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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร ให้ มีความเข้ มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพ ได้รับความเชื่อมัน่ จากสมาชิก และบุคคลทัว่ ไป
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. เสริมสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของ
คณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้ าที่
S1
2. ปฏิรูปและกาหนดโครงสร้ างขององค์กร
เพือ่ ให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล W2/W7

1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที่
S1
2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยการทางานเป็ นทีม
W4

2.2 โครงการระบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
W4

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

ปี ละ 4 ครั้ง

คุณภาพ
มีความรักความ
สามัคคีใน
องค์กรเพิม่ มาก
ขึ้นร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความ
สามารถพัฒนา
งานได้มากขึ้น
ร้อยละ 80
- กาหนด TOR
และ KPI ของ
เจ้าหน้าที่แต่ละ
คนให้ชดั เจน
- มีรายงานให้
คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการศึกษา
และ
ประชาสัมพันธ์








กรรมการ
ดาเนินการ









ผูจ้ ดั การ

9
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศภายใน 3.1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
องค์กรให้ เอือ้ ต่อการให้ บริการแก่สมาชิกและ สานักงานสหกรณ์
การปฏิบัตงิ าน
O8

3.2 โครงการรวมพลัง 5 ส

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการ 4.1 โครงการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้ าที่ให้ชัดเจนและมี
ตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ความยุตธิ รรม

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง
Big cleaning
day 1 ครั้ง
อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง

คุณภาพ
ภูมิทศั น์บริ เวณ
สานักงานสวยงาม
สาหรับเป็ นที่
พักผ่อนสาหรับ
สมาชิกที่มาติดต่อ
ใช้บริ การ
มีการจัดเก็บ
เอกสารและรายงาน
ต่างๆให้เป็ น
ระเบียบ
1. ประเมินเพื่อ
พัฒนางาน
2.ประเมินเพื่อ
พิจารณาความดี
ความชอบ(เลื่อนขั้น
เงินเดือน)

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ
และเจ้าหน้าที่









กรรมการดาเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

5. พัฒนาระบบการบริหาร การให้ บริการ
ด้ านการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ให้ มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เมือ่ เทียบเคียงกับสถาบันการเงินอืน่
S5/W4

5.1โครงการพัฒนารู ปแบบการให้
บริ การ ด้านสินเชื่อของสหกรณ์ เช่น
การลดเอกสารในการกูย้ มื เงิน

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
คุณภาพ
ประเมิน เอกสารประกอบ
อย่างต่อเนื่อง การกูเ้ งินลดลง

5.2 โครงการจัดทาแผนงานงบ ประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

5.3 โครงการจัดระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์ฯ

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

5.4 โครงการกระจายความเสี่ยงของ
สมาชิกผูค้ ้ าประกัน

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

5.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบจาก
ภายนอก

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

มีแผนงานประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย
ประจาปี เสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญ
พิจารณา
มีรายงานผลการ
ควบคุมภายในให้
สมาชิกทราบ
สมาชิกผูค้ ้ าประกัน
มีภาวะความเสี่ยง
ลดลง
มีผลการผู้
ตรวจสอบจาก
ภายนอก

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ
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6. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้ าที่
W2

โครงการ/กิจกรรม
6.1 โครงการอบรมสัมมนาการ
บริ หารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การเงิน ด้านการบัญชี หรื อ ด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ
6.2 โครงการพัฒนาความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ เช่น เทคนิคการให้บริ การ
อย่างมืออาชีพ และสร้างความ
ประทับใจ
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
ยอดเยีย่ มประจาปี (มอบรางวัล
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานยอดเยีย่ ม
ประจาปี ในการประชุมใหญ่สามัญ)

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 คน

คุณภาพ
มีการจัดส่ง
กรรมการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วม
อบรม
มีการประเมินความ
พึงพอใจจากผูใ้ ช้
บริ การและผลการ
ประเมินไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
มีการประเมินจาก
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ผลการ
ประเมินไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ
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7. รณรงค์การเพิม่ จานวนสมาชิกสหกรณ์
S8,9 /W1 / O8

โครงการ/กิจกรรม
7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม
เช่น Road Show ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 โครงการสมาชิกสัมพันธ์

8. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ 8.1 การจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
ของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์

S1

8.2 การประเมินผลและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 4 ครั้ง
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพ
2557 2558 2559 2560
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ 


 กรรมการศึกษาและ
น้อยกว่าร้อยละ 20
ประชาสัมพันธ์
ต่อปี
สมาชิกมีส่วนร่ วม



 กรรมการศึกษาและ
กับกิจกรรมของ
ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ มากขึ้น
ร้อยละ 70
มีแผนการ



 กรรมการดาเนินการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
และสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีแผนกลยุทธ์ใน



 กรรมการดาเนินการ
การปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจนและนาผล
การประเมินมา
ปรับปรุ งวิธีการ
ปฏิบตั ิงานในปี
ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิกเพิม่ มากขึน้
เป้าประสงค์ : เป็ นองค์กรที่มีการให้บริ การสมาชิกอย่างดีเยี่ยม มีความหลากหลาย มีความถูกต้องและรวดเร็ ว รวมถึงมีการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างรอบด้านและทัว่ ถึง
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
S2 / W1 / O5, 8

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก

ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

1.2 โครงการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น
ให้กบั สมาชิก
1.3 โครงการส่งเสริ มการออมทรัพย์
และระดมทุนเรื อนหุน้

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง

1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ
(สมาชิกตัวอย่าง)
1.5 โครงการพบปะผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ

อย่างน้อย
ปี ละ 3 คน
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

1.6 โครงการสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

คุณภาพ
มีสมาชิกเข้าร่ วม
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 70
สมาชิกมีอาชีพ
เสริ มเพิ่มรายได้
สมาชิกมีการออม
และมีทุนเรื อนหุน้
เพิ่มขึ้น

มีสมาชิกผูเ้ กษียณ
เข้าร่ วมงานไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
































กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การ
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2. พัฒนาการให้ บริการสมาชิกอย่างมือ
อาชีพ
S4,8

ปริมาณ
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม อย่างน้อย
งานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทราบ เดือนละ 1
ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น จดหมาย ครั้ง
ข่าว Website ข่าวทางอีเมลล์
ใบเสร็ จรับเงิน ฯลฯ
2.2 โครงการทุกปัญหามีคาตอบ

2.3 โครงการสวัสดิการกรณี เร่ งด่วน
เช่น การร่ วมกิจกรรมกับสมาชิก
หรื อครอบครัวสมาชิก ฯลฯ
2.4 โครงการพัฒนาระบบบัตรคิว
ให้บริ การแก่สมาชิก

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

มีรายงานผล
การเข้าร่ วม
กิจกรรม
อย่างน้อย 1
เครื่ อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพ
2557 2558 2559 2560
มีจดหมายข่าวส่งถึง 


 กรรมการศึกษาและ
สมาชิกอย่างทัว่ ถึง
ประชาสัมพันธ์

มีการสรุ ปจานวน
คาถาม/คาตอบ
ระหว่างสหกรณ์กบั
สมาชิก
สร้างความ
ประทับใจให้กบั
ครอบครัวสมาชิก
มีระบบบัตรคิวเพื่อ
ให้บริ การสมาชิกที่
ทันสมัยและเป็ น
มาตรฐาน









ผูจ้ ดั การ









ผูจ้ ดั การ
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3. เพิม่ การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
S8, O4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั
ปริมาณ

3.1 โครงการเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็น
ของสมาชิก
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด สัญจร
พบปะสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ

อย่างน้อย
ปี ละ 4 ครั้ง

คุณภาพ
สามารถตอบข้อ
สงสัยของสมาชิก
ได้ทุกปัญหา
สร้างความเข้าใจกับ
สมาชิกได้มากขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ระยะเวลาดาเนินการ
2557 2558 2559 2560

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการดาเนินการ

กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างภาพลักษณ์ องค์กรให้ โดดเด่ น
เป้าประสงค์ : เป็ นองค์กรที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์
1. สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั องค์กรอืน่ ๆ
โดยเฉพาะองค์กรที่เกีย่ วข้ องในวงการ
สหกรณ์

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ท้งั
ภายในและภายนอก มหาวิทยา ขอนแก่น เช่น การมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 3 ครั้ง

คุณภาพ
องค์กรต่างๆ รู้จกั
สอ.มข. เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการดาเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ปริมาณ
คุณภาพ
1.2 การสร้างความสัมพันธ์กบั
อย่างน้อย สหกรณ์ต่างๆ ให้
สหกรณ์อื่น โดยเฉพาะสหกรณ์ใน ปี ละ 5 สหกรณ์ ความร่ วมมือกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สอ.มข. เป็ นอย่างดี
อย่างน้อย สมาชิกรับทราบ
2. เป็ นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหาร 2.1 โครงการจัดอบรมการบริ หาร
สหกรณ์ฯ
ปี ละ 1 ครั้ง บทบาทหน้าที่ดา้ น
สหกรณ์
การบริ การงาน
สหกรณ์มากขึ้น
2.2 โครงการจัดนิทรรศการวัน
อย่างน้อย สมาชิกรับทราบ
สหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)
ปี ละ 1 ครั้ง ความเป็ นมาของ
สหกรณ์มากขึ้น
2.3 โครงการศึกษาดูงานของ
อย่างน้อย ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการ
หน่วยงานภายนอก
ปี ละ 1 ครั้ง ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
2.4 โครงการรับเป็ นสถานที่ฝึกงาน
อย่างน้อย นักศึกษาฝึ กงานมี
ของนักศึกษา
ปี ละ1 คน ความรู้และประสบ
การจากงานที่ได้ทา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560



 กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ









กรรมการดาเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม
2.5 โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่สมาชิกผูท้ ี่สนใจสมัครเป็ น
กรรมการดาเนินการ

3. สร้ างอัตลักษณ์ของสหกรณ์

3.1 โครงการBranding Approach
หรื อ Positioning branding เช่น สี
ประจาสหกรณ์ฯ (สีเขียวและสีอิฐ)

3.2 โครงการมอบของสมนาคุณแก่
สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์ฯ
3.3 โครงการทาบุญวันสถาปนา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด (23 กุมภาพันธ์)

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

มีอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

คุณภาพ
สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการรับทราบ
บทบาทหน้าที่การ
เป็ นกรรมการ
มากขึ้น ร้อยละ 70
มีอตั ลักษณ์ของ
องค์กรที่โดดเด่น
และเป็ นที่รู้จกั
ทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
สมาชิกมีความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่
สมาชิก
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
2557 2558 2559 2560





























ผู้รับผิดชอบ
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4. สร้ างประโยชน์ แก่สังคมและชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปริมาณ
คุณภาพ
2557 2558 2559 2560
3.4 โครงการสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
อย่างน้อย มีการส่งรายละเอียด 



1 ครั้ง
เข้าร่ วมประกวดกับ
กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์
4.1 โครงการผ้าป่ าเพื่อการศึกษาและ อย่างน้อย มีการบารุ งศาสนา




บารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ปี ละ 1 ครั้ง และศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
4.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ อย่างน้อย มีการสนับสนุน




องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ปี ละ 10 ครั้ง กิจกรรมขององค์กร
ต่างๆ ร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม อย่างน้อย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ปี ละ 1 ครั้ง
เช่น การพัฒนา เว็บไซต์

ตัวชี้วดั
คุณภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์
มีความรวดเร็ ว
ถูกต้องมากขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ
2557 2558 2559 2560





ผู้รับผิดชอบ
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2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้ าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการการบริ หารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การ
ประชุมโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่าย ระบบกล้องวงจรปิ ด และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

คุณภาพ
มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างน้อยปี ละ เจ้าหน้าที่สามารถใช้
1 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
2557 2558 2559 2560











ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิกยึดการดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึง่ ตนเองให้ มากที่สุด
เป้าประสงค์ : เป็ นองค์กรที่มุ่งส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดารัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเองให้มากที่สุด
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. ดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดารัสปรัชญา 1.1 โครงการส่งเสริ มการประกอบ
อาชีพเสริ มของสมาชิก
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ เช่น มาตรการประหยัด
พลังงาน
ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

ตัวชี้วดั
ปริมาณ
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

คุณภาพ
สมาชิกมีอาชีพ
เสริ มเพิ่มรายได้
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของ
สหกรณ์ลดลง

ระยะเวลาดาเนินการ
2557 2558 2559 2560
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ฐานิตา/แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2557-2560/ยทุ ธศาสตร์/26/11/56

