกรณสมาชิกไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยตามแนวทางรางวัลสหกรณคุณภาพแหงชาติ
(Cooperative Quality Award : CQA)

1. ระดับความสําเร็จการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
คอมพิวเตอรของ ชสอ.
L1 2. ระดับความสําเร็จการจัดหาโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพย

I2

1. ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพย

1. กิจกรรมการขับเคลือ่ น SHOs System ของ ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคเพิ่มขึน้ จากฐานขอมูลปกอน

1. เจาหนาทีท่ ุกคนไดรับการพัฒนา
L2 ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ประจําป

กลยุทธ (Strategy)
วิสัยทัศน “ชสอ. เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย ธํารงไวซึ่งอุดมการณสหกรณ และเปนสากล ภายในป 2559”
สังคมและขบวนการสหกรณ
(Social and Cooperative Movement)

การเงิน (Financial)

S1

1. สรางภาพลักษณทดี่ ีของ ชสอ. และ
สหกรณออมทรัพยตอสังคมและ
ขบวนการสหกรณ

1. รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุนครบตามเกณฑในขอบังคับ
2. ขยายตลาดของ ชสอ. ใหเพิ่มมากขึ้นกวาในปจจุบนั
F13. พัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สูระดับมาตรฐาน
สถาบันการเงิน
4. ดํารงสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝากในระดับที่มีเสถียรภาพ

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

การเรียนรูและการพัฒนา
(Learning & Growth)

F2

1. ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิกอยางทั่วถึงและสรางรายไดที่
พอเพียงกับ ชสอ.
2. ลงทุนในตราสารทางการเงินตามกฎหมายและไดรับผลตอบแทนที่ดี

F3

M2 1. สรางความรูความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรสหกรณออมทรัพย

M3

1. สงเสริมใหสหกรณสมาชิกรวมมือกับ ชสอ. รักษา
สภาพคลองทางการเงิน
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สหกรณสมาชิกและ
ผูใชบริการ (Member)

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของ
ออมทรัพยภูมิภาคอยางตอเนือ่ ง 1. พัฒนาความรวมมือกับขบวนการ
S32. ชมรมสหกรณ
S4 สหกรณและองคการสหกรณระหวาง
ผลักดันใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ
ประเทศ
รวมทั้งคําสั่งและประกาศนายทะเบียนที่สงผลตอ
การดําเนินงานของสหกรณ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพย
S2 มีการสรางสวัสดิการเพื่อประโยชนแกสมาชิก
สหกรณออมทรัพย

1. รณรงคใหสหกรณสมาชิกและผูใชบริการมีความพึงพอใจ
M1 และเชื่อมั่นผลิตภัณฑและบริการของ ชสอ.
2. จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหสนองตอบความตองการ
ของสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยใชเครื่องมือการบริหาร
I1 จัดการตามแนวทาง CQA โดยรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ
2. นําเครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ชสอ.

พัฒนา ชสอ. ใหเปนศูนยกลางเทคโนโลยี
L1 1. สารสนเทศของสหกรณ
ออมทรัพย

I2

1. สงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสหกรณ
ออมทรัพย โดยรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
ทั้ง 8 ชมรม

1. ผลักดันใหใหมีการขับเคลื่อน SHOs System ในแผนงานโครงการ
ของ ชสอ. และชมรมสหกรณออมทรัพย ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณ
เปนวาระแหงชาติ

L2

1. พัฒนาเจาหนาที่ ชสอ. ใหมีการเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
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แผนงานโครงการรองรับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ปบัญชี 2555 - 2559
1. มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (Social and Cooperative Movement Perspective : S)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S1 : ชสอ. และสหกรณออมทรัพยมีภาพลักษณที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
S1.1 เงินออมในระบบสหกรณออมทรัพย (ทุนเรือนหุนและเงินฝาก) เพิม่ ขึ้นจากขอมูลผลการ
ดําเนินงานของปกอน
S1.2 ขาวการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย
กลยุทธ
สรางภาพลักษณที่ดีของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพยตอ สังคมและขบวนการสหกรณ
โครงการ
1) โครงการสานสัมพันธสรางภาพลักษณ ชสอ.
2) โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแหงชาติ
3) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชมและสังคม
4) โครงการใหบริการดานสถานที่แกสหกรณสมาชิก บุคคลทั่วไป และหนวยงานอืน่
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S2 : สหกรณออมทรัพยมีสวัสดิการที่เหมาะสมกับสมาชิก
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
S2.1 รอยละของสหกรณออมทรัพยที่มีการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณ
กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยมกี ารสรางสวัสดิการเพื่อประโยชนแกสมาชิก
สหกรณออมทรัพย
โครงการ
1) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการในสหกรณออมทรัพย
2) โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางดานธุรกิจเสริมของสหกรณสมาชิก
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S3 : มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณในประเทศ
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
S3.1 ธุรกรรมของ ชสอ. ที่ชมรมสหกรณออมทรัพยมีสวนรวมในการสนับสนุน
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S3.2 กิจกรรมสรางความสัมพันธและความรวมมือของ ชสอ. กับขบวนการสหกรณในประเทศ
กลยุทธ
1) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพยภูมิภาคอยางตอเนื่อง
2) ผลักดันใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ รวมทั้งคําสั่งและประกาศนายทะเบียนที่สงผล
ตอการดําเนินงานของสหกรณ
โครงการ
1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพยในภูมิภาค
2) โครงการเชื่อมโยงเครือขายกับขบวนการสหกรณในประเทศ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S4 : มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณตางประเทศ
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
S4.1 กิจกรรมสรางความสัมพันธและความรวมมือของ ชสอ. กับขบวนการสหกรณและ
องคการสหกรณในตางประเทศ
กลยุทธ
พัฒนาความรวมมือกับขบวนการสหกรณและองคการสหกรณระหวางประเทศ
โครงการ
1) โครงการจัดการศึกษาสหกรณระหวางประเทศ
2) โครงการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาดานสหกรณระหวางประเทศ
3) โครงการรณรงคปสากลแหงสหกรณ

2. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective : F)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F1 : สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
F1.1 สินทรัพย ชสอ. จากทุนภายใน (ไมรวมตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูธ นาคาร) เพิ่มขึ้นจากขอมูล
ผลการดําเนินงานของปกอน
กลยุทธ
1) รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุนครบตามเกณฑในขอบังคับ
2) ขยายตลาดของ ชสอ. ใหเพิม่ มากขึ้นกวาในปจจุบัน
3) พัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สูมาตรฐานสถาบันการเงิน
4) ดํารงสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝากในระดับที่มีเสถียรภาพ

7

โครงการ
1) โครงการระดมทุนของ ชสอ.
2) โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สูมาตรฐานสถาบันการเงิน
3) โครงการบริหารสภาพคลอง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F2 : รายไดที่พอเพียงตอการพึ่งตนเองและพัฒนาสหกรณสมาชิก
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
F2.1 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากขอมูลผลการดําเนินงานของปกอน
กลยุทธ
1) ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิกอยางทัว่ ถึงและสรางรายไดที่พอเพียงกับ ชสอ.
2) ลงทุนในตราสารการเงินตามกฎหมายและไดรับผลตอบแทนที่ดี
โครงการ
1) โครงการตลาดดานบริการเงินกู
2) โครงการลงทุนในตราสารการเงิน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F3 : สหกรณสมาชิกมีการรักษาสภาพคลองทางการเงิน
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
F3.1 สหกรณที่เขารวมโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงินทุกสหกรณ ไดรับการแกไข
ปญหาสภาพคลอง
กลยุทธ
สงเสริมใหสหกรณสมาชิกรวมมือกับ ชสอ. รักษาสภาพคลองทางการเงิน
โครงการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาสหกรณที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

3. มุมมองดานสมาชิกและผูใชบริการ (Member Perspective : M)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M1 : สหกรณสมาชิกและผูใชบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นใน ชสอ.
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
M1.1 สหกรณใชบริการตอเนื่อง รอยละ 95 ของจํานวนผูใชบริการ (ในแตละบริการ) ณ วันสิ้นปบญ
ั ชี
ปกอน
M1.2 สหกรณใชบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของจํานวนผูใ ชบริการ(ในแตละบริการ) ณ วันสิ้นปบัญชี
ปกอน
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กลยุทธ
1) รณรงคใหสหกรณสมาชิกและผูใชบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมัน่ ผลิตภัณฑและบริการ
ของ ชสอ.
2) จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหสนองตอบความตองการของสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ
โครงการ
1) โครงการสรางสัมพันธกับสหกรณสมาชิก
2) โครงการสรางความพึงพอใจของผูใชบริการเพื่อใหเกิดการลงทุนใน ชสอ.
3) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเงินกู
4) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจเสริม
5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการฝกอบรมสัมมนา
6) โครงการเพิม่ จํานวนสมาชิก ชสอ.
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M2 : การสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรสหกรณออมทรัพย
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
M2.1 บุคลากรสหกรณออมทรัพยไดรับการพัฒนาความรูความสามารถการบริหารจัดการสหกรณ
ผานการฝกอบรมของ ชสอ.
กลยุทธ
สรางความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรสหกรณออมทรัพย
โครงการ
1) โครงการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนาหลักสูตร
2) โครงการพัฒนาผูนําสหกรณออมทรัพย
3) โครงการพิทักษสิทธิของสหกรณสมาชิก
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M3 : สหกรณสมาชิกไดรับการสงเสริมองคความรูดานสหกรณออมทรัพย
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
M3.1 รายงานผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
กลยุทธ
สงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสหกรณออมทรัพย โดยรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
ทั้ง 8 ชมรม
โครงการ
โครงการสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสหกรณออมทรัพย
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4. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
I1.1 สหกรณสมาชิกไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยตามแนวทางรางวัล
สหกรณคุณภาพแหงชาติ (Cooperative Quality Award : CQA)
กลยุทธ
1) สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยใชเครือ่ งมือการบริหารจัดการตามแนวทาง CQA
โดยรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ
2) นําเครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณมาใชในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ชสอ.
โครงการ
1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณสูเกณฑ CQA
2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
3) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนเชิงกลยุทธของ ชสอ.
4) โครงการสรางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ชสอ.
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I2 : มีวาระการขับเคลื่อน SHOs System (Self Help Organizations System ;
การพัฒนาระบบการเงินของสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเอง)
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
I2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อน SHOs System ของ ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเพิ่มขึ้นจากฐาน
ขอมูลของปกอน
กลยุทธ
ผลักดันใหมกี ารขับเคลื่อน SHOs System ในแผนงานโครงการของ ชสอ. และชมรมสหกรณออมทรัพย
ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณเปนวาระแหงชาติ
โครงการ
1) โครงการจัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs System ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณเปนวาระแหงชาติ
2) โครงการเผยแพรแผนขับเคลื่อน SHOs System ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณเปนวาระแหงชาติ
3) โครงการขับเคลื่อน SHOs System ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณเปนวาระแหงชาติ

5. มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (Learning and Growth Perspective : L)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ ชสอ. และสหกรณสมาชิก
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
L1.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรของ ชสอ.
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L1.2 ระดับความสําเร็จการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
กลยุทธ
พัฒนา ชสอ. ใหเปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย
โครงการ
1) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานที่มปี ระสิทธิภาพของ ชสอ.
2) โครงการจัดหาและบริการโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
3) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ ชสอ.
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L2 : บุคลากร ชสอ. มีสมรรถนะในการทํางาน
ตัวชี้วดั ระดับองคกร
L2.1 เจาหนาที่ทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลประจําป
กลยุทธ
พัฒนาเจาหนาที่ ชสอ. ใหมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
โครงการ
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของเจาหนาที่ ชสอ.
2) โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรสูประชาคมอาเซียน 2558
3) โครงการเสริมสรางการใหบริการที่ประทับใจของเจาหนาที่ ชสอ.

Balanced Scorecard แผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 4 (ปบัญชี 2555 - 2559)
มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (Social and Cooperative Movement Perspective : S)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

S2 สหกรณออมทรัพยมีสวัสดิการที่ S2.1 รอยละของสหกรณออมทรัพยที่มี
เหมาะสมกับสมาชิก
การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก
สหกรณ
S3 มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณ S3.1 ธุรกรรมของ ชสอ. ที่ชมรมสหกรณ
ในประเทศ
ออมทรัพยมีสวนรวมในการ
สนับสนุน
S3.2 กิจกรรมสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือของ ชสอ. กับ
ขบวนการสหกรณในประเทศ

50%

60%

70%

80%

90%

ไมนอยกวา
5 ธุรกรรม
ตอ 1 ชมรม

ไมนอยกวา
5 ธุรกรรม
ตอ 1 ชมรม

ไมนอยกวา
5 ธุรกรรม
ตอ 1 ชมรม

ไมนอยกวา
5 ธุรกรรม
ตอ 1 ชมรม

ไมนอยกวา
5 ธุรกรรม
ตอ 1 ชมรม

อยางนอย
2 กิจกรรม

อยางนอย
2 กิจกรรม

อยางนอย
2 กิจกรรม

อยางนอย
2 กิจกรรม

อยางนอย
2 กิจกรรม

2 สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณ
ออมทรัพยมีการสรางสวัสดิการ
เพื่อประโยชนแกสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพย
3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพย

ภูมิภาคตางๆ อยางตอเนื่อง
4 ผลักดันใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ รวมทั้งคําสั่ง
และประกาศนายทะเบียนที่สง
ผลตอการดําเนินงานของสหกรณ
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ป 2559
S1 ชสอ. และสหกรณออมทรัพยมี S1.1 เงินออมในระบบสหกรณออมทรัพย (เฉลี่ยตอคนตอป) (เฉลี่ยตอคนตอป) (เฉลี่ยตอคนตอป) (เฉลี่ยตอคนตอป) (เฉลี่ยตอคนตอป) 1 สรางภาพลักษณที่ดีของ ชสอ. และ
ภาพลักษณที่ดีท้งั ดานเศรษฐกิจ
(ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก) - หุน 210,000 บาท - หุน 220,000 บาท - หุน 230,000 บาท - หุน 240,000 บาท - หุน 250,000 บาท สหกรณออมทรัพยตอสังคมและ
และสังคม
เพิ่มขึ้นจากขอมูลผลการดําเนินงาน - เงินฝาก 160,000 บาท - เงินฝาก 170,000 บาท - เงินฝาก 180,000 บาท - เงินฝาก 190,000 บาท - เงินฝาก 200,000 บาท ขบวนการสหกรณ
ของปกอน
S1.2 ขาวการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย 75 ขาวตอป
80 ขาวตอป
85 ขาวตอป
90 ขาวตอป
95 ขาวตอป

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร
ป 2555

S4 มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณ S4.1 กิจกรรมสรางความสัมพันธและ
ตางประเทศ
ความรวมมือของ ชสอ. กับขบวนการ
สหกรณและองคการสหกรณใน
ตางประเทศ

รวม

4 วัตถุประสงค

6 ตัวชี้วัด

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557

กลยุทธ
ป 2558

ป 2559
5 พัฒนาความรวมมือกับขบวนการ
และองคการสหกรณระหวางประเทศ

อยางนอย
5 กิจกรรม

อยางนอย
5 กิจกรรม

อยางนอย
5 กิจกรรม

อยางนอย
5 กิจกรรม

อยางนอย
5 กิจกรรม
5 กลยุทธ
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มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective : F)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร
ป 2555

F1 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน

F1.1 สินทรัพย ชสอ. จากทุนภายใน
(ไมรวมตั๋วสัญญาใชเงินและ
เงินกูธนาคาร) เพิ่มขึ้นจาก
ขอมูลผลการดําเนินงานของ
ปกอน

F3 สหกรณสมาชิกมีการรักษาสภาพ F3.1 สหกรณที่เขารวมโครงการเงินออม
คลองทางการเงิน
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ทุกสหกรณ ไดรับการแกไขปญหา
รวม

3 วัตถุประสงค

3 ตัวชี้วัด

3%

ทุกสหกรณ

25%

4%

ทุกสหกรณ

30%

5%

ทุกสหกรณ

กลยุทธ
ป 2558

35%

6%

ทุกสหกรณ

ป 2559

40%

7%

ทุกสหกรณ

6 รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุน
ครบตามเกณฑในขอบังคับ
7 ขยายตลาดของ ชสอ. ใหเพิ่ม
มากขึ้นกวาในปจจุบัน
8 พัฒนาการบริหารการเงินของ
ชสอ. สูมาตรฐานสถาบันการเงิน
9 ดํารงสินทรัพยสภาพคลองตอ
เงินฝากในระดับที่มีเสถียรภาพ
10 ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิก
อยางทั่วถึงและสรางรายไดที่
พอเพียงกับ ชสอ.
11 ลงทุนในตราสารการเงินตาม
กฎหมายและไดรับผลตอบแทน
ที่ดี
12 สงเสริมใหสหกรณสมาชิกรวมมือ
กับ ชสอ. รักษาสภาพคลองทาง
การเงิน
7 กลยุทธ
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F2 รายไดที่พอเพียงตอการพึ่งตนเอง F2.1 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากขอมูล
และพัฒนาสหกรณสมาชิก
ผลการดําเนินงานของปกอน

20%

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557

มุมมองดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ (Member Perspective : M)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร
ป 2555

M1 สหกรณสมาชิกและผูใชบริการ M1.1 สหกรณใชบริการตอเนื่อง ของ
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นใน
จํานวนผูใชบริการ (ในแตละ
ชสอ.
บริการ) ณ วันสิ้นปบัญชีปกอน
M1.2 สหกรณใชบริการเพิ่มขึ้น ของ
จํานวนผูใชบริการ (ในแตละ
บริการ) ณ วันสิ้นปบัญชีปกอน

M2.1 บุคลากรสหกรณออมทรัพยได
รับการพัฒนาความรูความสามารถ
การบริหารจัดการสหกรณผาน
การฝกอบรมของ ชสอ. เพิ่มขึ้น
จากขอมูลผลการดําเนินงาน
ของปกอน

กลยุทธ
ป 2558

ป 2559

95%

95%

95%

95%

95%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

13 รณรงคใหสหกรณสมาชิกและ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจและ
เชื่อมั่นผลิตภัณฑและบริการ
ของ ชสอ.
14 จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑให
สนองตอบความตองการของ
สหกรณสมาชิกและผูใชบริการ
15 สรางความรู ความเชี่ยวชาญให
แกบุคลากรสหกรณออมทรัพย

10%

15%

20%

25%

30%

M3 สหกรณสมาชิกไดรับการสงเสริม M3.1 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ปละอยางนอย ปละอยางนอย ปละอยางนอย ปละอยางนอย ปละอยางนอย 16 สงเสริมและเผยแผรองคความรู
องคความรูดานสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย
48 เรื่อง
48 เรื่อง
48 เรื่อง
48 เรื่อง
48 เรื่อง
ดานสหกรณออมทรัพย โดยรวม
(โดยเฉลี่ยชมรมละ (โดยเฉลี่ยชมรมละ (โดยเฉลี่ยชมรมละ (โดยเฉลี่ยชมรมละ (โดยเฉลี่ยชมรมละ กับชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
6 นวัตกรรม)
6 นวัตกรรม)
6 นวัตกรรม)
6 นวัตกรรม)
6 นวัตกรรม)
ทั้ง 8 ชมรม
รวม

3 วัตถุประสงค

4 ตัวชี้วัด

4 กลยุทธ
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M2 การสรางความเขมแข็งใหกับ
บุคลากรสหกรณออมทรัพย

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร
ป 2555

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557

กลยุทธ
ป 2558

ป 2559

I1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ I1.1 สหกรณสมาชิกไดรับการพัฒนา
17 สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณ
ที่ดี
ดานการบริหารจัดการสหกรณ
อยางนอย
อยางนอย
อยางนอย
อยางนอย
อยางนอย
ออมทรัพยใชเครื่องมือการบริหาร
ออมทรัพยตามแนวทางรางวัล
40 สหกรณ
64 สหกรณ
88 สหกรณ
112 สหกรณ
136 สหกรณ
จัดการตามแนวทาง CQA โดย
สหกรณคุณภาพแหงชาติ
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ
(Cooperative Quality Award : ชมรมละ 3 สหกรณ ชมรมละ 3 สหกรณ ชมรมละ 3 สหกรณ ชมรมละ 3 สหกรณ ชมรมละ 3 สหกรณ 18 นําเครื่องมือการบริหารจัดการ
CQA)
ตอป)
ตอป)
ตอป)
ตอป)
ตอป)
สหกรณมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ชสอ.
I2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อน SHOs
8 กิจกรรม
16 กิจกรรม
24 กิจกรรม
32 กิจกรรม
40 กิจกรรม 19 ผลักดันใหมีการขับเคลื่อน
System (Self Help Organizations
System ของ ชสอ. รวมกับ
(อยางนอยชมรมละ (อยางนอยชมรมละ (อยางนอยชมรมละ (อยางนอยชมรมละ (อยางนอยชมรมละ SHOs System ในแผนงาน
System;การพัฒนาระบบการเงิน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
1 กิจกรรม)
2 กิจกรรม)
3 กิจกรรม)
4 กิจกรรม)
5 กิจกรรม)
โครงการของชสอ. และชมรม
ของสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอ
เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลของปกอน
สหกรณออมทรัพยภายใตกรอบ
การพึ่งพาตนเอง)
การสงเสริมสหกรณเปนวาระ
แหงชาติ

รวม

2 วัตถุประสงค

2 ตัวชี้วัด

3 กลยุทธ
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I2 มีวาระการขับเคลื่อน SHOs

มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (Learing and Growth Perspective : L)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร
ป 2555

L1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ L1.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
เหมาะสมกับ ชสอ. และสหกรณ
โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร
สมาชิก
ของ ชสอ.
L1.2 ระดับความสําเร็จการจัดหา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพย

40%

100%

60%

กลยุทธ
ป 2558

ป 2559

20 พัฒนา ชสอ. ใหเปนศูนยกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา สหกรณออมทรัพย

80%

100%

เปดใหบริการ
แกสหกรณ
21 พัฒนาเจาหนาที่ ชสอ. ใหมีการ
เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

รวม

2 วัตถุประสงค

3 ตัวชี้วัด

2 กลยุทธ

รวม

14 วัตถุประสงค

18 ตัวชี้วัด

21 กลยุทธ
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L2 บุคลากร ชสอ. มีสมรรถนะใน L2.1 เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาตาม
การทํางาน
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ประจําป

50%

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557

สรุปแผนงานโครงการตามแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 4 (ปบัญชี 2555 - 2559)
มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (Social and Cooperative Movement Perspective : S)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

กลยุทธ
1
2
3
4

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
สานสัมพันธสรางภาพลักษณ ชสอ. 3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานวันออมแหงชาติ
3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
สังคม
ใหบริการดานสถานที่แกสหกรณ
สมาชิก บุคคลทั่วไป และหนวยงานอื่น 3
3
3
3
3
สํานักงาน

S2 สหกรณออมทรัพยมีสวัสดิการที่ S2.1 รอยละของสหกรณออมทรัพย 2 สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณ 5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใน
เหมาะสมกับสมาชิก
ที่มีการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก
ออมทรัพยมีการสรางสวัสดิการ
สหกรณออมทรัพย
สหกรณ
เพื่อประโยชนแกสมาชิกสหกรณ 6 พัฒนาเปนศูนยกลางดานธุรกิจเสริม
ของสหกรณสมาชิก
S3 มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณ S3.1 ธุรกรรมของ ชสอ. ที่ชมรมสหกรณ 3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในประเทศ
ออมทรัพยมีสวนรวมในการสนับสนุน
พัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพย
พัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพย
S3.2 กิจกรรมสรางความสัมพันธและ
ภูมภิ าคอยางตอเนื่อง
ในภูมิภาค
ความรวมมือของ ชสอ. กับ
4 ผลักดันใหมีการแกไขพระราช- 8 เชื่อมโยงเครือขายกับขบวนการสหกรณ
ขบวนการสหกรณในประเทศ
บัญญัตสิ หกรณ รวมทั้งคําสั่ง
ในประเทศ
และประกาศนายทะเบียนที่สง
ผลตอการดําเนินงานของสหกรณ

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

วางแผน
ธุรกิจเสริม

3

3

3

3

3

สงเสริมกิจการสหกรณ

3

3

3

3

3

สงเสริมกิจการสหกรณ
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S1 ชสอ. และสหกรณออมทรัพยมี S1.1 เงินออมในระบบสหกรณออมทรัพย 1 สรางภาพลักษณที่ดีของ ชสอ.
ภาพลักษณที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจ
(ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก)
และสหกรณออมทรัพยตอสังคม
และสังคม
เพิ่มขึ้นจากขอมูลผลการดําเนินงาน
และขบวนการสหกรณ
ของปกอน
S1.2 ขาวการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม
ของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย

โครงการ

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
S4 มีการรวมมือกับขบวนการสหกรณ S4.1 กิจกรรมสรางความสัมพันธ
5 พัฒนาความรวมมือกับขบวนการ 9 จัดการศึกษาสหกรณระหวางประเทศ 3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
ตางประเทศ
และความรวมมือของ ชสอ. กับ
และองคการสหกรณระหวาง
10 ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา
ขบวนการสหกรณและองคการประเทศ
ดานสหกรณระหวางประเทศ
3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
สหกรณในตางประเทศ
11 รณรงคปสากลแหงสหกรณ
3
3
3
3
3 สื่อสารองคการ
รวม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

กลยุทธ

โครงการ

4 วัตถุประสงค

6 ตัวชี้วัด

5 กลยุทธ

11 โครงการ
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มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective : F)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
F1 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับองคกร

โครงการ

F1.1 สินทรัพย ชสอ. จากทุนภายใน 6 รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุน 12 ระดมทุนของ ชสอ.
(ไมรวมตั๋วสัญญาใชเงินและ
ครบตามเกณฑในขอบังคับ
13 พัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ.
เงินกูธนาคาร) เพิ่มขึ้นจากขอมูล 7 ขยายตลาดของ ชสอ. ใหเพิ่ม
สูมาตรฐานสถาบันการเงิน
ผลการดําเนินงานของปกอน
มากขึ้นกวาในปจจุบัน
14 บริหารสภาพคลอง
8 พัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ.
สูมาตรฐานสถาบันการเงิน
9 ดํารงสินทรัพยสภาพคลองตอ
เงินฝากในระดับที่มีเสถียรภาพ
10 ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิก 15 ตลาดดานบริการเงินกู
อยางทั่วถึงและสรางรายไดที่
16 ลงทุนในตราสารการเงิน
พอเพียงกับ ชสอ.
11 ลงทุนในตราสารการเงินตาม
กฎหมายและไดรับผลตอบแทน
ที่ดี

F3.1 สหกรณที่เขารวมโครงการเงินออม 12 สงเสริมใหสหกรณสมาชิกรวมมือ 17 สงเสริมและพัฒนาสหกรณที่เขารวม
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
กับ ชสอ. รักษาสภาพคลองทาง
โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทุกสหกรณ ไดรับการแกไขปญหา
การเงิน
ทางการเงิน

ระยะเวลา
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
3
3
3
3
3

ผูรับผิดชอบ
เงินทุน

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

บริหารเงิน
บริหารเงิน

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

สินเชื่อ
บริหารเงิน

3

3

3

3

3

สงเสริมกิจการสหกรณ

และเงินทุน
รวม

3 วัตถุประสงค

3 ตัวชี้วัด

7 กลยุทธ

6 โครงการ
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F2 รายไดที่พอเพียงตอการพึ่งตนเอง F2.1 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากขอมูลผล
และพัฒนาสหกรณสมาชิก
การดําเนินงานของปกอน

F3 สหกรณสมาชิกมีการรักษา
สภาพคลองทางการเงิน

กลยุทธ

มุมมองดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ (Member Perspective : M)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

กลยุทธ

M1 สหกรณสมาชิกและผูใชบริการ M1.1 สหกรณใชบริการตอเนื่อง 95 % 13 รณรงคใหสหกรณสมาชิกและ
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นใน
ของจํานวนผูใชบริการ (ในแตละ ผูใชบริการมีความพึงพอใจและ
ชสอ.
บริการ) ณ วันสิ้นปบัญชีปกอน
เชือ่ มั่นผลิตภัณฑและบริการ
M1.2 สหกรณใชบริการเพิ่มขึ้น 10%
ของ ชสอ.
ของจํานวนผูใชบริการ (ในแต 14 จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑให
ละบริการ) ณ วันสิ้นปบัญชีปกอน
สนองตอบความตองการของ
สหกรณสมาชิกและผูใชบริการ

18 สรางสัมพันธกับสหกรณสมาชิก
19 สรางความพึงพอใจของผูใชบริการ
เพื่อใหเกิดการลงทุนใน ชสอ.
20 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
เงินกู
21 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดานธุรกิจเสริม
22 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ฝกอบรมสัมมนา
23 เพิ่มจํานวนสมาชิก ชสอ.

M2.1 บุคลากรสหกรณออมทรัพยไดรับ 15 สรางความรู ความเชี่ยวชาญใหแก 24 ฝกอบรม สัมมนา และพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาความรูความสามารถ
บุคลากรสหกรณออมทรัพย
25 พัฒนาผูนําสหกรณออมทรัพย
การบริหารจัดการสหกรณผาน
26 พิทกั ษสิทธิ์ของสหกรณสมาชิก
การฝกอบรมของ ชสอ. เพิ่มขึ้น
จากขอมูลผลการดําเนินงานของ
ปกอน

M3 สหกรณสมาชิกไดรับการสงเสริม M3.1 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ 16 สงเสริมและเผยแผรองคความรู 27 สงเสริมและเผยแพรองคความรู
องคความรูดานสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย
ดานสหกรณออมทรัพย โดยรวม
ดานสหกรณออมทรัพย
กับชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
ทั้ง 8 ชมรม
รวม

3 วัตถุประสงค

4 ตัวชี้วัด

4 กลยุทธ

10 โครงการ

ระยะเวลา
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
3
3
3
3
3

ผูรับผิดชอบ
สื่อสาร

3

3

3

3

3

เงินทุน

3

3

3

3

3

สินเชื่อ

3

3

3

3

3

ธุรกิจเสริม

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

วิชาการ

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

สงเสริมกิจการสหกรณ

3

3

3

3

3

วางแผน

สงเสริมกิจการสหกรณ

วิชาการ
วิชาการ
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M2 การสรางความเขมแข็งใหกับ
บุคลากรสหกรณออมทรัพย

โครงการ

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective : I)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

กลยุทธ

โครงการ

I2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อน SHOs 19 ผลักดันใหมีการขับเคลื่อน SHOs 32 จัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs System
System (Self Help Organizations
System ของ ชสอ. รวมกับ
System ในแผนงานโครงการ
ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณ
System;การพัฒนาระบบการเงิน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
ของ ชสอ. และชมรมสหกรณเปนวาระแหงชาติ
ของสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอ
เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลของปกอน
สหกรณออมทรัพยภายใตกรอบ 33 เผยแพรแผนขับเคลื่อน SHOs System
การพึ่งพาตนเอง)
การสงเสริมสหกรณเปนวาระ
ภายใตกรอบการสงเสริมสหกรณ
แหงชาติ
เปนวาระแหงชาติ
34 ขับเคลื่อน SHOs System ภายใต
กรอบการสงเสริมสหกรณเปนวาระ
แหงชาติ

ผูรับผิดชอบ

3

3

3

3

3

สงเสริมกิจการสหกรณ

3

3

3

3

3

วางแผน

3

3

3

3

3

วางแผน

3

3

3

3

3

วางแผน

I2 มีวาระการขับเคลื่อน SHOs

รวม

2 วัตถุประสงค

2 ตัวชี้วัด

3 กลยุทธ

7 โครงการ

3

วางแผน

3

วางแผน

3

3

3

3

วางแผน
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I1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ I1.1 สหกรณสมาชิกไดรับการพัฒนา 17 สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณ 28 อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ที่ดี
ดานการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยใชเครื่องมือการบริหาร
สหกรณตามเกณฑ CQA
ออมทรัพยตามแนวทางรางวัล
จัดการตามแนวทาง CQA โดย 29 พัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตาม
สหกรณคุณภาพแหงชาติ
รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
(Cooperative Quality Award : 18 นําเครื่องมือการบริหารจัดการ
สหกรณ
CQA)
สหกรณมาใชในการพัฒนา
30 พัฒนาระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ
คุณภาพการบริหารจัดการ ชสอ.
ของ ชสอ.
31 สรางระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของ ชสอ.

ระยะเวลา
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (Learing and Growth Perspective : L)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับองคกร

กลยุทธ

โครงการ

L1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ L1.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
20 พัฒนา ชสอ. ใหเปนศูนยกลาง 35 จัดหาโปรแกรมระบบงานที่มี
เหมาะสมกับ ชสอ. และสหกรณ
โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ประสิทธิภาพของ ชสอ.
สมาชิก
ของ ชสอ.
ออมทรัพย
36 จัดหาและบริการโปรแกรมระบบงาน
L1.2 ระดับความสําเร็จการจัดหา
สหกรณออมทรัพย
โปรแกรมระบบงานสหกรณ
37 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ ชสอ.
ออมทรัพย
38 พัฒนาสมรรถนะในการทํางานของ
เจาหนาที่ ชสอ.
39 เตรียมความพรอมดานบุคลากรสู
ประชาคมอาเซียน 2558
40 เสริมสรางการใหบริการที่ประทับใจ
ของเจาหนาที่ ชสอ.

รวม

2 วัตถุประสงค

3 ตัวชี้วัด

2 กลยุทธ

6 โครงการ

รวม

14 วัตถุประสงค

18 ตัวชี้วัด

21 กลยุทธ

40 โครงการ

ผูรับผิดชอบ

3

3

3

3

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

3

3

3

สํานักผูบริหาร

3

3

3

3

3

สํานักผูบริหาร

3

3

3

3

3

สํานักผูบริหาร

วางแผน
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L2 บุคลากร ชสอ. มีสมรรถนะใน L2.1 เจาหนาที่ทุกคนไดรับการพัฒนา 21 พัฒนาเจาหนาที่ ชสอ. ใหมีการ
การทํางาน
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ประจําป

ระยะเวลา
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

