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 4.3 การอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2562

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดกำหนด ดังนี้

  วิสัยทัศน (Vision)
  “เปนสหกรณออมทรัพยช้ันนำระดับชาติท่ีเปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิกและสังคมท่ีเปนสุข”

  คานิยม (Value)
  “ซ่ือสัตย ม่ันคง โปรงใส บริการประทับใจ”

  ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2559 - 2563  
จึงไดกำหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังน้ี

  พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
  2. พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ
  3. พัฒนาธุรกิจสหกรณ
  4. พัฒนาเครือขายสหกรณและเอ้ืออาทรตอชุมชน

แผนงานประจำป 2562 ใหสอดคลองกัน ดังน้ี

เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2562 แนวทาง ดัชนีชี้วัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ

1.มุงสูองคกรที่มีการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1.1 ปรับปรุงโครงสราง คุณสมบัติ 
และวิธีการสรรหาของ
คณะกรรมการดำเนินการ

1.2 พัฒนาสิ่งแวดลอมภายนอก

และความปลอดภัยในสำนักงาน
สหกรณ
1.3 ประยุกตใชเครื่องมือการ

บริหารจัดการทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

1. แผนงานการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ

- ทบทวนที่มาของคณะกรรมการ

ดำเนินการ ผูแทนหนวยงาน ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธและติดตาม

แผนงานประจำป
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอด

จนปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ

และรองรับการใชงานของระบบ
สารสนเทศ
- พัฒนาส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ

ในองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและเจาหนาที่

- มีการทบทวนระเบียบ

เกี่ยวที่มาของกรรมการ

ดำเนินการอยางนอย 1 

ครั้ง

- มีการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานและภูมิทัศน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

- มีการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑใหมเพื่อใชงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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1.4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
จัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
1.5 มีการลงทุนที่มีผลตอบแทน
สอดคลองกับตนทุนและ
ความเสี่ยง

2. แผนงานบริหารจัดการ 
ความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน

- มีแนวปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิบาล
- การใชขอมูลทางการเงิน เพื่อ
การวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 
ระดับเฝาระวัง และระบบการ
ประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพการบริหารจัดการสหกร
ณออมทรัพยมาใชในสหกรณ

- ใหมีแนวทางการดำเนินงาน 

อำนาจ หนาท่ี และการมอบอำนาจ

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

- มีคณะทำงานควบคุม
ภายใน
- มีการวิเคราะหตนทุน
และบริหารความเสี่ยง
กอนทุกครั้ง
- มีการวิเคราะหตนทุน
และบริหารความเสี่ยง
กอนทุกครั้ง
- มีการประชุมของ

คณะบริหารเงินทุนและ

จัดการความเสี่ยงอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

2. มุงสรางระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ

2.1 พัฒนา Hardware และ 

Software สำหรับการ

บริหารจดัการ

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สำนักงานใหเปนระบบอัจฉริยะ 

Smart Offi ce

2.3 พัฒนาความรู ความสัมพันธ

ของบุคลากรดานสารสนเทศ 

(People Ware)

3. แผนงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

- มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อการจัดการเชื่อมโยงกับ

โปรแกรมระบบบัญชีของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ

- มีคูมือการปฏิบัติงานในระบบ

สารสนเทศ เพื่อใหผูปฏิบัติใชเปน

แนวทาง

- มีการใชขอมูลจากระบบเพื่อ

การตดัสินใจ การบรหิารความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

- ใหความรูฝายบริหาร 

ฝายจัดการ และสมาชิก 

เพื่อสามารถใชงาน

ระบบที่พัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- ติดตามประเมินผลระบบ
สารสนเทศมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล รวมถึงระบบ

จดัเก็บขอมูลที่มีความทันสมัย

- จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการฯ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

- สมาชิกเขาใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสหกรณ

รอยละ 60 ของจำนวน

สมาชิก

- สมาชิกมีความพึงพอใจ

ในการใชระบบสารสนเทศ

ระดับมากขึ้นไป

- ลดปริมาณการใช

เอกสารอยางนอย

รอยละ 10 

- มีการประเมินผลการ

บริหารจัดการทุกปโดยใช

ระบบที่พัฒนาเองหรือ
หนวยงานอื่นที่ได
มาตรฐาน
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เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2562 แนวทาง ดัชนีชี้วัด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ

1. บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สหกรณ

4. แผนงานพัฒนาบุคลากร - จัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการดำเนินการ และ
ฝายจัดการ เพื่อใหเขาใจถึง
บทบาทและหนาที่ของตนเอง 
- สงเขาอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
- จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ

ออมทรัพยชั้นนำทั้งในและ

ตางประเทศ

- จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม

และสมาชิกผูสนใจ

- จัดโครงการสหกรณพบสมาชิก

ตามหนวยงานตางๆ และหนวยงาน

ที่อยูหางไกล เชน แพรฯ และชุมพร

- พัฒนารูปแบบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สหกรณใหชัดเจนและ

มีความยุติธรรม

- มีบุคลากรผานการฝก
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อยางนอยรอยละ 30 ตอป
- มีการจัดโครงการหรือสง
เขารวมสัมมนาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
- จัดใหมีการศึกษาดูงาน
สหกรณอื่นอยางนอยปละ 

1 สหกรณ

2. สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของ

และมีความผูกพันกับสหกรณ

3. เปนองคกรที่มีการจัดสวัสดิการ

ใหกับสมาชิกอยางครอบคลุม

5. แผนงานจัดสวัสดิการที่ 

เหมาะสม และสงเสริม 

คุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก

- พัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิม 

จัดสวัสดิการที่เปนประโยชน

ตอสมาชิกและครอบครัวสมา

ชิกใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

และกระจายใหทั่วสมาชิกทุกคน

- รณรงคใหสมาชิกรักการออมเพื่
อคุณภาพชีวติที่ดีในอนาคต 

- ปรับปรุงหลักเกณฑการใหกู 

ใหสอดคลองกับรายได 
กอนและหลังเกษียณ เพื่อการใชชี

วิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตา
มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- จัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความ 
สะดวก เพื่อเปนศูนยกลาง
การพบปะสมาชิก กลุม สมาชิก 

และชมรม
- จัดโครงการตาง ๆ ที่เปน 

ประโยชน

- มีสมาชิกมีสวนรวม

โครงการ/กิจกรรม 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

- ทบทวนการจายสวัสดิการ

และหรือเพ่ิมเพ่ิมสวัสดิการ

ใหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

- มีสมาชิกไดรับสวัสดิการ
ไมนอยกวารอยละ 10 

ของสมาชิก

- สมาชิกชำระหนี้เสร็จสิ้น
กอนเกษียณ
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ

1. สรางแรงจูงใจใหสมาชิกในการ 
ออมเงินทั้งดานเงินรับฝากและ
การถือหุน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการวางแผนทางการเงิน 
แกสมาชิก
3. รณรงค ประชาสัมพันธเพื่อ 
จูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

ยังไมเปนสมาชิก

4. ประชาสัมพันธเพื่อตอบสนอง

ความตองการของสมาชิก

6. แผนงานบริหารเงินทุน 
สหกรณ

- กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินกู อัตราการจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหสอดคลองกับ
ผลการดำเนินการของสหกรณ
- จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
เงินทุนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางการเงิน ไดแก รณรงค
รับสมัครสมาชิกใหม และการออม 

- พัฒนาการใหบริการสินเชื่อ

แกสมาชิก

- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบ/

หลักเกณฑการใหกูแกสมาชิก เพื่อ

ใหสามารถกูไดตามความจำเปน

และตามศักยภาพของผูกู

- ใหความรูแกคณะกรรมการ

บริหารเงินทุน ในการบริหาร

เงินทุนสหกรณใหเปนไปตาม

กฎหมาย

- มีการทบทวนอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีการทบทวนหลักเกณฑ
เงินกู อยางนอยป 1 ครั้ง
- มีโครงการสงเสริมธุรกิจ
ปละอยางนอย 1 โครงการ
- มีสมาชิกเพิ่มอยางนอย

รอยละ 10 ของบุคลากร

ที่ไมเปนสมาชิก

- มีสมาชิกเปดบัญชี

เงินฝากปละไมนอยกวา

รอยละ 10

- ฝายบริหารมีความรูใน

การวิเคราะหเงินทุน

- จัดใหมีการประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือขายสหกรณและเอื้ออาทรตอชุมชน

1. เปนองคกรที่เปนที่รูจัก และ

ไดรับการยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

2. มีสวนรวมและกระตุนการ

สรางจิตสำนึกการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

7. แผนงานพัฒนา

ภาพลักษณ สรางความ

เชื่อมั่นสหกรณ 

- บริหารจัดการสหกรณ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย 

สุจริต เพื่อสรางความเชื่อมั่นจาก

มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไป

- จดัใหมีชองทางการเปดเผย
ขอมูลขาวสารและรับฟงความ

คิดเห็น 

- เขารวมกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา 
กิจกรรมของเครือขายสหกรณ 
สันนิบาตสหกรณจังหวัด ตลอดจน

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ

- เปนแหลงขอมูลวิชาการสหกรณ  
ดูงานของสหกรณออมทรัพยอื่น 
นักศึกษา หรือหนวยงานภายนอก

- เขารวมประชุม สัมมนา 

กิจกรรมของเครือขาย

สหกรณภาคเหนือ และ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

ปละไมนอยกวา 4 ครั้ง

- ชุมชนหรือหนวยงาน 
ไดรับการสนับสนุน
ไมนอยกวา 40 รายตอป

- จัดทำโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 
โครงการหรือกิจกรรม

- มีบริการวิชาการแก
สมาชิก นักศึกษา และ

ผูสนใจปละอยางนอย 
4 โครงการ
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100 

เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2562 แนวทาง ดัชนีชี้วัด

- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน/จัดโครงการ/กิจกรรม/
หรือกำหนดแนวทางชวยเหลือที่
ใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน 
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป 
- สนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม

- สหกรณเปนสื่อกลาง
ใหสมาชิกไดรวมกิจกร
รมเพื่อสังคมและชุมชน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการดำเนินการ
และเจาหนาที่สหกรณ
เขารวมกิจกรรมทกุคน
- มีกิจกรรมระหวาง
สหกรณทุกปอยางนอย 1 

กิจกรรม

ประมาณการรายได และงบประมาณคาใชจาย ประจำป 2562  ดังนี้ 
ประมาณการรายได ประจำป 2562

หมวดรายได
ป 2561 ป 2562

คำชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม รับจริง แผนงานใหม

1. ดอกเบี้ยรับ

1.1 เงินใหกูยืมและ 
เงินฝาก

88,500,000.00 85,732,596.83 89,250,000.00 ประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย
รับเงินใหกูแกสมาชิก ไดแก 
เงินกู สามัญ พิเศษ ฉุกเฉิน 
เงินใหกูแกสหกรณอื่น 
เงินฝากสหกรณอื่น เงินฝากธนาคาร 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ

1.2 เงินลงทุน 600,000.00 583,000.00 600,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุน

2. รายไดอื่นๆ 150,000.00 131,213.84 150,000.00 คาธรรมเนียมแรกเขา 
คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก
ครั้งที่ 2 และรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายได 89,250,000.00 86,446,810.67 90,000,000.00
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