
1.  เพื�อให้ผู้กู้ชําระหนี�ได้ตามสัญญาและสามารถส่งชําระหนี�โดยหักเงิน ณ ที�จ่ายได้

ผลการดําเนินการ

1 กําหนดหลักเกณฑ์ 1. แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณา 8 นายธนศักดิ�  0* 1. มีเกณฑ์การให้เงินกู้ กําหนดเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

การให้เงินกู้กับสมาชิก การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ บุษบกแก้ว กับสมาชิกอย่างเหมาะสม โดยมีผลบังคับใช้ทั�งนี�ตั�งแต่วันที� 1 ต.ค. 2560

อย่างเหมาะสม เงินกู้กับสมาชิกอย่างเหมาะสม เพื�อป้องกันหนี�ค้างชําระ

เพื�อให้สมาชิกสามารถชําระหนี�กับ 1 ฉบับ

สหกรณ์ได้

2. จัดทําข้อมูลสมาชิกให้ครอบคลุม 2. ลูกหนี�สามารถส่งชําระ เรียกเก็บเงินสมาชิก ณ ที�จ่ายเดือนละประมาณ

ในการพิจารณาให้กู้ หนี�โดยการหักเงิน เดือนละ 4,400 ราย  ไม่สามารถเรียกเก็บหนี�

 - รายได้ทั�งก่อนและหลังเกษียณ ณ ที�จ่ายได้ ไม่น้อยกว่า ณ ที�จ่ายได้ประมาณเดือนละ 200 ราย สหกรณ์

 - ภาระหนี�สิ�นทั�งภายในและนอก ร้อยละ  90 ของสมาชิก ได้ติดตามและมีลูกหนี�ที�ผิดนัดการชําระหนี�

 - ประวัติการชําระหนี� ที�กู้เงินทั�งหมด เดือนละ 25-35 ราย (เก็บได้ร้อยละ 95.45)

3. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติ 3. ลูกหนี�ที�ผิดนัดการชําระ ปี 2559 สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ตามหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน หนี�ลดลงจากปี 2559 จํานวน 9,246,887.53 บาท

4. ติดตามผลการชําระหนี�และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ปี 2560 สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

รายงานคณะกรรมการทราบทุกเดือน จํานวน                               บาท  (รอสิ�นปีบัญชี )

งบประมาณ เป้าหมาย

วัตถุประสงค์  

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านเครดิต (ประจําปี  2560)



2.  เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งชําระหนี�

ผลการดําเนินการ

2 ปรับโครงสร้างการ 1. จัดทําระเบียบปรับปรุงโครงการ 8 นางสิรินทิรา 0* -สมาชิกที�ไม่สามารถ ในปี 2560 สมาชิกไม่สามารถหักหนี� ณ ที�จ่าย

ชําระหนี�ให้กับสมาชิก ปรับโครงสร้างหนี� ชัยบุรินทร์ หักชําระหนี� ณ ที�จ่ายได้ ได้เฉลี�ยเดือนละ 200 คน เสนอเข้าปรับ

2. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที�ผิดนัด เข้าสู่กระบวนการปรับ โครงสร้างหนี�จํานวน 35 คน 

การชําระหนี�และที�ไม่สามารถ โครงสร้างหนี�ไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ  17.50

หักชําระหนี� ณ ที�จ่ายได้ ร้อยละ 10 

3. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา  -ลูกหนี�ที�ปรับโครงสร้าง สมาชิกที�ปรับโครงสร้างหนี�แล้วจํานวน

ขออนุมัติปรับโครงสร้างหนี�กรณี ชําระหนี�สามารถชําระ 17 ราย สามารถชําระหนี�ได้ครบตามสัญญา

  -สมาชิกที�เกษียณอายุราชการ หนี�ได้ตามสัญญาไม่น้อย

  -สมาชิกที�มีภาระหนี�สินมาก กว่าร้อยละ  100

4. ติดตามและสรุปผล

ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมาย

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

วัตถุประสงค์  

ที� วิธีดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านเครดิต (ประจําปี  2560)



3. เพื�อป้องกันปัญหาลูกหนี� NPL  จนทําให้สหกรณ์ต้องตั�งเป็นหนี�สงสัยจะสูญและหนี�สูญ

ผลการดําเนินการ

3 ลดการเกิดลูกหนี� 1. จัดทําข้อมูลของสมาชิกเกี�ยวกับ 22 นายธนศักดิ� 0* 1. ติดตามหนี�ค้างชําระ สหกรณ์ทําหนังสือแจ้งผู้กู้กรณีเงินไม่พอ

NPL การกู้  การชําระหนี� และการออม บุษบกแก้ว ทันทีทุกครั�งทุกคน หักชําระหนี� ณ ที�จ่าย เดือนละประมาณ 200 คน

อย่างครอบคลุม และจัดทําข้อมูล เป็นประจําทุกเดือน

เพื�อประกอบการพิจารณาการกู้ 2. สหกรณ์ลดจํานวนลูกหนี� การตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในปี 2560

2. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วย ที�ต้องตั�งเป็นหนี�สงสัย มีจํานวน                                              บาท

การให้เงินกู้ให้ครอบคลุมและ จะสูญและหนี�สูญลงให้ (รอรายละเอียดสิ�นปีบัญชีของสหกรณ)์

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เหลือร้อยละ 10 

3. กําหนดหลักเกณฑ์จัดทําประกัน ของปี  2559

สินเชื�อกรณีสมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์

4. สรุปยอดลูกหนี�ที�ค้างชําระและ

รายงานข้อมูลคณะกรรมการ

ประจําทุกเดือน

วัตถุประสงค์  

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมาย

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านเครดิต (ประจําปี 2560)



4. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นของสหกรณ์แก่สมาชิก  สาธารณชน และสถาบันการเงินอื�น

ผลการดําเนินการ

4 โครงการสหกรณ์ 1. ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน 20 นางมลฤดีญา 100,000** จัดกิจกรรมสหกรณ์ ออกสัญจรพบสมาชิกอําเภอวัดสิงห์

สัญจรของสมาชิก จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบ นวมเพ็ชร สัญจรพบสมาชิก อําเภอหนองมะโมง จํานวน 2 ครั�ง

สมาชิกร่วมกัน จํานวน 8 ครั�ง สมาชิกสังกัดบํานาญ จํานวน 4 ครั�ง

2. ให้บริการนอกสถานที�แก่สมาชิก ออกสัญจรโครงการส่งเสริมการออม 4 ครั�ง

3. สํารวจรวบรวมข้อมูลความ ออกสัญจรโครงการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์

คิดเห็นของสมาชิกและสรุปผล จํานวน 8 ครั�ง  

การดําเนินงาน รวม 18 ครั�ง

5 โครงการเสริมสร้าง จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์เพื�อ 15 นางศิริวรรณ 400,000*** สมาชิกเข้าร่วมโครงการ การปรับตัวภายใต้ พรบ.ใหม่ จํานวน 150 คน

ความรู้ด้านสหกรณ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ศรีน้อย ไม่น้อยกว่า 400 คน การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน 90 คน

แก่สมาชิก เกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์ เสริมสร้างความรู้สมาชิกใหม่ 172 คน

โครงการส่งเสริมการออม 400 คน

โครงการจัดทําแผน 600 คน รวม 1,412 คน

6 ประชาสัมพันธ์ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 8 นางศิริวรรณ 250,000**** 1. จัดทําวารสารข่าว ทําวารสารข่าวจํานวน 5 ฉบับ

กิจการของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ศรีน้อย สหกรณ์ 12 ฉบับ/ปี ประชาสัมพันธ์ Line Websize

 - วารสารข่าว 2. ประชาสัมพันธ์ด้วยสื�อ ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ�น 12 ครั�ง

 - หนังสือพิมพ์ท้องถิ�น ภายนอกอย่างน้อย  ประชาสัมพันธ์ทาง Face book 15 ครั�ง

 - สถานวิทยุ 4 ครั�ง/ปี

2. สํารวจความคิดเห็นจากสมาชิก

และนําข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านเครดิต (ประจําปี 2560)

วัตถุประสงค์  

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เสี�ยงด้านสภาพคล่อง (ประ   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด



4. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นของสหกรณ์แก่สมาชิก  สาธารณชน และสถาบันการเงินอื�น

ผลการดําเนินการ

7 จัดทําหลักประกัน 1. จัดหาบริษัทเพื�อทําประกันเงินกู้ 5 นางยุคลธร  สอนสุข 0* 1. สมาชิกสมัครสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (สฌ.สช)

เงินกู้ ให้กับสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีจํานวน 2,300 คน

2. กําหนดหลักเกณฑ์การคํ�าประกัน อย่างน้อย 1,000 คน

ให้คุ้มครองเงินกู้ 2. สมาชิกที�ขอกู้เงินมีหลัก มีหลักประกันเงินกู้เต็มตามวงเงินร้อยละ 100

ประกันเต็มตามวงเงิน

ร้อยละ  100

8 ควบคุมอัตราส่วนทุน 1. ควบคุมดูแลอัตราส่วนทุนและหนี� 3 น.ส.สุวรรณี พิมพา 0* 1. อัตราส่วนทุนต่อหนี�สิน อัตราส่วนทุนต่อหนี�สินร้อยละ  1 : 0.96

และหนี�สินให้เป็น และการชําระหนี�คืนสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 : 1

ไปตามเกณฑ์และ ตามกําหนด 2. ชําระหนี�คืนสถาบัน สามารถชําระหนี�สถาบันการเงินอื�นได้ครบ

ชําระหนี�สถาบัน 2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให้ การเงินอื�นได้ตามสัญญา ตามกําหนดสัญญาทุกสัญญาร้อยละ 100

การเงินได้ตามกําหนด คณะกรรมการทราบทุกเดือน ร้อยละ  100

หมายเหตุ  * ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

                   ** ค่าอาหารกลางวันสมาชิก 4,000 คน ๆ ละ 100 บาท

                   *** 1.) ค่าวิทยากร 80,000 บาท 2.) ค่าอาหารกลางวันสมาชิก 400 คน ๆ ละ 120 บาท 3.)ค่าพาหนะสมาชิก 400 คน ๆ ละ 500 บาท 4.) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 72,000 บาท

                   **** 1.)พิมพ์วารสารฉบับละ 1.50 บาท 4,500 ฉบับ/เดือน  2.) พิมพ์ระเบียบข้อบังคับ 4,500 เล่ม ๆละ 30 บาท  3.) ค่าสื�อโฆษณาหนังสือพิมพ์และ Internet 4,000 บาท

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านเครดิต (ประจําปี 2560)

ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมายที� วิธีดําเนินงาน



1. สหกรณ์สามารถบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพิ�มความเชื�อมั�นกับสถาบันการเงินอื�นและสร้างความเชื�อมั�นให้กับสมาชิกในเรื�องความมั�นคง

ผลการดําเนินการ

1 รักษาระดับเงินทุน 1. ระดมทุนเรือนหุ้น 3 นางสิรินทิรา 500,000***** 1.มีทุนเรือนหุ้นเพิ�มขึ�น  ทุนเรือนหุ้นปี 2559 =   2,395,352,830 บาท

หมุนเวียนของสหกรณ์   - นําเสนอโครงการต่อคณะ ชัยบุรินทร์ จากปี 2559 ไม่น้อยกว่า ทุนเรือนหุ้นปี 2560 = 2,505,835,530 บาท 

ให้มีความสมดุล กรรมการเพื�อพิจารณาให้ความ 100 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นเพิ�มขึ�น 110,482,700 บาท 

เห็นชอบ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก 2. มีเงินฝากเพิ�มขึ�นจากปี เงินฝากปี 2559 = 968,751,461.24 บาท

ได้รับทราบ 2559 ไม่น้อยกว่า 70 เงินฝากปี 2560 = 1,030,541,399.73 บาท

2. ระดมเงินฝาก ล้านบาท  เงินฝากเพิ�มขึ�น 61,789,938.49 บาท 

  -เสนอโครงการ รูปแบบการออม 3.มีเงินทุนหมุนเวียน มีเงินทุนหมุนเวียนถัวเฉลี�ยเดือนละ 100 ล้าน

ในลักษณะต่าง ๆ อัตราดอกเบี�ย ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตรา  8.29 %

ระหว่าง 3-4.50 บาท/ปี ภายใน 6 เดือน และมีการ

3. จัดทําประมาณการรับ - จ่ายเงิน ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจําเดือน งบกระแสเงินสด มากกว่า 1 %

และการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

หมายเหตุ  ***** ให้รางวัลในการถือหุ้นเพื�อเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมการออม

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (ประจําปี 2560)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

วัตถุประสงค์  

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมาย



3. เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้กับเงินทุนของสหกรณ์

ผลการดําเนินการ

2 เพิ�มทุนสํารองของ 1. หาแนวทางการเพิ�มเงินทุน 5 นางสิรินทิรา 0* สะสมเงินทุนสํารอง (รอประมวลผลสิ�นปีบัญชี)

สหกรณ์ สํารองของสหกรณ์ ชัยบุรินทร์ ร้อยละ  15  ของเงินที�

2. สะสมเงินทุนสํารองรายเดือน เรียกเก็บรายเดือนจาก

3. บริหารเงินทุนสํารองให้เกิด สมาชิก

ประโยชน์และความมั�นคงกับ

สหกรณ์ให้มากที�สุด

3 ลดต้นทุนภายนอก 1. วิเคราะห์ตลาดเงินและอัตรา 5 นายพนม 0* ชําระหนี�สถาบันการเงิน (รอผลสิ�นปีบัญชีของสหกรณ)์

ดอกเบี�ยของสถาบันการเงิน จงอยู่วัฒนา อื�นปีละ 100  ล้านบาท

2. ชําระหนี�สถาบันการเงินอื�น

ที�มีอัตราดอกเบี�ยสูง

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (ประจําปี  2560)

เป้าหมาย

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง



1. เพื�อให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีความปลอดภัย  ไม่มีการทุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดําเนินการ

1 พัฒนาคณะกรรมการ 1. สร้างความรู้ให้คณะกรรมการ 5 นางศิริวรรณ 200,000***** 1.คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ (รอข้อมูลสิ�นปีของสหกรณ)์

ผู้ตรวจสอบกิจการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที�ให้ ศรีน้อย กิจการ และเจ้าหน้าที�

เจ้าหน้าที�มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที� ได้รับการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจ อํานาจ ความรับผิดชอบและขั�นตอนการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั�ง/ปี

หน้าที�ความรับผิดชอบ ทํางาน 2.สมาชิกมีความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจการทํางาน

และขั�นตอนการทํางาน 2. ประเมินผลการทํางาน การทํางานของคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ กรรมการ ผู้ตรวจสอบและ

กิจการ และเจ้าหน้าที�โดยสมาชิก เจ้าหน้าที�ไม่น้อยกว่า

3. สรุปและรายงานผลการประเมิน ร้อยละ 80 ของสมาชิก

ให้สมาชิกทราบ ที�ประเมินผลการทํางาน

2 มีข้อมูลสารสนเทศที� 1. จัดทําระบบฐานข้อมูลสมาชิก 5 นายธนศักดิ� 200,000******  -สมาชิกสามารถตรวจสอบ (รอประเมินผลสิ�นปีของสหกรณ)์

ครบถ้วน ถูกต้องและ ที�สามารถตรวจสอบได้ทาง Internet บุษบกแก้ว ข้อมูลได้ทาง Internet

เป็นปัจจุบันพร้อม 2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้สมาชิก ร้อยละ 50 ของสมาชิกทั�งหมด

ระบบความปลอดภัย ได้รับทราบทุกเดือนในการบริหาร และรับทราบข้อมูลสหกรณ์

ของข้อมูลสารสนเทศ งานสหกรณ์ ทางวารสารไม่น้อยกว่า

3.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ ร้อยละ 80 ของสมาชิก

สมาชิกและผู้สนใจรับทราบ ทั�งหมด

                     ****** 1.) ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ปีละ  195,000 บาท  2.) ค่าเช่าพื�นที�เวปไซต์สหกรณ์  5,000 บาท

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ (ประจําปี  2560) 

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมาย

หมายเหตุ  ***** ค่าวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับ



1. เพื�อให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีความปลอดภัย  ไม่มีการทุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดําเนินการ

3 การควบคุมกํากับ 1. จัดวางระบบการควบคุม  กํากับ 14 นายพนม จงอยู่วัฒน 0*  -ไม่มีเรื�องการทุจริต ไม่มีเรื�องการทุจริตในสหกรณ์

ดูแลการตรวจสอบที� ดูแลและตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ ในสหกรณ์

เข้มข้น  - ผู้ตรวจสอบภายใน

 - ผู้ตรวจสอบกิจการ

 - สหกรณ์จังหวัดและผู้ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 - ผู้สอบบัญชีที�สหกรณ์จ้าง

2. รายงานผลการตรวจให้

คณะกรรมการดําเนินการทราบ

ทุกครั�ง

3. ติดตามผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการแต่ละคน

ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ  (ประจําปี  2560)

เป้าหมาย

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

ที� วิธีดําเนินงาน



2. เพื�อให้เจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ  ระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ผลการดําเนินการ

4 ทําความเข้าใจการ 1. คณะกรรมการพิจารณากําหนด 14 นายพนม 0* มีการประชุมเสวนา สัมมนาบทบาทหน้าที�กรรมการ เจ้าหน้าที�

ปฏิบัติงานตามข้อ แนวทางการปฏิบัติงานตาม จงอยู่วัฒนา การปฏิบัติงานระหว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที�สมาคม

บังคับ  ระเบียบ และ ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่าง ๆ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ วันที� 17-18 มีนาคม 2560

มติของคณะกรรมการ ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที� ปีละ 2 ครั�ง โครงการสหกรณ์กับการปรับตัวภายใต้

ให้กับเจ้าหน้าที� 2. ผู้จัดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พรบ.ใหม่ และการบริหารจัดการหนี�

กับเจ้าหน้าที� วันที� 19 เมาษยน 2560

3. รวบรวมและนําเสนอข้อมูลผล

การดําเนินงานของเจ้าหน้าที�ให้

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

ทบทวนและปรับแก้ไข

4. ประเมินผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ  (ประจําปี  2560)

เป้าหมาย

หมายเหตุ  *ไม่มีงบประมาณเนื�องจากเป็นงานประจํา

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง



3. เพื�อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์

ผลการดําเนินการ

5 สํารวจความพึงพอใจ 1. ออกแบบสํารวจความพึงพอใจ 14 นายพนม 50,000******* 1.สมาชิกมีความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจการทํางาน

ข้อเสนอแนะในการ และข้อเสนอแนะให้สมาชิก จงอยู่วัฒนา (งบประชาสัมพันธ)์ การปฏิบัติงานของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ให้บริการของ 2. สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที� เจ้าหน้าที�ไม่น้อยกว่า

เจ้าหน้าที�แก่สมาชิก สร้างนวัตกรรมและพัฒนา ร้อยละ 80

การให้บริการแก่สมาชิก 2.มีนวัตกรรมการปรับปรุง นวัตกรรม Magic Mirror On Line

3. สรุปและรายงานผลให้ และพัฒนาการให้บริการ

คณะกรรมการและสมาชิกทราบ แก่สมาชิกอย่างน้อย

ปีละ  1  เรื�อง

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด

แผนป้องกันความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ  (ประจําปี  2560)

ที� วิธีดําเนินงาน ขั�นตอนการดําเนินงาน อัตรากําลัง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เป้าหมาย

หมายเหตุ  ******* ค่าจัดทําเอกสารแบบสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของสมาชิก
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