


ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
จ านวน (บาท) หมายเหตุ

1. การพัฒนาองค์กร               

ให้มีความเข้มแข็งภายใต้     

การบริหารจัดการ                  

ที่มีประสิทธิภาพ                  

ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร 150,000.00 สัมมนา3ฝ่าย กรรมการ ฝ่ายจัดการ                     

ผู้ตรวจสอบกิจการ

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่สหกรณ์ 500,000.00 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สมาชิก 7 

อ าเภอ

โครงการปรับปรุงส านักงานและหน่วยบริการอ าเภอ 700,000.00

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน

การเงินสหกรณ์

100,000.00 ประชุมวางแผนงานและงบประมาณ

ประจ าปี

โครงการประชุมสัมมนาประธานเครือข่าย, ผู้

ตรวจสอบเครือข่าย, อาสาสมัครสาธารณสุขสหกรณ์

(อสส.),และกลุ่มสตรี

300,000.00



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
จ านวน (บาท) หมายเหตุ

1. การพัฒนาองค์กร               

ให้มีความเข้มแข็งภายใต้     

การบริหารจัดการ                  

ที่มีประสิทธิภาพ                  

ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์ 200,000.00 อบรมให้ความรู้เร่ืองสหกรณ์แก่ผู้น า

สหกรณ์

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่หน่วย

บริการ

300,000.00

โครงการศึกษาดูงานประธานเครือข่าย 500,000.00

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 100,000.00

โครงการวางแผนทางการเงินและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสมาชิก

200,000.00 อบรมสมาชิกที่สนใจการวางแผนทาง

การเงิน

โครงการประกวดกิจกรรมดีเด่น 50,000.00



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
จ านวน (บาท) หมายเหตุ

2. การพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ให้บริการ                            

และจัดสวัสดิการ                   

ให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนางานวิชาการ วิชาชีพสมาชิก 420,000.00 สนับสนุนงานวิชาการ วิชาชีพสมาชิก

โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ 150,000.00

โครงการจัดสวัสดิการและสนับสนุนความมั่นคงใน

ชีวิตให้แก่สมาชิก

10,000,000.00 สมทบค่าเบี้ยประกันชีวิตแก่สมาชิกใน

อัตราร้อยละ 40

โครงการสหกรณ์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพสมาชิก 1,300,000.00 ตรวจสุขภาพประจ าปีสมาชิก

โครงการประชุมสมาชิกเครือข่าย 1,500,000.00

โครงการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ 2,500,000.00 อุดหนุนกิจกรรมเครือข่าย

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัว 50,000.00



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
จ านวน (บาท) หมายเหตุ

3. สร้างความเชื่อมั่น              

และภาพลักษณ์องค์กร             

ให้โดดเด่น

โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์และ

พบปะสหกรณ์ลูกค้า

80,000.00 อบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่

สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

โครงการยุวชนสหกรณ์ 50,000.00 กิจกรรมให้ความรู้สหกรณ์แก่เด็ก

นักเรียน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

70,000.00

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและ

วิชาการ

100,000.00 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและ

ศิลปหัตถกรรม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
จ านวน (บาท) หมายเหตุ

4. การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ให้ทันสมัย

โครงการพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และระบบ

สารสนเทศ

1,000,000.00

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี

100,000.00

5. ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้สมาชิกยึดการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสมาชิก 200,000.00 อบรมอาชีพเสริมให้สมาชิก



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (งบประมาณ 150,000 บาท) 

สหกรณ์ได้ด าเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก              
นางภัทรามาศ  สุนทรพานิชกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็น
วิทยาการบรรยาย ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 104,420 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

2. โครงการปรับปรุงส านักงานและหน่วยบริการอ าเภอ
(งบประมาณ 700,000 บาท)

สหกรณ์ ได้ท าการปรับปรุ งส านักงานและหน่วยบริ การอ า เภอ              
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  สวยงาม และให้เอื้ออ านวยความสะดวก                
ต่อการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งในปี 2565 ทางสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงส านักงาน
และหน่วยบริการอ าเภอ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอปาย และ
อ าเภอแม่ลาน้อย ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 595,677.55 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

3. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
(งบประมาณ 300,000 บาท)

สหกรณ์ได้ด าเนินการจดัโครงการ จ านวน 2 คร้ัง

ครั้งที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ก าหนดแผนและ
เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ ตลอดจน เทคนิคการปฏิบัติงานและ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์   
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ ากัด เกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมออนไลน์  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด 
เกี่ยวกับการบริการ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565      
ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 208,850 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

4. โครงการอบรมสมาชิกใหม่
(งบประมาณ 100,000 บาท)

สหกรณ์ได้ด าเนินการเปิดให้สมาชิกที่สมัครใหม่   
ที่สนใจเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ 
หลังจากที่สมาชิก เข้ารับการอบรมแล้วจะได้รับเกียรติ
บัตรรับรองว่าผ่านการอบรม



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

5. โครงการประกวดกิจกรรมดีเด่น
(งบประมาณ 50,000 บาท)

สหกรณ์ได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกส่งรูปเล่มรายงาน เพื่อเข้าร่วม
ประกวดกิจกรรมดีเด่น ประจ าปี 2565 เข้ามายังสหกรณ์ ส าหรับสมาชิก               
ที่ชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีผู้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ดีเด่น, กรรมการเครือข่ายสหกรณ์ดีเด่น,  เครือข่ายดีเด่น, 
อาสาสมัครสาธารณสุขสหกรณ์ดีเด่น (อสส.) และสมาชิก ที่มีพัฒนาการทาง
สุขภาพดีเด่นซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 20,160 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

1. โครงการพัฒนางานวิชาการ วิชาชีพสมาชิก
(งบประมาณ 420,000 บาท)

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ได้อนุมัติ
งบประมาณ โครงการพัฒนางานวิชาการ วิชาชีพ และ
ก าหนดวิธีการด าเนินการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กรรมการละ 30,000 บาท โดยให้เครือข่ายส่งโครงการมายัง
สหกรณ์ นั้น    ได้มีเครือข่ายได้ส่งโครงการมายังสหกรณ์ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 14 หน่วย 81 
เครือข่าย ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 327,200 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

2. โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
(งบประมาณ 150,000 บาท)

สหกรณ์ได้จัดซื้อของที่ระลึกการเกษียณอายุราชการ
ให้แก่สมาชิก จ านวน 54 ท่าน โดยจะท าการมอบให้ในวัน
ประชุมสมาชิกเครือข่าย ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 1) ในแต่ละ
หน่วยอ าเภอของสมาชิก ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน
42,008.20 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

3. โครงการจัดสวัสดิการและสนับสนุนความมั่นคงในชีวิตให้แก่สมาชิก
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)

สหกรณ์ได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสามัญ 
โดยจ่ายสมทบให้ ร้อยละ 40 ของค่าเบี้ยประกันต่อคน ซึ่งได้
ใช้งบประมาณไปจ านวน 8,807,460.32 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

4. โครงการสหกรณ์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพสมาชิก
(งบประมาณ 1,300,000 บาท)

สหกรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ จ านวน 6 เครื่อง และได้จัดวาง
ให้บริการแก่สมาชิก  แต่ละหน่วยบริการอ าเภอ ซึ่งได้ใช้
งบประมาณไปจ านวน 105,540 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

5. โครงการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ (งบประมาณ 2,500,000 บาท)

1. สหกรณ์ได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบริหารงานเครือข่ายสมาชิก          
โดยคิดค านวณจากจ านวนสมาชิกที่สังกัดเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลสมาชิก             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม รายละ 250 บาท   

2. จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการเครือข่าย, อสส., กลุ่มสตรี เดือนละ 
1 คร้ัง ครั้งละ 200 บาท

3. จ่ายค่าตรวจสอบเครือข่ายของผู้ตรวจสอบเครือข่าย เดือนละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 200 บาท

4. จ่ายค่าตรวจสุขภาพสมาชิกของ อสส. ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท

ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 1,736,250 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

6. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัว
(งบประมาณ 50,000 บาท)

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สหกรณ์ห่วงใยสมาชิก     
จึงได้ท าการมอบของให้สมาชิกผู้สูงอายุ จ านวน 126 ท่าน             
ผ่านคณะกรรมการหน่วย ประธานเครือข่าย ตลอดจนผู้แทน
สมาชิก ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 30,059.40 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น
1. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์และพบปะสหกรณ์ลูกค้า

(งบประมาณ 80,000 บาท)

สหกรณ์ได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา ในวันที่  2 พฤษภาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก                   
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยาย  
ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจ านวน 48,780 บาท 


