
วัตถุประสงค์

พนัธกจิ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/แผนสนับสนุน แผนกลยุทธ์

ปี 59 ปี 60 ปี 61 หลกั สนับสนุน

 ด้านประสิทธิผล

2.1 มีการระดมเงินฝากจาก
สมาชิก

2.1 ร้อยละของจ านวนเงิน
ฝากท่ีเพ่ิมข้ึน 28 ลา้น 10 15 20

ทุกฝ่าย โครงการต่างๆ

> ฝ่ายการเงิน
10 20 30 ฝ่ายการเงิน โครงการต่างๆ

> ฝ่ายสินเช่ือ 10 15 20 ฝ่ายสินเช่ือ การปล่อยสินเช่ือ 2.3 รูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ

ฝ่ายสินเช่ือ ทุกฝ่าย แผนงานการปล่อยเงินกู้

ฝ่ายสินเช่ือ ทุกฝ่าย แผนติดตามหน้ีสิน

ฝ่ายสินเช่ือ ทุกฝ่าย แผนติดตามหน้ีคา้งช าระ

10 10 15 20 ฝ่ายสินเช่ือ ทุกฝ่าย แผนงานทั้งปี

10 15 20

20 30 40

50 55 601.3 ลา้น

20.6 ลา้น

2.2 มีการระดมการถือหุน้เพ่ิม

2.4 สหกรณ์มีจ านวน
ดอกเบ้ียคา้งช าระลดลง (เกิน
กวา่ 45 วนัข้ึนไป)

2.4 ร้อยละของดอกเบ้ีย
คา้งช าระลดลง (เกินกวา่ 
45 วนัข้ึนไป)

2.6 สหกรณ์ก าไรเฉพาะ
ธุรกิจสินเช่ือ

2.6 ร้อยละของก าไร
เฉพาะธุรกิจสินเช่ือ

15 ลา้น

46.5 ลา้น

แผนกลยุทธ์  สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์ จ ากดั ระยะเวลา 3 ปี  (2559 -2561)

พันธกจิที่ 2  พัฒนาธุรกจิ บริหารจัดการเงินทุนด าเนินงานของสหกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (ตัวช้ีวดั 15 ตัว)

ข้อมูลปี

ฐาน

ค่าเป้าหมาย (KPI) ฝ่ายรับผิดชอบ

1.  เพ่ือระดมทุนภายในสหกรณ์ 3. เพ่ือใหส้หกรณ์ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

2.  เพ่ือขยายธุรกิจสหกรณ์ใหค้รบวงจร 4. เพ่ือใหมี้การบริการเงินทุนสหกรณ์ มีเสถียรภาพ มัน่คง  โปร่งใส และตรวจสอบได้

ฝ่ายการเงิน

2.2 ใชก้ารมีส่วนร่วม (CRM) และ 
Team work ในการปฏิบติังาน

2.2 ร้อยละของจ านวนเงิน
ท่ีสหกรณ์ระดมหุน้เพ่ิมข้ึน

ทุกฝ่าย

2.3 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิกเพ่ิมข้ึน

2.3 ร้อยละของจ านวนเงิน
กูย้มืใหแ้ก่สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน

2.5 สหกรณ์มีจ านวนของตน้
เงินคา้งช าระลดลง(เกินกวา่ 
45 วนัข้ึนไป)

2.5 ร้อยละของจ านวนตน้
เงินคา้งช าระลดลง(เกิน
กวา่ 45 วนัข้ึนไป)

2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ช าระหน้ีและตรงตามวตัถุประสงค์

2.5 มีการหมุนเวียนบุคลากรเพ่ือการ
แลกเปล่ียนความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์

2.1 บริหารงานลูกคา้สมัพนัธ ์(CRM) 
ช่วยใหอ้งคก์รมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบั
สมาชิก
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พนัธกจิ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/แผนสนับสนุน แผนกลยุทธ์

ปี 59 ปี 60 ปี 61 หลกั สนับสนุน

- 1 1 ฝ่ายบริหาร ทุกฝ่าย แผนขายขา้วสาร,

แผนขายน ้าด่ืม,อ่ืนๆ

ฝ่ายพฒันาฯ ทุกฝ่าย แผนระดมการเพ่ิมสมาชิก

ฝ่ายพฒันาฯ ทุกฝ่าย

ปานกลาง ดี มาก ฝ่ายพฒันาฯ ทุกฝ่าย

ทุกฝ่าย โครงการต่างๆ

15 20 25

 ด้านผู้รับบริการ 2.9 จดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑข์องสหกรณ์

80 90 100 ฝ่ายพฒันาฯ ทุกฝ่าย แบบประเมิน

5 10 151,142 คน

666 คน

ฝ่าย
การเงิน/
บญัชี/
สินเช่ือ

2.10 จดัใหมี้การสร้าง
ผลิตภณัฑก์ลุ่มสมาชิก

2.11 สร้างผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มสมาชิกส าเร็จ

2.7 สหกรณ์มีการขยายธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน

2.7 จ านวนธุรกิจท่ีขยาย
เพ่ิมข้ึน

2.11 การจดัการระบบทาง
การเงินของสหกรณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

2.11 ร้อยละจ านวนใน
ระบบของการใชบ้ริการ
ทางการเงินทุกประเภท
ของสมาชิก

2.8 มีการหมุนเวียนบุคลากรเพ่ือการ
แลกเปล่ียนความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์

2.12 ผูใ้ชบ้ริการของแต่ละ
ธุรกิจมีความพอใจในใช้
บริการสหกรณ์

2.12 ร้อยละความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์

ข้อมูลปี

ฐาน

ค่าเป้าหมาย (KPI) ฝ่ายรับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์  สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์ จ ากดั ระยะเวลา 3 ปี  (2559 -2561)

พันธกจิที่ 2  พัฒนาธุรกจิ บริหารจัดการเงินทุนด าเนินงานของสหกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (ตัวช้ีวดั 15 ตัว)

2.6 จดัท าฐานขอ้มูลทางธุรกิจ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการด าเนินงาน

2.8 สหกรณ์มีการระดม
สมาชิกเพ่ิมข้ึน

2.8 ร้อยละของจ านวน
สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน

2.9 ร้อยละของจ านวน
สมาชิกท่ีลาออกลดลง

2.9 สหกรณ์ลดการลาออก
ของสมาชิก

2.7 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตน้ทุน
การเงิน กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เพ่ือ
ลดตน้ทุนการเงิน

2.10  การลงกลุ่มเพ่ือกระตุน้การมีส่วน
ร่วมกนั
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แบบประเมินรายไดท่ี้
เพ่ิมข้ึน

แผนลดการลาออกของ
สมาชิก

20 25 30



พนัธกจิ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/แผนสนับสนุน แผนกลยุทธ์

ปี 59 ปี 60 ปี 61 หลกั สนับสนุน

2.11 ศึกษาระเบียบขอ้บงัคบัสหกรณ์

ปฏิบติั ปฏิบติั ปฏิบติั ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย

แผนงาน

12 12 12 12 ทุกฝ่าย การวิเคราะห์ตน้ทุน

ทุกฝ่าย

5 10 1510.98 ลา้น

ผูจ้ดัการ /
 ฝ่าย
บริหาร

2.15 ร้อยละของดอกเบ้ีย
จ่ายเฉล่ียท่ีลดลงของ
ดอกเบ้ียเงินกู้

ค่าเป้าหมาย (KPI) ฝ่ายรับผิดชอบ

2.14 เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียท่ีจ่าย
ในแหล่งเงินทุนจากสถาบนัอ่ืนๆ

ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภายใน

2.14 จดัขั้นตอนการบริหาร
เงินทุนอยา่งมีระบบ

2.13 เปรียบเทียบขั้นตอน
ของแต่ละประเภทธุรกิจท่ี
มีการปรับปรุงหรือทบทวน

2.13 ธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์มีการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานใหมี้
ประสิทธิภาพ

2.14 จ านวนคร้ังของการ
ประเมิน วิเคราะห์เงินทุน
เพ่ือน าเสนอท่ีประชุม
กรรมการ

ผูจ้ดัการ /
 บญัชี

2.15 แสวงหาแหล่งเงินท่ี
เหมาะสมจากภายนอกและ
ภายในองคก์รท าใหต้น้ทุน
การเงินลดลง

ด้านองค์ความรู้และพฒันา

องค์กร

2.13 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตน้ทุน
การเงิน กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เพ่ือ
ลดตน้ทุนการเงิน

แผนโยบาบปรับลด-เพ่ิม
อตัราดอกเบ้ีย เงินกู ้-  
เงินฝาก

แบบประเมินการ
ใหบ้ริการ
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2.12 เทคนิคการลดตน้ทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ

ข้อมูลปี

ฐาน

แผนกลยุทธ์  สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์ จ ากดั ระยะเวลา 3 ปี  (2559 -2561)

พันธกจิที่ 2  พัฒนาธุรกจิ บริหารจัดการเงินทุนด าเนินงานของสหกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (ตัวช้ีวดั 15 ตัว)


