แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานมี
- ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามแผนกล
1. การบริหาร
ยุทธ์บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
สหกรณ์โดยใช้แผน ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. โครงการจัดประชุมสัมมนาทาแผนงาน /

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

2 ครั้ง

-

1

-

1

-

งบประมาณ
2. ประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน
ประจาปี
3. ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(2563 -2567)โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก

2.ทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนา
โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้มีโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจงานในปัจจุบัน

1. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทุก 2 ปี - จานวนครั้งของการทบทวนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรทุก 2 ปี

1. ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการ - จานวนครั้งของการทบทวน
3.ทบทวนปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการ
กระบวนการทางานหลักปีละ 1 ครั้ง
พัฒนากระบวนการ ทางานองค์กรที่เหมาะสม ทางาน ปีละ 1 ครั้ง
กับภารกิจงานในปัจจุบัน
ทางานหลัก

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ
อานวยการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2 ครั้ง

-

1

-

1

-

คณะกรรมการ
อานวยการ

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

คณะกรรมการ
อานวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
เพื่อให้ระบบการบริหาร 1. พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. กาหนดเกณฑ์
จัดการด้านการเงินมี
ความมั่นคงทาง การเงิน (ชสอ.) ของ
มาตรฐานระบบ
ประสิทธิภาพ
สหกรณ์ไม่ต่ากว่า B+
บริหารเงินของ
สหกรณ์

5.พัฒนาระบบการ
บริหาร พัสดุ
ครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่

ค่าเป้าหมายรายปี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

-ระดับคะแนนคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน (ชสอ.)
ไม่ต่ากว่า B+

B+

C

C

C+

B

B+

คณะกรรมการ
อานวยการ

2. ประเมินผล ควบคุม กากับและเพิ่ม
- ร้อยละ 1 ของค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่
ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่กาหนด กาหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5

1

1

1

1

1

ฝ่ายจัดการ

3. การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน

ร้อยละ 18 ของการจัดสรรกาไรสุทธิ
เป็นทุนสารอง

ร้อยละ 18

10

12

14

16

18

คณะกรรมการ
อานวยการ

-ร้อยละ 90 ของการจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์หลักเป็นไปตามแผน

ร้อยละ 90

70

75

80

85

90

ฝ่ายจัดการ

2. ควบคุม กากับ การก่อสร้างอาคาร
สานักงานสหกรณ์ตามงวดงาน

-ระดับความสาเร็จของการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ตาม
งวดงาน

ร้อยละ 100

100

-

-

-

-

อนุกรรมการ
บริหาร
โครงการก่อสร้าง

3. อาคารสานักงานสหกรณ์พร้อมใช้งาน

-อาคารพร้อมใช้งาน

ร้อยละ 100

-

100

-

-

-

เพื่อให้การบริหารพัสดุ 1. จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์หลัก
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประจาปี
มีประสิทธิภาพ

2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
เพื่อให้การบริหารงาน
1. โครงการพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐาน
6.กาหนดเกณฑ์
สหกรณ์เป็นไปตาม
สหกรณ์สีขาว
มาตรฐานการ
บริหารงานสหกรณ์ มาตรฐานและได้รับการ
ยอมรับ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของคะแนนการประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

2.พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่น ร้อยละ 90 ของคะแนนการประเมิน
ของ ชสอ. (ด้านบริหารจัดการ)
ตนเองสหกรณ์ดีเด่นตามเกณฑ์ ชสอ.
3.พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่น ร้อยละ 90 ของคะแนนการประเมิน
แห่งชาติ
ตนเองตามเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 90

80

85

90

90

90

ร้อยละ 90

80

85

90

90

90

ร้อยละ 90

80

85

90

90

90

คณะกรรมการ
อานวยการ

อนุกรรมการ
สหกรณ์สีขาว
คณะกรรมการ
อานวยการ

7.การทบทวน
ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ ให้ทันต่อ
สถานการณ์

เพื่อให้ข้อบังคับ ระเบียบ 1.ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง มติ ระเบียบ
เป็นปัจจุบันและ
ข้อบังคับที่ถือใช้ให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องต่อความ
ต้องการของสมาชิกตาม
แนวทางสหกรณ์

ร้อยละ 100 ของ มติ ระเบียบ ข้อบังคับ ร้อยละ 100
ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ
อานวยการ

8. ปรับปรุงพัฒนา
สวัสดิการสมาชิก

เพื่อจัดสวัสดิการให้
1.ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วย
เหมาะสมและครอบคลุม สวัสดิการสมาชิก
รองรับการพัฒนา
2. พิจารณาเพิ่มเติมการจัดสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
สมาชิกอย่างน้อย 2 สวัสดิการ

ร้อยละ 100 ของ ระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการของสมาชิกได้รับการทบทวน

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

จานวนสวัสดิการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
2 สวัสดิการ

2

-

-

1

-

1

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

9.พัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

เพื่อจัดระบบจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานการ
การควบคุมภายใน
ควบคุมภายในและบริหาร
2. จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือ
คณะทางานควบคุมภายใน

ความเสี่ยง (RQ2)อยู่ในระดับดีมาก

คณะกรรมการ
อานวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
10.พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้การบริหารงาน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
1.ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การจัด
อัตรากาลัง คาสั่งมอบหมายงาน ตัวชี้วัด
การประเมินผลสัมฤทธ์ของงานและ
แผนการพัฒนารายบุคคล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

-ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้รับการมอบหมายงานตาม JD

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

ฝ่ายจัดการ

-ร้อยละ 100 ของตาแหน่งงานได้รับ
การกาหนดคุณลักษณะที่ชัดเจน (JS)

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

ฝ่ายจัดการ

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

ฝ่ายจัดการ

-ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดสมรรถนะผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

ฝ่ายจัดการ

-ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ
อานวยการ

-ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี
ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานผ่าน
เกณฑ์

แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. จัดทำคู่มือและเกณฑ์มำตรฐำนในกำร
- กำรทบทวนคู่มือและเกณฑ์มำตรฐำน
1.กาหนดมาตรฐาน ระบบบริกำรมีควำม
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงำนด้ำนสินเชื่อ รับฝำกเงิน และด้ำน กำรบริกำร ปีละ 1 ครั้ง
งานบริการ

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

ฝ่ำยจัดกำร

คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

สวัสดิกำร ในรูปแบบกำรบริกำร

2.ประเมินควำมพึงพอใจในระยะเวลำกำร
ให้บริกำร

-ร้อยละ90 ของค่ำคะแนนควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรภำยในระยะเวลำ
ตำมทีก่ ำหนด

ร้อยละ 90

80

85

85

90

90

3. สำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร
สหกรณ์

-ร้อยละ90 ของค่ำคะแนนควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
90

ร้อยละ 90

80

85

85

90

90

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

4. จัดให้มี ระบบ ช่องทำง รับข้อร้องเรียน - ร้อยละ 100 ของข้อร้องเรียนได้รับ
และข้อเสนอแนะและแจ้งตอบกลับสมำชิก กำรแก้ไขและแจ้งตอบกลับให้สมำชิก
ทรำบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ระบบบริกำร
2. พัฒนาระบบและ ระบบบริกำรข้อมูล
ช่องทางการเข้าถึง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ข้อมูลข่ำวสำร
1.1 จดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์
บริการของสมาชิก เป็นปัจจุบัน

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

5 ช่องทำง

5

5

5

5

5

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

4 ระบบ

1

1

1

1

-

ฝ่ำยจัดกำร

1. โครงกำรพบปะสมำชิกเพือ่ พัฒนำองค์กร - ร้อยละของกำรพบปะสมำชิกเป็นไป
(โครงกำรสหกรณ์สัมพันธ์)
ตำมแผนงำน

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

2. รถสหกรณ์บริกำรเคลื่อนที่

- ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทีม่ ีสมำชิก
ในสังกัดได้มีกำรออกหน่วยบริกำร

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

3. สำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
สหกรณ์เชิงรุก

- คะแนนควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรเชิงรุก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

- จำนวนช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำร อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง
- ร้อยละ 90 ของสมำชิกทีเ่ ข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร

1.2 แจ้งข่ำวสำรทำง SMS , LINE
Apprication
1.3 เว็บไซด์ /แผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิล
1.4 จัดทำแผ่นวิดีทัศน์ผลกำรดำเนินงำน
1.5 เอกสำรแนบติดใบเสร็จ
2. พัฒนำ application สำหรับให้บริกำร
สมำชิก

3. จัดบริการเชิงรุก

ระบบบริกำรเชิงรุกที่
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริกำร

- พัฒนำกำรให้บริกำรออนไลน์ผ่ำน
ทำงapplication อย่ำงน้อย 4 ระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
4. พัฒนาพฤติกรรม สร้ำงควำมประทับใจใน 1. อบรม สัมมนำ พัฒนำควำมรู้เจ้ำหน้ำที่
กำรรับบริกำรของสมำชิก พัฒนำพฤติกรรมบริกำร
บริการ

- ร้อยละ 100 ของเจ้ำหน้ำทีผ่ ่ำนกำร
อบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร

2. ทบทวนแผนพัฒนำและคู่มือมำตรฐำน
กำรบริกำร

- ทบทวนคู่มือมำตรฐำนกำรบริกำร
จำนวน 1 ครั้ง/ปี

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

ฝ่ำยจัดกำร

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

ฝ่ำยจัดกำร

1 ระบบ

1

-

-

-

-

ฝ่ำยจัดกำร

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

3. เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ให้บริกำรประเมินตนเองตำม - ร้อยละ 90 ของค่ำคะแนนในกำร
คู่มือมำตรฐำนบริกำร
ประเมินตนเองตำมคู่มือมำตรฐำนกำร
บริกำร

5.พัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงธุรกรรม
ทางการเงินกับ
สถาบันการเงิน

ระบบบริกำรทีส่ ะดวก
1.พัฒนำระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับสถำบัน
รวดเร็ว ทันสมัย ลด
กำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ
ในกำรเดินทำง

- จำนวนโปรแกรมรองรับกำร
เชื่อมโยงอย่ำงน้อย 1 ระบบงำน

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
วางแผนอัตรากาลัง
1.การจัดทาแผน
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
อัตรากาลัง
บุคคลากรสหกรณ์ให้
เหมาะสม
2.พัฒนาบุคคลากร

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
1. จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายรวม

- แผนอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ระยะเวลา 3
ปี

2 ครั้ง

-

1

-

-

1

คณะกรรมการ
อานวยการ

ร้อยละ 30

10

15

20

25

30

คณะกรรมการ
อานวยการ

- ร้อยละ 100 ของกรรมการใหม่ผ่าน ร้อยละ 100
การอบรมหลักสูตรกรรมการดาเนินการ
ใหม่(กรรมการใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรม)

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ
อานวยการ

- ร้อยละ 80 ของกรรมการผ่านการ
อบรมหลักสูตรกฎหมายสหกรณ์

ร้อยละ 80

40

50

60

70

80

คณะกรรมการ
อานวยการ

- จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้สมัคร
กรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

5

1

1

1

1

1

คณะกรรมการ
อานวยการ

บุคลากรสหกรณ์มีความรู้ 2. อบรม สัมมนา พัฒนา ความรู้กรรมการ - ร้อยละ 20 ของกรรมการที่ผ่านการ
ความสามารถและเข้าใจ
อบรมในหลักสูตรการเงินและการ
หลักการ อุดมการณ์
บริหารจัดการ
วิธีการและการ
บริหารงานสหกรณ์

3. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้สมัครกรรมการ

ค่าเป้าหมายรายปี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
เป้าประสงค์

3 .สร้างแรงจูงใจ

เพื่อให้บุคคลกรมีขวัญ
กาลังใจ รักสามัคคีและ
ภักดีต่อสหกรณ์

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

4. อบรม สัมมนา พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่

- ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผ่านการอบรมในหลักสูตร การเงิน การ
บัญชี การลงทุน กฎหมายสหกรณ์
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมการ
อานวยการ

5. อบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ผู้
ตรวจสอบกิจการ

- ร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมการ
อานวยการ

6. โครงการพัฒนาความรู้สมาชิกใหม่
(ปฐมนิเทศ)

- ร้อยละ100 ของสมาชิกใหม่ผ่าน
การอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักการ
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ร้อยละ 100

80

85

90

95

100

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

1. การพัฒนาและนาเสนอนวัตกรรม
เจ้าหน้าที่

- ร้อยละ100 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี ร้อยละ 100
ส่วนร่วมในการประกวดนวัตกรรมในทุกปี

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

3 ครั้ง

1

-

1

-

1

คณะกรรมการ
อานวยการ

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

2.ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วย - ร้อยละ 100 ของการทบทวน
สวัสดิการและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ปี
ครั้ง
3. โครงการพัฒนาองค์กรแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกรรมการผู้ตรวจสอบ
- ร้อยละ 80 ของกรรมการ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา (O/D)
ผู้ตรวจสอบ ฯ เข้าร่วมกิจกรรม O/D

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
4. ส่งเสริมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชีวิตที่ดีของสมาชิก สมาชิก

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ร้อยละ 7

7

7

7

7

7

ร้อยละ 8

8

8

8

8

8

2. คลินิกสินเชื่อให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา - ร้อยละ 5 ของสมาชิกที่กู้สามัญวนซ้า ร้อยละ 5
หนี้สินของสมาชิก
(กู้ทุกปีย้อนหลัง5ปี) ลดลงจากปีที่ผ่านมา

3

3

4

4

5

- ร้อยละ 5 ของสมาชิกที่มีเงินเดือน
คงเหลือน้อยกว่า 30 % (หลังหักชาระ
หนี้สหกรณ์) ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5

3

3

4

4

5

- ร้อยละ 5 ของสมาชิกที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรอาชีพเสริมและดาเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องจริงในรอบปี

ร้อยละ 5

5

5

5

5

5

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

1. โครงการส่งเสริมการออม
- ร้อยละ 7 ค่าเฉลี่ยเงินฝากต่อสมาชิก
1.1 กิจกรรมเดือนแห่งการออมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
1.2 กิจกรรมเงินฝากเพื่ออนาคต

3. โครงการจัดอบรมอาชีพเสริม

- ร้อยละ 8 ของเงินฝากรวมสมาชิก
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

4. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสร้าง การจัดอบรมด้านภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ภูมิคุ้มกันชีวิตมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
เงินกู้

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
เป้าประสงค์

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม

ค่าเป้าหมายรายปี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมายรวม

- ร้อยละ 100 ของสมาชิกที่ยื่นขอรับ
สวัสดิการถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์
ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ

ร้อยละ100

100

100

100

100

100

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

- ร้อยละ 90 ของผู้แทนสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญประจาปี

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

2. โครงการ/กิจกรรม ตามหลักการ
- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
สหกรณ์ เช่น
ร้อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดตาม
2.1 กิจกรรมทาบุญวันครบรอบการ
เป้าหมาย
ก่อตั้งสหกรณ์
- ร้อยละ 10 ของสมาชิกที่เข้าร่วม
2.2 กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
กิจกรรมหรือโครงการมีข้อเสนอแนะต่อ
ทางศาสนา
สหกรณ์ทางช่องทางต่าง ๆ

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 10

10

10

10

10

10

5. การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิก
5.1 สวัสดิการทุนการศึกษาแก่บุตรของ
สมาชิก

2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

5.2 สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก
เสียชีวิต
5.3 สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล ฯลฯ

5. การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

สมาชิกมีส่วนร่วมในการ 1. โครงการพัฒนาความรู้ผู้แทนสมาชิก
ดาเนินกิจการของสหกรณ์

2.3. กิจกรรมส่งเสริมทางสิ่งแวดล้อม
2.4. กิจกรรมเพื่อสังคม ต่างๆ
2.5 กิจกรรมมุทิตาจิตสมาคมข้าราชการ
บานาญ ฯ

แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเพื่อการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. มีระบบ MIS ที่มี มีระบบข้อมูล สารสนเทศ 1. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS
ประกอบการตัดสินใจ สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

สมาชิกใช้บริการด้าน
2. พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ และ
คอมพิวเตอร์

1. กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การใช้
ระบบออนไลน์ผ่านระบบโทรศัพท์ มือถือ
และคอมพิวเตอร์

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

100

100

100

100

100

ฝ่ายจัดการ

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

4 ระบบ

-

1

1

1

1

ฝ่ายจัดการ

ร้อยละ 80

60

65

70

75

80

- ทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงกรณี
เกิดปัญหาระบบออนไลน์ขัดข้องปีละครั้ง

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

ฝ่ายจัดการ

-ทบทวนคู่มือการปฏิบัติทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรของระบบป้องกันความ
ปลอดภัยตรวจสอบและสารองข้อมูล ปี
ละครั้ง

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

ฝ่ายจัดการ

- ร้อยละ 80 ของสมาชิกเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของตนเองในระบบงานของ
สหกรณ์ได้ครอบคลุม

- ร้อยละ 80 ของสมาชิกรับทราบการ
ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบและสารองข้อมูล

ค่าเป้าหมายรายปี

ร้อยละ 100

- ร้อยละ 100 ของการประชุม
ดาเนินการมีข้อมูลสารสนเทศ MIS
ประกอบการประชุมทุกครั้ง

2.. พัฒนา Application สาหรับให้บริการ - พัฒนาการให้บริการออนไลน์ผ่าน
สมาชิก
ทาง Application อย่างน้อย 4 ระบบ

ระบบให้บริการมีความ 1. แผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหา
3. ระบบควบคุม
ระบบออนไลน์ขัดข้อง
และการจัดการความ ต่อเนื่องไม่สะดุดและ
เสีย่ งด้านเทคโนโลยี ระบบมีความปลอดภัย
2. คู่มือระบบป้องกันความปลอดภัย
สารสนเทศ

เป้าหมายรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเพื่อการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
4. พัฒนาบุคคลากร สมาชิกใช้บริการผ่าน
ระบบ Social Media

โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม

6. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของ
สหกรณ์

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายรายปี
2563 2564 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

100

100

100

100

100

ฝ่ายจัดการ

2 อัตรา

-

1

-

1

-

คณะกรรมการ
อานวยการ

- จานวนโปรแกรมวัดข้อมูลสถานะ
การเงินสมาชิก 1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

1

2. สารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สารสนเทศ

- ร้อยละ 90 ของค่าคะแนนความพึง
พอใจของสมาชิกต่อระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

1. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสมาชิก

- ร้อยละ 95 ฐานข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ร้อยละ 95

75

80

85

90

95

ฝ่ายจัดการ

1. อบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมระบบออนไลน์

- ร้อยละ 100 เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผ่าน
การพัฒนาความรู้การใช้โปรแกรม
ระบบงานออนไลน์

ร้อยละ 100

2. พัฒนา / สรรหาโปรแกรมเมอร์ จานวน
2 อัตรา

- ระดับความสาเร็จของการสรรหา
หรือพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เป็น
โปรแกรมเมอร์ของสหกรณ์ จานวน 2
อัตรา

5. ระบบสารสนเทศ สมาชิกได้รับรู้สถานะการ 1. พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจวัดข้อมูล
การเงินของตัวเองและมี สถานะการเงินสมาชิก(คลินิกสหกรณ์)
สนับสนุนบริการ
วินัยทางการเงิน

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ฝ่ายจัดการ

