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ค าน า 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ได้จัดโครงการคัดเลือก 
“ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป โดยในปีบัญชี 2560 มีสหกรณ์สมาชิก 
ชสอ. ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกฯ จ านวนทั้งสิ้น 12 สหกรณ์ 13 ผลงาน 
ทาง ชสอ. จึงได้ท าการรวบรวมผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 13 ผลงาน    
ไว้ในหนังสือผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2560 นี้แล้ว 

ทั้งนี้ ชสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จะเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในการน าไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามความเหมาะสมต่อไป และใคร่ขอขอบคุณ
คณะกรรมการด าเนินการ ชสอ. คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
จัดท าหนังสือผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จนส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ชสอ. ขอน้อมรับด้วยความยินดี 

 
 
 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 22  กุมภาพันธ์  2561 
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สารบัญ  

  หน้า 

 ค าน า ก 

 สารบัญ ข 

 ก าหนดการน าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ 1 

 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  :  

 ประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

 เร่ือง การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 2 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี  จ ากัด 

 เร่ือง การบริหารความสี่ยงในระบบปฏิบัติการสหกรณ์   7 
(Operational Risk Management in VajiraCoop)  
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

 เร่ือง รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส 19 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด 

 เร่ือง โครงการ  “ชุมชนคนออมเงิน” 30 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด 

 เร่ือง ลดค่าหวยด้วยการออม 49 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย  จ ากัด 

 ประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 

 เร่ือง มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน  ISO 9001 : 2015 60 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี  จ ากัด 

 เร่ือง โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ ปีที่ 2 70 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ  จ ากัด 

 เร่ือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 79 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ ากัด 
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  หน้า 

 เร่ือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 91 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 

 เร่ือง Prompt Loan System 104 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ ากัด 

 เร่ือง โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 114 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด  
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่  จ ากัด 

 เร่ือง ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข 130 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด 

 เร่ือง การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้แบบรวมศูนย์ออนไลน์ 143 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จ ากัด 

 ภาคผนวก  

 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2560 148 
 รายชื่อคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการบริหารโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ 157 
ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2560 

 ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 159  
ประจ าปี 2560 (รอบแรก) 
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ก าหนดการน าเสนอและคัดเลือก 
“ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณอ์อมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560” 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุม 701   ส านักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

------------------------------------------------ 

เวลา 07.30 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 08.30 – 08.45 น.   กล่าวเปิด  
 โดย ประธานกรรมการ ชสอ. 

เวลา 08.45 – 09.00 น. แนะน า “คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรม 
 การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น” 

เวลา 09.00 – 10.00 น.  น าเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”  

เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.15 – 12.00 น.  น าเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. น าเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” (ต่อ) 

เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 14.45 – 17.00 น. น าเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” (ต่อ) 

เวลา 17.00 – 17.30 น. การประกาศรางวัล  

 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
 รางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
 

------------------------------------------------ 
 

หมายเหตุ : การน าเสนอผลงาน เรื่องละ 20 นาที โดยให้ผู้น าเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอฯ อีก 5 นาที   
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สอ. สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จก.โรงพยาบาลราชวิถี จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
    การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  

  
ประเภท ประเภท ::    

ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 
ประเภทประเภท  :: ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นพ.อนุพงษ์  เพ็ญจันทร์ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกาศใช้เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2558 มีข้อก าหนดที่เพิ่มขึ้นคือ 
“การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส” จึงเป็นโอกาสเหมาะส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด  
ที่จะจัดท านวัตกรรมใหม่ “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร” ขึ้นมาเพื่อการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

เพื่อรู้ถึงสภาวะความเสี่ยง และโอกาสของสหกรณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์แก่การบริหารจัดการภายใน
องค์กร ให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้ว จะสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที รวมท้ังการวางแผนป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดนั้นขึ้นมาอีก 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ 
Phase  ที่  1 SWOT  Analysis 
สหกรณ์ฯ จะต้องวิเคราะห์ตนเองในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. จุดแข็ง  (Strength)  ขององค์กร 
2. จุดอ่อน  (Weakness)  ขององค์กร 
3. โอกาส  (Opportunities)   
4. อุปสรรค  (Threats)  
Phase  ที่  2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร 
จากนั้น  สหกรณ์ฯ จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กรในการท าธุรกรรมคือ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategie  Risk) 
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต  (Credit  Risk) 
3. ความเสี่ยงด้านตลาด  (Market  Risk) 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  (Liquidity  Risk) 
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  (Operational  Risk) 
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Phase  ที่  3 พิจารณาความเสี่ยงที่มาจาก 5M  คือ 
1. Man (บุคลากร) เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด 
2. Machine (อุปกรณ์ ครุภัณฑ์) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  
3. Material (วัสดุ) เช่น วัสดุเสียหายหรือเสื่อมสภาพ  วัสดุสูญหายหรือไม่เพียงพอ 
4. Method (วิธีการท างาน) เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
5. Money (การเงิน) เช่น ขาดสภาพคล่อง 

ขั้นด าเนินการ 
1. การให้คะแนนระดับความเสี่ยง 

วิธีการให้คะแนนระดับความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนนรวม  =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงของเหตุการณ์ 
1 = มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เคยเกิดขึ้น

ใน 5 ปีท่ีผ่านมา 
1 = มีผลกระทบเล็กน้อย  ภาพรวมของเศรษฐกิจ

เริ่มชะลอตัว 
2 = มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกปีหรือเกือบทุกปี 2 = มีผลกระทบปานกลาง  การปฏิบัติงานล่าช้า           

ถึงขั้นท าให้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
3 = มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเดือนหรือเกือบทุก

เดือน 
3 = มีผลกระทบถึงขั้นหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว

หรือสมาชิกร้องเรียน   
4 = มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์หรือเกือบทุก

สัปดาห์ 
4 = มีผลกระทบถึงขั้นหยุดปฏิบัติงาน  

5 = มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวันหรือเกือบทุกวัน 5 = มีผลกระทบถึงขั้นเลิกกิจการ 
 
 

2. การจัดระดับความเสี่ยง 
แบ่งระดับความเสี่ยงตามระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง 
1 – 4 ต่ า 
5 – 15 ปานกลาง 
16 - 25 สูง 

    หรือระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ เท่ากับ 4 หรือ 5 ก็จัดให้เป็นระดับความเสี่ยงสูง 

3. จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 
มีการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง 
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ขั้นประเมินผล 
1. FLOW  CHART 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การรายงานความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องประเมินความเสี่ยงในฝ่ายของตนเอง ทุก 6 เดือน 
ความเสี่ยงทุกระดับจะถูกน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสหกรณ์เพื่อ

พิจารณา และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 
หากจัดระดับความเสี่ยงได้เป็นระดับความเสี่ยงสูง QMR จะต้องให้ CAR  (ใบขอให้แก้ไข

และวางแผนป้องกัน) โดยทันที 
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ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

 ลดความเสี่ยงลง โดยลดโอกาสการเกิดหรือลดความรุนแรงลง 

 ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เพิ่มขึ้นโดยลดโอกาสการเกิดหรือลดความรุนแรงลง 

เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง 
1. ช่วยกันค้นหา 
2. ช่วยกันวิเคราะห์ 
3. ช่วยกันแก้ไข 
4. ช่วยกันป้องกัน 

 

ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. ต่อสมาชิก เม่ือองค์กรไม่มีความเสี่ยงหรือมีการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ สมาชิกย่อมเชื่อม่ันว่าสหกรณ์ฯ จะไม่มีการด าเนินการผิดพลาดในการบริหาร
จัดการ 

2. ต่อสหกรณ์อื่น และต่อขบวนการสหกรณ์ สามารถยึดถือเป็นต้นแบบในการค้นหา และวิเคราะห์
ความเสี่ยงของตนเองเพื่อการแก้ไขและการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น 

 

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง    

 วิธีปฏิบัติงานที่ 17 ของ ISO 9001:2015 

 คู่มือบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด   
ติดต่อขอศึกษาได้ที่  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี  จ ากัด  
เบอร์โทรศัพท์  0-2354-8062,  0-2354-9151-5    
โทรสาร 0-2354-4130  
เบอร์มือถือ  08-9682-6608,  08-5316-9362   
E-mail : rajavithi@hotmail.com      
Website : www.cooprajavithi.com   
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สอ. วชิรพยาบาล จก.สอ. วชิรพยาบาล จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
การบริหารความสี่ยงการบริหารความสี่ยง  

ในระบบปฏิบัติการสหกรณ์ในระบบปฏิบัติการสหกรณ์  
((OOppeerraattiioonnaall  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  VVaajjiirraaCCoooopp))  

  

ประเภท ประเภท ::    
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: การบริหารความสี่ยงในระบบปฏิบัติการสหกรณ์  (Operational 
Risk Management in VajiraCoop) 

ประเภทประเภท  :: ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นางสาวสินีนาจ  สุดส าเร็จ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล  จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด (สอ.วชพ.จ ากัด) จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2551 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกโดยวิธีร่วมด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 8,124 คน มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 25 คน 

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ได้เล็งเห็นว่าการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญส าหรับทุกสหกรณ์ และเป็นสิ่งที่ทุกสหกรณ์ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะ
ท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียง ซึ่งความเสี่ยงในสหกรณ์ส่วน
ใหญ่อาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)   
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk)   

ความเสี่ยงแต่ละประเภทมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่
เกิดจากการท างานประจ าทุกวัน ในงานของสหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน แต่ผู้บริหารสหกรณ์ทั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และฝ่ายจัดการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญไม่มากนัก เพราะเข้าใจว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจาก
การท างานประจ า ไม่น่าจะมีผลต่อสหกรณ์มากนัก แต่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ว
ชิรพยาบาล จ ากัด มีความเห็นว่า ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่มักเกิดจากการขาด
ระบบงาน การขาดการควบคุมที่ดี การจัดการภายในที่ล้มเหลวจนท าให้เกิดความสูญเสีย ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามมามากมาย  

ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ พบว่าใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นเป็นระยะๆ มีความ
รุนแรงมากน้อยต่างกัน บางเรื่องสหกรณ์ตรวจพบและแก้ไขได้ก่อน บางเรื่องสมาชิกเป็นผู้แจ้งให้ทาง
สหกรณ์ทราบ บางเรื่องไม่เกิดความเสียหายท่ีเป็นรูปธรรมแต่ส่งผลกระทบด้านจิตใจ เช่น การโอนเงินผิด
บัญชีแต่เป็นของสมาชิกคนเดียวกันท่ีมีหลายบัญชี การจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด พฤติกรรมบริการที่ไม่
พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งทุกราย ทุกเรื่องทางสหกรณ์จะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี ปัญหาไม่บานปลาย ไม่เสียหายเพิ่มมากขึ้น และอาจจบลงที่การลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิด ซึ่ง
มีผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยที่ไม่มีการน าปัญหามาทบทวน พูดคุย
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หาสาเหตุรากที่แท้จริง และปรับปรุงเชิงระบบ จึงท าให้มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ ขึ้นซ้ าๆอยู่เสมอ  

ในการนี้  สหกรณ์ฯ จึงได้ริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ระบบปฏิบัติการของสหกรณ์ขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณ ปีบัญชี 2550 เป็นต้นมา เพื่อใช้ในการป้องกัน
และบริหารจัดการเม่ือเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขึ้นในสหกรณ์ ซึ่งส่งผลให้
สหกรณ์มีการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านการบริหาร และด้านการให้บริการ ลดโอกาสความเสี่ยงเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ อย่างเป็นระบบ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนมีความตระหนัก และเห็นความส าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
มีการค้นหา และวางแนวทางป้องกันก่อนเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมี
แนวทางในการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง การทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุรากของปัญหา วางแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ าอย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสหกรณ์ เจ้าหน้าที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ ยกระดับเป็นสหกรณ์คุณภาพ มาตรฐานสากลอย่าง
ยั่งยืน 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ (Input)  : ก าหนดนโยบาย มอบหมายผู้รับผิดชอบ สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที ่

1. คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดที่ 44  มีนโยบาย
สนับสนุนให้สหกรณ์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องบริหารความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44  ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
27 ตุลาคม 2559  จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
คณะกรรมการด าเนินการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังมีรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่งในสหกรณ์ ต าแหน่งคณะท างาน 
1 นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์             ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา 
2 นางสาวอ าพัน  วิมลวัฒนา                รองประธานกรรมการ ประธานคณะท างาน 
3 นางสาวศุลีมาศ  โลพินิจ กรรมการ คณะท างาน 
4 นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ กรรมการ คณะท างาน 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่งในสหกรณ์ ต าแหน่งคณะท างาน 
5 นางสุกัญญา  แก้วกาญจน์ กรรมการ คณะท างาน 
6 นายจ านงค์  ศรีแจ่ม กรรมการและเลขานุการ คณะท างาน 
7 นางสาวสุนันท์  ศรีหิรัญยวง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน คณะท างาน 
8 นางสาวจีรนัย  ขันธ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี คณะท างาน 
9 นายฐิติกร  ปรีชาวราเวศย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนฯ คณะท างาน 
10 นางภูษิตา  หนุนทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ คณะท างาน 
11 นางพรศรี  อินทวารี รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการ คณะท างานและเลขานุการ 
12 นางสาวสินีนาจ  สุดส าเร็จ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) วางระบบบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด   
(2) ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และค าปรึกษา แก่คณะกรรมการ ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ 

เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

(3) ส่งเสริมให้มีการค้นหาและรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

(4) ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทบทวนหาสาเหตุราก กรณีความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบรุนแรง ที่เกิดบ่อย หรือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และวางแนวทางป้องกันการเกิดซ้ า 

(5) สรุปภาพรวมข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงของสหกรณ์ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

2. นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ประกาศนโยบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ทุกคน นโยบายหลักข้อหนึ่ง คือ การให้ความส าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งสร้าง
ความตระหนักในการปฏิบัติงานประจ าให้ถูกต้องและปลอดภัย  ไม่กล่าวโทษกันและไม ่ลงโทษผู้กระท า
ผิด (No blame - No harm Policy) มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเชิงระบบ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ
ม่ันใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ขั้นด าเนินการ (Process) :  ออกแบบระบบ และ น าสู่การปฏิบัติ 
1. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ออกแบบระบบดังน้ี 

(1) จัดท าระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) เรื่องการบริหารความเสี่ยงในระบบปฏิบัติการ 
(QP-OFF-20) ซึ่งระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุถึงเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยามที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow) ใน
การบริหารความเสี่ยงท้ังในเชิงรุก และเชิงรับ 

(2) ออกแบบเอกสารบันทึกคุณภาพ ได้แก่ 1) แบบรายงานความเสี่ยง / เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ (Incident Report)  (FM-OFF-19)  2) แบบบันทึกกิจกรรมทบทวนคุณภาพ (FM-OFF-20)   
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2. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ก าหนดระดับผลกระทบและความหมายดังนี้  
ระดับ 0 เหตุเกือบพลาด (near miss) ตรวจพบก่อน โดยยังไม่ถึงผู้รับผลงาน (สมาชิกและ

สหกรณ์อื่นที่ท าธุรกรรมร่วมกัน) 
ระดับ 1 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อผู้รับผลงาน/สหกรณ์   
ระดับ 2 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และมีผลกระทบต่อผู้รับผลงาน/สหกรณ์  เล็กน้อย   
ระดับ 3 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และมีผลกระทบต่อผู้รับผลงาน/สหกรณ์  ปานกลาง   
ระดับ 4 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาก และมีผลกระทบต่อผู้รับผลงาน/สหกรณ์  รุนแรง   

3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงในระบบสหกรณ์ (Risk Management 
System) แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน โดยให้ความส าคัญเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
สหกรณ์ การค้นหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและวางแนวทางป้องกัน การรายงานเข้าสู่ระบบ โดยไม
กล่าวโทษกันและกัน ไม่ลงโทษผู้กระท าผิด การทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุรากของปัญหา (RCA:Root 
cause analysis) เพื่อป้องกันการเกิดซ้ าอย่างเป็นระบบ 

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนทุกฝ่าย ร่วมกันจัดท าบัญชีความเสี่ยง เฝ้าระวัง วางแผนป้องกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น   

5. กรณีที่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ตามแนวทางท่ีเหมาะสม และรายงานความเสี่ยงต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยง ตามขั้นตอนที่สหกรณ์
ก าหนด    

6. ฝ่ายจัดการ น าโดยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง/
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ร่วมกันทบทวน หาสาเหตุ หาข้อเท็จจริง และวางแนวทางการป้องกัน แก้ไข
ปรับปรุงในเบื้องต้นก่อนน าเสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

7. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ก าหนดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น หาสาเหตุและวางแนวทางในการแก้ไขเชิงระบบ
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าในอนาคต 

8. เลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยง น าเสนอข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงและผลการ
ทบทวนหาสาเหตุ พร้อมการปรับปรุงเชิงระบบ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ในวาระเพื่อพิจารณาทุก
เดือน 

9. คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงเชิงระบบในกรณีที่เห็นว่า
ยังมีบางประเด็นท่ีไม่สมบูรณ์ และหรือให้การอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงระบบงานของสหกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น 

10. ฝ่ายจัดการ โดยผู้จัดการ น าข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงและผลการทบทวนหาสาเหตุ พร้อม
การปรับปรุงเชิงระบบ ที่ผ่านมติจากคณะกรรมการด าเนินการ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบใน
การประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าทุกเดือน 
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ขั้นประเมินผล (Output) : ติดตามประเมินผล 

 
 
ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยง 
1. ประเด็นความเสี่ยง  :  เจ้าหน้าที่สั่งจ่ายเช็คผิดคน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินการปรับปรุงเชิง

ระบบ : ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. ประเด็นความเสี่ยง  :  เจ้าหน้าที่ท ารายการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผิดบัญชี (ถูกคน สมาชิกมี

หลายบัญชี) 

การปรับปรุงเชิงระบบ : 
1. ก าหนดให้การโอนเงินทุกรายการจะต้องโอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ที่ใช้โอนเงินปันผล -

เฉลี่ยคืน เท่าน้ัน 
2. ท าระบบ SMS Alert แจ้งข้อมูลการท าธุรกรรมให้สมาชิกทราบทางโทรศัพท์มือถือทุกราย (ใช้

งบประมาณ 642,552.00 บาท ไม่รวมค่าส่งข้อความที่จ่ายตามการใช้งานจริง เริ่มใช้วันที่ 29 กันยายน 
2560) 
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ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการค้นหา ป้องกันความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น 
2. เจ้าหน้าที่มีความม่ันใจที่จะรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น 

โดยไม่กลัวว่าจะโดนลงโทษ เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน 
3. มีคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น 
4. เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง และน าไปประยุกต์ในการ

ท างานได้อย่างเหมาะสม 
 

การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์    

1. สหกรณ์มีระบบการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการของสหกรณ์ ที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับของกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกคน 

2. สหกรณ์มีการปรับปรุงเชิงระบบที่เกิดจากการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ จ านวนมาก 
3. สหกรณ์มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สมาชิกมีความพึงพอใจ 

 

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง    

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
2. หนังสือค าสั่งแต่งคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
3. ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความเสี่ยง    
4. บัญชีความเสี่ยง 

(1) บัญชีความเสี่ยงท่ัวไป 
(2) บัญชีความเสี่ยงเฉพาะ ฝ่ายการเงิน 
(3) บัญชีความเสี่ยงเฉพาะ ฝ่ายบัญชี 
(4) บัญชีความเสี่ยงเฉพาะ ฝ่ายสินเชื่อ 
(5) บัญชีความเสี่ยงเฉพาะ ฝ่ายส านักงาน 

5. แบบรายงานความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
6. แบบบันทึกกิจกรรมทบทวนคุณภาพ 
7. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ปีบัญชี 2560   
หมายเหตุ : ปัจจุบันสหกรณ์ ได้จัดท าเอกสารอ้างอิง ตามข้อ 9.3 – 9.5 พัฒนาเข้าสู่เอกสารควบคุม

ในระบบ ISO แล้วซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกได้ 
 
 
 



- 14 - 

 

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ    

1. ตัวอย่างบัญชีความเสี่ยง 
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2. ตัวอย่าง แบบรายงานความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
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3. ตัวอย่าง แบบบันทึกกิจกรรมทบทวนคุณภาพ 
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4. ตัวอย่าง การรายงานความเสี่ยง เพื่อน าเสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 
 

5. ตัวอย่าง แผนภูมิขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง 
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6. การอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
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สอ. สาธารณสุขสงขลา จก.สอ. สาธารณสุขสงขลา จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิสรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส  

  
ประเภท ประเภท ::    

ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส 
ประเภทประเภท  :: ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นายปรีชดา  บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสงขลา  จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

ในปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ ากัด มีสมาชิก 4,697 คน ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 16 อ าเภอ ในจังหวัด
สงขลา  ส านักงานของสหกรณ์ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แต่สมาชิกสหกรณ์ 2,509 คน หรือ
กว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติงานและมีที่พักอาศัยอยู่ในอ าเภอต่างๆ 15 อ าเภอ การติดต่อกับสหกรณ์ทั้งในด้าน
การฝากเงิน  ถอนเงิน  เบิกรับเงินสวัสดิการหรือท าสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ สมาชิกต้องเดินทางเข้ามาที่
ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา(โรงพยาบาลสงขลามีสมาชิกประมาณ 
1,500 คน) การติดต่อสหกรณ์ของสมาชิกต่างอ าเภอ ซึ่งบางอ าเภอห่างจากส านักงานสหกรณ์เกือบ 100 
กิโลเมตร  จึงมีความยุ่งยากในการเดินทาง ต้องลางานหรือขออนุญาตที่ท างาน เสียเวลา  เสียค่าเดินทาง  
และหน่วยงานขาดคนท างานในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุจากการเดินทาง  
ทั้งนี้สหกรณ์ได้จัดให้มีการพบปะสมาชิกเป็นครั้งคราวโดยเดินทางรถกระบะของสหกรณ์  น าเครื่องมือ
อุปกรณ์ออกให้บริการตามหน่วยงานสมาชิกแต่ก็มีปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดการขอใช้พื้นที่ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน 

สหกรณ์จึงมีแนวคิดจะตั้งหน่วยบริการในรูปแบบส านักงานสาขา 2 แห่ง แต่เม่ือได้ศึกษาข้อมูล
รถตู้บริการของธนาคารออมสินและบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และเปรียบเทียบข้อมูลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องแล้วการใช้รถตู้โมบายเคลื่อนที่ จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ต่ ากว่าและมีความคุ้มค่ากว่าในด้าน
เงินลงทุน มีความยืดหยุ่นกว่า โดยสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับส านักงานใหญ่ ด้วย
ระบบออนไลน์ที่ติดตั้งบนรถตู้โมบาย สามารถให้บริการสมาชิกในพื้นท่ีอ าเภอต่างๆ  

ดังนั้นสหกรณ์จึงจัดโครงการสหกรณ์ฯเคลื่อนที่ โดยใช้รถตู้โมบาย ไปให้บริการเต็มรูปแบบ ด้าน
ธุรกรรมทางการเงิน เช่นฝากเงิน เปิดบัญชีเงินฝาก ช าระเงินกู้  การให้ค าปรึกษาด้านการออม การกู้ 
สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกในแต่ละอ าเภอได้ทุกเดือน เพิ่มความสะดวกให้แก่
สมาชิกที่อยู่ในอ าเภอต่างๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อท าธุรกรรมกับสหกรณ์ได้ อาจจะเนื่องจาก
ระยะทางทีไ่กล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง หรือต้องลางานในวันท างานเพื่อมาติดต่อสหกรณ์ นอกจาก
ความสะดวกที่สมาชิกจะได้รับแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้สหกรณ์ฯ อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

1. เพื่อเปลี่ยนกระบวนการให้บริการสมาชิกต่างอ าเภอ จากการรอรับบริการเป็นการให้บริการเชิง
รุก เพื่ออ านวยความสะดวกสมาชิก โดยใช้รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส เป็นเครื่องมือ 

2. เพื่อเป็นการเข้าถึงสมาชิก ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยมีความใกล้ชิดกว่าเดิม 
3. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ันและทัศนคติที่ดีของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป 

 

เป้าหมายเป้าหมาย    

สมาชิกสหกรณ์ 16 อ าเภอ ประกอบด้วย 1.อ าเภอเมือง (ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลา)  2.อ าเภอ
สิงหนคร  3.อ าเภอสทิงพระ  4.อ าเภอกระแสสินธุ์  5.อ าเภอระโนด  6.อ าเภอนาหม่อม  7.อ าเภอสะเดา   
8.อ าเภอคลองหอยโข่ง  9.อ าเภอบางกล่ า  10.อ าเภอควนเนียง  11.อ าเภอรัตภูมิ  12.อ าเภอจะนะ  
13.อ าเภอเทพา  14.อ าเภอสะบ้าย้อย  15.อ าเภอนาทวี  และ 16.อ าเภอหาดใหญ่ 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  ดังนี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบโครงการรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิสกับโครงการจัดตั้งส านักงานสาขา  
(ข้อมูล ปี 2553) 

ด้านต้นทุน 
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

กรณีจัดตั้งส านักงานสาขา (จ านวน 2 แห่ง ตามเขตพื้นที่) 
งบประมาณ 

 1.เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ( 2 คน คนละ 10,700*2) 21,400 บาท  
 2.ค่าน้ า ค่าไฟ /ต่อเดือน 2,000 บาท 
 3.ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ     1,000 บาท 
  รวม/เดือน/สาขา   24,400 บาท 

= 2 สาขา เป็น 24,400*2 48,800 บาท / เดือน 
ทั้งปี จะเป็นเงินทั้งสิ้น 585,600 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการพบปะสมาชิก ณ.หน่วยงานสมาชิกสังกัด 
 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ออกหน่วย (4คน*400บาท*12ครั้ง) 19,200 บาท 
 ค่าน้ ามันรถกระบะออกหน่วย 9,600 บาท  รวม 22,800 บาท 
  รวมทั้งสิ้นปีละประมาณ   608,400 บาท  
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กรณีจัดซื้อจัดจ้างรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส 
งบประมาณ 

 1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 คน      10,700 บาท 
 2. เงินเดือนพนักงานขับรถ 7,900 บาท 
 3. ค่าน้ ามันเดือนละ 8,000 บาท 
 4. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ / เชื่อมต่อระบบ 1,000  บาท 
 5. ค่าเช่าที่จอดรถ 1,000 บาท 
 6. เบี้ยเลี้ยงจนท. ออกหน่วย(2*400*8ครั้ง) 6,400 บาท 
  รวม/เดือน 35,000 บาท 

รวมทั้งปี  (35,000 x 12 ) 420,000 บาท * 

2. เงินลงทุน 
กรณีจัดตั้งส านักงานสาขา 

 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้เอกสาร (1000+3000+3000)*2   14,000 บาท 
 เครื่องปรับอากาศ 25,000 บาท 
 อื่น ๆ  20,000 บาท 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมฯ+passbook) 70,000 บาท 
  รวมประมาณ 119,000 บาท 
  2 สาขา รวมประมาณ 238,000 บาท 

กรณีจัดซื้อจัดจ้างรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส 
 ค่ารถพร้อมอุปกรณ์ให้บริการ 1,600,000 บาท 

(ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายปี 5 ปี ปีละประมาณ 320,000 บาท หรือคิดเป็นเพียง 2.13% ของ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจ่าย (ประมาณการ 15 ล้านบาท)) 

3. ด้านการบริการ 
จัดตั้ง ส านักงานสาขา โครงการรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส 

1. ยังไม่สามารถบริการสมาชิกได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
สมาชิกยังต้องเดินทางมาสาขา หรือ ส านักงานใหญ่ 

1. เข้าถึงสมาชิกได้ทุกหน่วยงาน และสามารถ
ให้บริการเพิ่มพิเศษ เช่น กรณีอุทกภัย 

2. การกระจายข่าวสารยังไม่แตกต่างมาก 2. การกระจายข่าวสารขยายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ 
3.  ยังคงต้องมีการให้บริการนอกสถานท่ีแบบเดิม 3. ไม่ต้องมีการให้บริการนอกสถานท่ีแบบเดิม 
 4. สามารถรับรู้ปัญหา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดการบริหารงานสหกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
** เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบแล้วการให้บริการโดยรถโมบายเซอร์วิส เหมาะสมกว่าการตั้งสาขา 
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4. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสมาชิกที่เข้ามาติดต่อสหกรณ์ กับ ค่าใช้จ่ายของรถโมบายเซอร์วิส  
  สมาชิกทั้งหมด    4,697 คน 

สมาชิกในเขตอ าเภอเมือง   2,509 คน 
  สมาชิกนอกเขตอ าเภอเมือง   2,178 คน 
  
ประมาณการเฉลี่ยสมาชิกภายนอกที่ต้องเดินทางมาติดต่อสหกรณ์ (คิดที่สมาชิกมาติดต่อน้อยสุดต่อวัน) 
เดือนละประมาณ 220 คน( 10 คน x 22วัน) มีค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท       รวม   33,000 บาท 
(ค่ารถเฉลี่ยคนละ 100 บาท  ค่าอาหาร เฉลี่ยคนละ 50 บาท)         
 รวมทั้งปี 396,000 บาท 
เทียบกับค่าใช้จ่ายต่อปี (กรณีใช้รถโมบายเซอร์วิส) 420,000 บาท* 

** นั้นคือการที่สหกรณ์รับภาระและได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก 
รวมถึงประหยัดเวลาเดินทาง 

 

5. ความคุ้มค่า / ผลที่จะได้รับจากการให้บริการโดยรถโมบายเซอร์วิส 
(1) สมาชิกส่วนหน่ึง ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการ

หยุดงาน ลางาน เพื่อมาท าธุรกรรมที่สหกรณ์ของสมาชิก ลดผลกระทบการท างานของหน่วยงาน และลด
โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

(2) การติดต่อ การเข้าถึงสมาชิก มีมากขึ้นสมาชิกรับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ที่ถูกต้อง และมากขึ้น 
(3) สมาชิกท าธุรกรรมต่างๆ ได้เหมือนกับที่ส านักงานใหญ่ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสร้าง

ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในสหกรณ์ 
(4) สมาชิกต่างอ าเภอ ขอรหัสในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้น ปรับสมุดเงินฝากโดย

เจ้าหน้าที่(เสริมจากตรวจได้ทางอินเตอร์เน็ต) ส่งผลให้ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือต่อสหกรณ์มี
มากขึ้น 

(5) ลดปัญหาความไม่เข้าใจ  ข่าวสารด้านลบ  หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางประเด็น 
(6) ความเชื่อม่ันเพิ่มขึ้น  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน เงินรับฝากเพิ่มขึ้น  ความม่ันคงสหกรณ์สูงขึ้น 

 
สรุปการมีรถโมบายสหกรณ์  แบบสมดุล (Balanced  Scorecard) 

1. มุมมองด้านการเงิน  
เป็นการใช้เงินลงทุนที่สามารถตัดจ่ายรายปีได้ เป็นการใช้เงินเงินลุงทุนและบริหารจัดการที่ไม่สูง

แต่ได้ผลคุ้มค่า ทางด้านประโยชน์ของสมาชิก 

2. มุมมองด้านลูกค้า (สมาชิก)  
เป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นสมาชิกเป็นส าคัญ การพยายามเข้าถึงสมาชิกและให้บริการแก่สมาชิก

อย่างทั่วถึง การให้บริการเชิงรุก แทนการให้บริการแบบตั้งรับ 
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3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
เป็นการพัฒนาการในด้านการบริหารจัดการ ให้สัมพันธ์และรองรับกับโครงสร้างของสมาชิก ใน

ด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการพัฒนางาน การน าเทคโนโลยีมาใช้ น าปัญหาที่แตกต่างกันมาเป็นข้อมูล
บริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์  การเรียนรู้งานของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้สามารถ
ท างานทดแทนกันได ้

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร  
การพัฒนาองค์กร ต้องเริ่มจากเข้าถึงสมาชิก เพื่อ การรับรู้และการมีส่วนร่วมก่อนการพัฒนาดัง 

ประโยคที่ว่า “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” 
 

ขั้นด าเนินการ 
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อรถตู้และดัดแปลง

รถตู้เป็นส านักงานเคลื่อนท่ีพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(2) เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2553 เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถตู้ โดยแสดง

ข้อมูลในรูปแบบมุมมอง 4 ด้าน (Balance Scorecard) แสดงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมากกว่าผล
ด้านการเงินของสหกรณ์ ท าให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบประมาณ 

(3) ก าหนดคุณสมบัติรถตู้ และร่างแบบตกแต่งพื้นที่ภายในรถตู้เป็นส านักงานเคลื่อนที่ตาม
รูปแบบการใช้งานจริง พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการให้บริการภายในรถ  

(4) ประกาศสอบราคาบริษัทเอกชนผู้ผลิต 
(5) ติดตั้งระบบเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต , ระบบออนไลน์ เป็นต้น 
(6) เตรียมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจ ารถตู้ 3 คน (โดยหมุนเวียนกัน) 

 เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่  ดังนี้ เปิดบัญชี, รับเงินฝาก – ถอนเงิน, ปรับสมุดเงินฝาก, 
รับช าระหนี,้ จ่ายสวัสดิการ, ให้ค าปรึกษาแนะน าบริการต่างๆ เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ มีหน้าที่ ดังนี้ รับค าขอกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ, ปรับสมุด
เงินฝาก ให้ค าปรึกษาแนะน าบริการต่างๆ เป็นต้น 

 พนักงานขับรถ มีหน้าที่นอกจากขับรถ คือ ให้ค าปรึกษาแนะน าบริการต่างๆ ในเบื้องต้น 
(7) ทดสอบระบบการท างานรถตู้ และทดลองการให้บริการแก่สมาชิกเพื่อน ามาปรับปรุงระบบ

ต่างๆ 
(8) วางแผนตารางออกให้บริการสมาชิก จากจ านวนสมาชิก และระยะทางการเดินทาง เช่น 
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ที่ อ าเภอ สถานที่ เวลาให้บริการ 
จ านวน
สมาชิก 

ความถี่ 

1 นาทวี รพ.สมเด็จ ฯ นาทวี เวลา 11.00 – 15.00 น. 240 ทุกเดือน 
2 สะเดา รพ.ปาดังเบซาร์ 

รพ.สะเดา 
เช้า 10.00 – 12.00 น. 
บ่าย 13.00 – 15.00 น. 

69 
149 

ทุกเดือน 

3 สทิงพระ รพ.สทิงพระ เวลา 11.00 – 15.00 น. 153 2 เดือนคร้ัง 
4 ควนเนียง รพ.ควนเนียง เวลา 11.00 – 15.00 น. 81 ทุกเดือน 
5 ระโนด รพ.ระโนด เวลา 11.00 – 15.00 น. 182 ทุกเดือน 
6 เทพา รพ.เทพา เวลา 11.00 – 15.00 น. 198 2 เดือนคร้ัง 
7 สะบ้าย้อย รพ.สะบ้าย้อย เวลา 11.00 – 15.00 น. 201 2 เดือนคร้ัง 
8 จะนะ รพ.จะนะ เวลา 11.00 – 15.00 น. 212 2 เดือนคร้ัง 
9 รัตภูมิ รพ.รัตภูมิ เวลา 11.00 – 15.00 น. 136 ทุกเดือน 
10 กระแสสินธุ์ รพ.กระแสสินธุ์ เวลา 11.00 – 15.00 น. 52 2 เดือนคร้ัง 
11 นาหม่อม รพ.นาหม่อม เวลา 11.00 – 15.00 น. 124 2 เดือนคร้ัง 
12 บางกล่ า รพ.บางกล่ า เวลา 11.00 – 15.00 น. 78 2 เดือนคร้ัง 
13 คลองหอยโข่ง รพ.คลองหอยโข่ง เวลา 11.00 – 15.00 น. 72 2 เดือนคร้ัง 
14 สิงหนคร รพ.สิงหนคร เวลา 11.00 – 15.00 น. 112 2 เดือนคร้ัง 
15 หาดใหญ่ สสอ.หาดใหญ่ เวลา 11.00 – 15.00 น. 82 2 เดือนคร้ัง 
16 เมืองสงขลา รพ.ธัญญารักษ์ 

รพ.จิตเวชสงขลา 
วิทยาลัยพยาบาล 

เวลา 11.00 – 15.00 น. 98 
222 
100 

2 เดือนคร้ัง 

* จ านวนครั้งและเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนแต่ละหน่วยงาน รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ

เพื่อทราบ 
2. ส ารวจความคิดเห็นสมาชิกผู้ใช้บริการทุก 6 เดือน เพื่อปรับเวลาการให้บริการ และความถี่ใน

การไปให้บริการไดอ้ย่างเหมาะสม 
3. ปรับปรุงพัฒนาระหว่างการใช้งาน เช่นพนักงานขับรถ นอกจากจะมีหน้าที่ขับรถแล้วยังต้อง

เรียนรู้ปัญหาและคอยช่วยแนะน าสมาชิก ที่รอใช้บริการในข้อมูลเบื้องต้น ฯลฯ 
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ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ    

รายการ 
ปี 2553 ปี 2554 2555-2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  
ขั้นวางแผนงาน  

 หาข้อมูล เปรียบเทียบความคุม้ค่าของสมาชิก            

ขั้นด าเนินการ  

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ            

 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ อนุมตัิงบประมาณ            

 ก าหนดคุณสมบัติ/สอบราคา/จัดซ้ือจัดจ้าง            

 ติดตั้งระบบเชื่อมต่อต่างๆ/รับมอบรถ            

 เตรียมเจ้าหน้าที่/แผนให้บริการ/ทดสอบระบบ            

 ออกให้บริการ            

ขั้นประเมินผล  

 สรุปประเมินผล            

 ปรับปรุงพัฒนา            

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. สมาชิกสหกรณ์ได้ที่อยู่ห่างไกลรับความสะดวก ในการติดต่อท าธุรกรรมกับสหกรณ์ สมาชิกมี
ความพึงพอใจ 

2. สหกรณ์ มีทุนด าเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกฝากเงิน เพิ่มจากความเชื่อม่ันมากขึ้น   
3. สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสมาชิกอย่างทั่วถึง สมาชิกเข้าถึงสหกรณ์ได้ง่ายและใกล้ชิดขึ้น  
4. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมาชิก หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัดอยู่ และองค์กรภายนอก 

สรุปการให้บริการสมาชิก โดยรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส ตั้งแต่ปี 2554 – 2560 

ป ี
บริการการเงิน บริการสินเชื่อ สมัครสมาชิก

ใหม ่
(ราย) 

ติดต่อ
สอบถาม 

(ราย) 
เปิดบัญชีเงินฝาก 

(บัญช)ี 
รวมเงินรบัฝาก 

รับสวสัดิการ 
(ราย) 

กู้ฉุกเฉิน 
(ราย) 

กู้สามัญ 
(ราย) 

2554 175 5.8 ล้านบาท 24 91 86 121 221 
2555 53 4.9 ล้านบาท 57 108 78 136 301 
2556 567 6.4 ล้านบาท 38 72 168 63 154 
2557 534 11.8 ล้านบาท 36 66 121 109 303 
2558 102 8.1 ล้านบาท 91 45 200 128 652 
2559 116 13.2 ล้านบาท 63 84 183 164 208 
2560 145 10.4 ล้านบาท 91 98 172 201 545 
ค่าเฉล่ีย 242 9 ล้านบาท 57 81 144 132 341 

* รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
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ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ต่อสมาชิก 
1. สมาชิกเข้าถึงสหกรณ์ สามารถติดต่อใช้บริการได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลางานเพื่อ

เดินทางไปติดต่อที่ส านักงานสหกรณ์ สมาชิกสามารถวางแผนการเข้ารับบริการล่วงหน้าได้จากตาราง
ก าหนดการให้บริการซึ่งสหกรณ์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกช่องทางการสื่อสาร  

2. ลดความขัดแย้งของสมาชิกกับหน่วยงานต้นสังกัด  (กรณีการลางานไปติดต่อสหกรณ์) 
3. สมาชิกรับทราบข่าวสารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ได้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง 
4. สมาชิกมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ในด้านงานบริการ (จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้

บริการ) 

ต่อสหกรณ์อื่น 
สหกรณ์อื่นๆ ที่มีสมาชิกกระจายอยู่ต่างอ าเภอหรือพื้นที่ที่ห่างไกลส านักงาน หรือแม้แต่ในพื้นที่ที่

การจราจรตัดขัด สมาชิกไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อสหกรณ์ สามารถน าแนวคิดรถสหกรณ์โมบาย
เซอร์วิสไปใช้ได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมาชิก 

ต่อขบวนการสหกรณ์ 
เม่ือสมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าถึงสหกรณ์ได้ง่ายและสะดวก  เกิดกระบวนการรับรู้และมีส่วนร่วม 

ท าให้สมาชิกเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการสหกรณ์ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี น าไปสู่ความเชื่อม่ัน
และศรัทธาระบบสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ต่อไป 

ต่อขบวนการสหกรณ์ 
เม่ือสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็น หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถท าธุรกรรมผ่านรถตู้ 

โมบายเซอร์วิส ซึ่งให้บริการถึงสถานที่ท างาน จึงไม่จ าเป็นต้องลางาน มีเวลาให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อรับบริการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องส่งผลดีต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการงาน
สาธารณสุข 
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รูปรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิสรูปรถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส  

 
(ภาพ ประตูด้านข้าง) 

 
 

 
 
 
 

 
(ภาพ ประตูด้านข้าง) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ภาพ การให้บริการ) 
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ภาพ รอยยิ้มจากสมาชิก พึงพอใจในด้านการบริการภาพ รอยยิ้มจากสมาชิก พึงพอใจในด้านการบริการ   
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สอ. สอ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จก.จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
โครงการ  โครงการ  ““ชุมชนคนออมชุมชนคนออมเงินเงิน””  

  
ประเภท ประเภท ::    

ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: โครงการ  “ชุมชนคนออมเงิน” 
ประเภทประเภท  :: ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: 1. นายนิรันดร์  จินดานาค ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล รองประธานกรรมการ 
  3. นางดวงพร    ศรีแก้วณวรรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของพนักงานและ
ลูกจ้างประจ าสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการริเริ่มของ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สมาชิก มีทุนแรกตั้งครั้งแรก 38,020 บาท มีสมาชิก 64 คน จดทะเบียนเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 
และเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา   

สหกรณ์ฯ ให้ความส าคัญในการออมเงิน โดยมีการก าหนดเป็นพันธกิจและแผนงานประจ าปี  
โดยทุกปีจะจัดโครงการออมเงินในช่วงการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และช่วงวันครบก าหนดคล้ายวันก่อตั้ง
สหกรณ์ฯ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกตระหนัก  และให้ความส าคัญด้านการออมเงิน นอกเหนือจากการ 
ออมหุ้นรายเดือน  เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมเงินโดยก าหนดการออมเงินเป็นรายเดือน เพื่อให้
สมาชิกรู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน และจัดสรรปันส่วนการใช้
จ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อน าเงินจากการออมเงินไปใช้จ่ายตามความจ าเป็น หรือเพื่อออมเงิน
ต่อเนื่องกับสหกรณ์ฯ ต่อไป ตามแต่วัตถุประสงค์ของสมาชิกแต่ละราย  

จากแนวคิดข้างต้น สหกรณ์ฯ จึงได้เริ่มส่งเสริมการออมเงินในลักษณะการเชื่อมโยง เพื่อตอบ
โจทย์สร้างวินัยการออมเงินต่อเนื่องให้สมาชิก และให้มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้
สมาชิกรวมตัวกันออมเงิน จึงเป็นที่มาของโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” โดยมีกรอบแนวคิดที่จะสร้าง
วินัยการออมเงินให้สมาชิก ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง โดยใช้หลัก  
“เพื่อนชวนเพื่อนออม” และทฤษฎีแนวคิด “การสร้างสมาชิกเครือข่าย” ให้มีการรวมกลุ่ม รวมพลังในการ
ออมเงิน บนพื้นฐานการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เห็นคุณค่าการออมเงินมากขึ้น มี
การสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้การออมเงินร่วมกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ โดยในอนาคตจะเพิ่มจ านวนสมาชิกไปยังสมาชิกทุกกลุ่มทุกวัย 
ตามหลักการสหกรณ์ฯ  “ส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน 
หมู่สมาชิก  และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก” 
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นวัตกรรมของการออมเงินแบบชุมชน 
ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพัฒนา เพื่อมุ่งหวังการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่พึ่งพา
ซึ่งกันและกัน มากกว่าการแข่งขันกัน ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายการสร้างเครือข่ายการท างาน ได้แก่ 

1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความส าคัญของ
การออมเงินระหว่างกันโดยใช้เหตุผลหลักที่จะท าให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดยสมัครใจ คือ แต่ละฝ่าย
มองเห็นประโยชน์คุณค่า และความภาคภูมิใจที่จะได้รับ Story telling จากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งเป็น
การเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และพัฒนาไปสู่การร่วมท า
กิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

2. แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) การแลกเปลี่ยนจากการเรียนรู้และการสนับสนุนกัน เป็น
การผนึกก าลังในลักษณะที่มากกว่า 1+1=2 แต่เป็น 1+1>2 หมายความว่า การรวมพลังกันท างาน 
น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการท่ีจะออมเงินเป็นรายบุคคล 

*นวัตกรรมการออมเงินแบบชุมชน เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของคนรักการออมเงิน ที่มี
ความสนใจรวมกลุ่มกัน โดยมีปัจจัยด้านการรับรู้มุมมอง ความคิด มีวิสัยทัศน์ เน้นคุณค่า และประโยชน์
แห่งการออมเงินร่วมกัน ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายอันก่อให้เกิดการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ กัลยาณมิตร เอื้ออ านวยช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  น าไปสู่การสร้างพลังองค์กรใน
การปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาด้านการออมเงินให้บรรลุเป้าหมายทั้งของโครงการและบุคคล ปัจจัยส าเร็จที่
ส าคัญ คือการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เพื่อนชวนเพื่อนออมเงิน และการขยายฐานจากชุมชน
คนออมเงินหนึ่ง  ขยายเป็นเครือข่ายหลาย ๆ ชุมชนคนออมเงิน  อันเป็นการเพิ่มจ านวนสมาชิก วงเงิน
ออมมากขึ้นเป็นล าดับ  โดยมีองค์ประกอบตามผังดังนี้ 
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วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

1. ตระหนัก ให้คุณค่า สร้างวินัยการออมเงินอย่างมีแบบแผน 
2. สมาชิกมีช่องทางและมีทางเลือกในการออมเงินมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นแบบอย่าง และจูงใจให้สมาชิกสนใจการออมเงินเพิ่มขึ้น  
4. ส่งเสริมให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย จ าเป็น/ต้องการ  (โดยเฉพาะสมาชิกที่มีหนี้สิน ควร

แบ่งเงินส่วนหน่ึงไว้เพื่อการออมเงิน) 
5. เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ และการจัดการด้านการ

ออมเงิน อย่างเป็นรูปธรรม 
6. เพื่อใช้ช่องทางผ่านกลุ่มสมาชิก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการอื่นๆ ของสหกรณ์ฯ 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ (กระบวนการออมเงินและการสร้างเครือข่าย) 
กระบวนการออมเงินแบบวางแผน  
เป็นการออมเงินก่อนการใช้จ่าย โดยก าหนดการออมเงินในแต่ละเดือน นอกเหนือจากการออมเงิน

รูปแบบอื่น ๆ เช่น การออมเงินในรูปของเงินค่าหุ้นในสหกรณ์ฯ หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือการท า
ประกันชีวิต เป็นต้น เป็นการออมเงินโดยตั้งเป้าหมายถึงการน าเงินไปใช้จ่ายเม่ือครบโครงการ เป็นการ
สร้างระเบียบ วินัยทางการเงินให้กับตนเอง และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ความม่ันคงทางการเงิน มีหลักประกันชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างวินัยการออมเงินให้เป็นนิสัย 
เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง 

กระบวนการสร้างเครือข่าย  
1. เชิญองค์กรหรือหน่วยงานด้านการเงิน หรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกร่วมกิจกรรมการ

อบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการออมเงิน 
2. ก าหนดโครงการการออมเงิน พร้อมประกาศ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  
3. ประสานแกนน า หรือสมาชิกที่ประสงค์จะรวมกลุ่มสมาชิก พร้อมชี้แจงหลักการ หลักเกณฑ์ 

และวิธีด าเนินการ กับอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเร่ิมต้นเปิดบัญชีการออมเงิน 
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในกลุ่ม สร้างความรู้สึกและความผูกพันต่อความส าเร็จของ

กลุ่ม โดยเชิญสมาชิกในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสต่างๆ พร้อมให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ความเห็นในโครงการ  

5. มีการติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้า ความส าเร็จของกลุ่ม พร้อมมอบผลตอบแทน 
รางวัลแด่ชุมชนที่มีผลส าเร็จตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อการขยายฐานเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 
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ความแตกต่างระหว่างการออมเงินแบบบุคคลกับชุมชน 
1. การออมเงินเป็นกลุ่มแบบชุมชน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจการออมเงิน มี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเกื้อหนุนพึ่งพากัน ส่งผลให้เกิดพลังสร้างจิตส านึกที่จะออมเงินให้ครบก าหนด
ตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม (การออมเงินแบบรายบุคคล  กรณีที่เกิดความจ าเป็น
ระหว่างทาง อาจเลือกปิดบัญชีก่อนครบก าหนด เนื่องจากไม่กระทบต่อบุคคลอื่น แต่กรณีที่ออมเงินเป็น
ชุมชน  สมาชิกจะเลือกที่อดทน และออมเงินจนครบก าหนดมากกว่า) 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน สมาชิกในกลุ่มมีการพบปะพูดคุยกันในเรื่องต่าง ๆ และ
สมาชิกในกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้รวดเร็วขึ้น  โดยผ่านทาง
หัวหน้ากลุ่ม และเม่ือสหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้ประสานและชักชวนสมาชิก
มาร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ  

3. การออมเงินแบบกลุ่ม ประโยชน์และคุณค่าร่วมกัน ทั้งประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและคุณค่า(รางวัล) 
ได้แก่ ความภาคภูมิใจ (ได้รับรางวัล) ความสุข ความพึงพอใจ  ส่งผลให้สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะออมเงินให้
ครบก าหนดตามเงื่อนไข เพื่อไม่ให้กระทบกับสมาชิกในกลุ่ม การรับรางวัลชุมชนคนออมเงินในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิก ส่วนการออมเงินรายบุคคล สมาชิกปิด
บัญชีก่อนครบก าหนดได้ง่าย เนื่องจากไม่กระทบต่อบุคคลอื่นกรณีเป็นตัวเงิน คือ ผลตอบแทน  การออม
เงินเป็นรายบุคคล เป็นการออมเงินโดยสมัครใจด้วยตนเองที่ตัดสินใจเลือกออมเงินตามประเภทของเงิน
ฝากที่สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ จะได้รับผลตอบแทนเฉพาะดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ส่วนการออมเงินเป็น
กลุ่มแบบชุมชน นอกจากสมาชิกในกลุ่ม จะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ชุมชนมีสิทธิจะ
ได้รับเงินค่าสมนาคุณกลุ่มละ 2,000 บาท เงินส าหรับหัวหน้าทีม 300 บาท และเงินรางวัล เม่ือสิ้นสุดการ
ฝากตามระยะเวลาของโครงการ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะน าเงินค่าสมนาคุณที่ได้รับ ทางสหกรณ์ฯ (โครงการ) 
ประสงค์จะให้น าเงินค่าสมนาคุณไปเพื่อให้ชุมชนคนออมเงินได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหา
ปัจจัยส าเร็จร่วมกัน และขยายผลต่อเครือข่ายสมาชิกชุมชนต่อไป หากแต่จะน าเงินรางวัลไปแบ่งสรรโดย
เฉลี่ยสมาชิกได้รับเพิ่มขึ้นประมาณ 4.29% - 4.65% ต่อปี 

ขั้นด าเนินการ 
1. ก าหนดกิจกรรมออมเงินต่อเนื่องในแผนงานสหกรณ์ประจ าปี 2556 – 2561 และก าหนด

งบประมาณ 
2. ก าหนดรูปแบบโครงการฯ ในปีบัญชี 2556 (ปีแรก) 
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คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 17  (ในการประชุมครั้งที่ 9/2556)   
ก าหนด โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจ าปี 2556”  

โดยมีรูปแบบและกรอบแนวคิดดังนี้  
1. หัวหน้าชุมชนคนออมเงินเป็นผู้รับผิดชอบหาสมาชิก รวมกลุ่มกันให้ได้ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดย

สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนต้องร่วมกันฝากเงินให้ได้กลุ่มละไม่ต่ ากว่า 240,000 บาท ในระยะเวลา  
24 เดือน โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ฝากเงินประเภททรัพย์ประดู่ โดยฝากเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ ากว่า 500 บาท เป็นเวลา 
24 เดือน หรือฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ประเภทอื่น (กรณีมีบัญชีเงินฝากทรัพย์ประดู่อยู่แล้ว) โดยฝากเป็น
รายเดือน เดือนละไม่ต่ ากว่า 500 บาท เป็นเวลา 24 เดือน อนุญาตให้ฝากเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน 

(2) ไม่มีการถอนเงินฝากบัญชีดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่จะลาออกจากกลุ่ม 
(3) จ านวนเงินฝากของสมาชิกที่ลาออกจากกลุ่มจะไม่นับรวมเงินฝากเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
(4) อนุญาตให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอหักเงินฝากผ่านบัญชีเงินได้รายเดือนได้ 

2. การฝากเงินของสมาชิกในกลุ่ม  จะต้องเริ่มต้นฝากในเดือนเดียวกันและสิ้นสุดในเดือนเดียวกัน 
เว้นแต่ สมาชิกที่เข้ากลุ่มระหว่างทาง ให้เริ่มต้นไม่พร้อมกันได้ แต่ระยะเวลาการนับจ านวนเงินรวมให้
สิ้นสุดในเดือนเดียวกัน 

3. หัวหน้าชุมชนคนออมเงิน ต้องเป็นผู้ตรวจสอบการฝากเงินและจัดท าทะเบียนการฝากเงินของ
สมาชิกภายในกลุ่มตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ส าหรับสมาชิกที่ผิดนัดการฝากในแต่ละเดือนให้ฝากชดเชย
ในเดือนถัดไปได้  แต่ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิผิดนัดการฝากเงินรายเดือนได้ไม่เกิน 2  เดือน(ในรอบ 24  
เดือน) หากเกินจากที่ก าหนดให้ลาออกจากกลุ่ม   

4. กรณีทีก่ลุ่มใดมีสมาชิกลาออกจากกลุ่ม  ให้หัวหน้าชุมชนคนออมเงินแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร และหากค านวณแล้วจ านวนเงินอาจไม่ครบ 240,000  บาท ให้หัวหน้าชุมชนคน
ออมเงินด าเนินการดังนี้ 

(1) หาสมาชิกเพิ่ม และฝากเงินตามจ านวนเงินที่เหลือเป็นรายเดือนเป็นประเภทอื่น ที่ไม่ใช่
เงินฝากทรัพย์ประดู่  หรือ 

(2) ให้สมาชิกเดิมแจ้งความประสงค์จะเพิ่มยอดเงินฝากรายเดือนใหม่กรณีบัญชีเดิมไม่ใช่ เงิน
ฝากทรัพย์ประดู่ หรือขอฝากเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีเป็นประเภทอื่นก็ได้ 

ทั้งนี้ จ านวนเงินฝากรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการของสมาชิกเดิม รวมกับจ านวนเงินของ
สมาชิกที่เข้าใหม่จะต้องมียอดเงิน ไม่น้อยกว่า 240,000 บาท และจะต้องมีสมาชิกในชุมชนไม่
น้อยกว่า 80% ของสมาชิกเร่ิมต้น 

5. ชุมชนคนออมเงินกลุ่มใดด าเนินการครบตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
(1) ค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงิน   กลุ่มละ   2,000   บาท   
(2) ค่าสมนาคุณหัวหน้าชุมชนคนออมเงิน  คนละ 500   บาท 
(3) ค่าสมนาคุณส าหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด กลุ่มละ 1,000 บาท และส าหรับ

กลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากเป็นล าดับที่ 2 กลุ่มละ 500 บาท 
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ขั้นประเมินผล 

เป้าหมาย
สหกรณ ์

จ านวนที่เขา้
ร่วม(กลุ่ม) 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

ยอดเป้าหมาย 
(บาทต่อเดือน) 

ยอดครบก าหนด 24 เดือน 
(ไม่รวมดอกเบี้ย)(บาท) 

หมายเหตุ 

5 5 65 76,000 1,824,000.00 
เริ่มฝาก ส.ค. 56  

ครบก าหนด ส.ค. 58  

สรุปการเข้าร่วมโครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2556 – 2560 

 ที่ ประจ าป ี เปิดให้บริการ 
เป้าหมาย 

 
จ านวน 

เป้าหมาย 
ยอดครบก าหนด 

(ต้นเงิน) 
จ านวน
เงิน- 

บัญช ี
ต้นเงินครบ
ก าหนด ราย 

ต้นเงินครบ
ก าหนด 

กลุ่มที่รับ
รางวัลที่ 1 

(บาท) (บาท)  (บาท) 
1 ประจ าปี 2556 ส.ค.56-ก.ย.56 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 65 1,824,000 64 1,776,000 444,000 
2 ประจ าปี 2557 ส.ค.57-พ.ย.57 5 กลุ่ม 4 กลุ่ม 43 1,344,000 39 1,248,000 504,000 
3 ประจ าปี 2558 ส.ค.58-พ.ย.58 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 81 2,664,000 78 2,580,000 660,000 
4 ประจ าปี 2559 ก.ย.59-พ.ย.59 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 60 2,808,000 ครบก าหนดในปี 2561 

 
5 ประจ าปี 2560 ก.ย.60-พ.ย.60 5 กลุ่ม 12 กลุ่ม 122 5,812,800 ครบก าหนดในปี 2562 

 
รวม 35 กลุ่ม 371 14,452,800 

   
 
 

ความคิดเห็นจากสมาชิกที่ร่วมชุมชนคนออมเงิน(บางส่วน) 
นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ 

(เลขทะเบียนสมาชิกที่ 881) 
หัวหน้ากลุ่ม 
รับรางวัลที่ 1  

(ชุมชนคนออมเงิน 
ประจ าปี 2558) 

โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ด าเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นโครงการด้านการออมที่สร้างความตื่นตัวทางด้าน
การออมเงินให้แก่สมาชิกรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นได้จาก
จ านวนคนและจ านวนเงินออมที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โครงการฯ มีการอบรมเชิงวิชาการ
ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องเกี่ยวกับการออมเงิน, การลงทุน, ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางด้านการออมเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
กลุ่มของกระผมได้รวมกลุ่มกันโดยสมาชิกกลุ่มอาคารวิจัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็น
กลุ่ม Happy Money ของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
รวมสมาชิกทั้งหมด 18 คน ในปี 2558 และขยายจ านวนสมาชิกปี 2560 เป็น 29 
คน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนิสัยการประหยัดอดออม, การลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง, 
วางแผนทุนการศึกษาบุตร, การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การจ่ายค่าประกัน, หรือ
การใช้จ่ายตามความจ าเป็นอื่นๆ เม่ือครบ 24 เดือน รวมถึงการสร้างความภูมิใจ
ให้กับตนเอง 
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ความคิดเห็นจากสมาชิกที่ร่วมชุมชนคนออมเงิน(บางส่วน) 
น.ส.สุจินดา  ย่องจีน  

(เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1597) 
สมาชิกชุมชนคนออมเงิน 

ความรู้สึก ต่อโครงการชุมชนคนออมเงิน โครงการชุมชนคนออมเงิน ถือเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ให้ความสนใจ เป็นการบังคับให้ตนเองได้
เก็บเงินไว้ใช้ประโยชน์ในยามจ าเป็น เช่น ค่าประกันรถยนต์ ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 
พาพ่อแม่ไปเที่ยว ท าบุญ โดยไม่ต้องรบกวนเงินส่วนอื่น ซึ่งจ านวนเงินที่ฝากตาม
ความสมัครใจของแต่ละคน ท าให้เกิดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน หากล าพังตัวคน
เดียวโดยไม่มีกิจกรรมมากระตุ้น ก็คงไม่ได้สนใจในการเก็บเงินมากนัก ขอให้มี
กิจกรรมเช่นน้ีต่อไปเรื่อยๆค่ะ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2556   
กลุ่มที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2  

รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 

กิจกรรมสัมมนาแผนฯ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 

(ราย) 

โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจ าปี 2556 – ปี 2560 
(ตามกราฟ จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม ปี 2560 เทียบกับปี 2556  

มีอัตราการเติบโตเป็นรอ้ยละ 90.63) (ตามกราฟ) 
 

โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจ าปี 2556 – ปี 2560 
(ตามแผนภูมิ จ านวนเงินฝาก ปี 2560 เทียบกับปี 2556  

มีอัตราการเติบโตเป็นรอ้ยละ 226.40) 
 
9 
ตั 

(ล้านบาท) 
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เงินฝากทรัพย์ประดู่ที่เข้ามาในระหว่างปบีัญชี 2546 - 2560 

ปีบญัช ี
จ านวนเงินรับ 
ระหว่างป ี(บาท) 

อัตราการเติบโต หมายเหตุ 

ปี 2546 - 2550      12,166,274.43      
ปี 2551 - 2555      13,975,520.00  14.87%   
ปี 2556 - 2560      19,859,800.00  42.10% จัดโครงการตั้งแต ่ปี 2556 เป็นต้นไป 

จากตารางข้างต้น  จะเห็นเมื่อเริม่จัดโครงการในป ี2556  - 2560  อัตราการเติบโตของเงินฝากทรัพย์ประดู่สูงขึ้นมาก 
เป็น 42.10 %  เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเพียง 14.87% เท่านั้น 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ (สุ่มถามสมาชิกจ านวน 52 ราย)   

 ภาพรวมของโครงการฯ เป็นร้อยละ 91.15 และสหกรณ์ฯ  
ควรมีโครงการฯ ต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้  

การประเมิน/ผู้ประเมิน 
หัวหน้าฯ 
ร้อยละ 

สมาชิก
ชุมชน 
ร้อยละ 

หัวหน้าและ
สมาชิก 
ร้อยละ 

(1)  รูปแบบของโครงการฯ 91.11 90.23 90.38 
(2)  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(3.50%ต่อปี) 93.33 85.12 86.54 
(3)  ความเหมาะสมในระยะเวลาการฝาก(24 เดือน) 95.56 85.58 87.31 
(4)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 95.56 90.23 91.15 
(5)  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 91.11 87.44 88.08 
(6)  ภาพรวมของโครงการฯ  95.56 90.23 91.15 
(7)  จะชักชวนเพื่อนมาร่วมกลุ่มเพิ่มหรือแนะน าให้เพื่อนสร้างกลุ่มเพิ่ม 88.89 86.05 86.54 
(8)  เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่อง   100.00 93.02 94.23 
(9)  สหกรณ์ฯ ควรมีโครงการฯ ต่อเนื่อง 100.00 100.00 100.00 

 
 

สรุปสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนคนออมเงิน"  
ปี 2556 - ปี 2560 

การเข้าร่วมโครงการฯ ราย สัดส่วน 

เป็นสมาชิกที่ฝากต่อเนื่อง 109 51.17% 
เป็นสมาชิกที่ฝาก 1 รอบ 25 11.74% 
เป็นสมาชิกใหม่  
(ฝากปี 2559 และ ปี 2560) 

79 37.09% 

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 

213 100.00% 

มีสมาชิกที่มีหนี้/เปิดวงเงินกู้  
(ส่งเสริมให้สมาชิกที่มี 
เงินกู้กับสหกรณ์ฯ  

ร่วมออมเงินกับสหกรณ์ฯ) 

167 
คิดเป็น 78.40%  
ของสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 
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สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมเงินให้สมาชิก และชุมชนคนออมเงิน ดังนี้ 
 

1. โครงการ “ลงทุนให้เกษียณอย่างเป็นสุข” โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ เป็นวิทยากร (ปริญญาเอก  
Energy Economics and Finance)  

2. โครงการ “Happy Money วางแผนสักนิด เพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่า”  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออมเงิน “ออม
ก่อน...รวย(สุข) ก่อน” (Share & Share Happy Money)  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกรุงไทย  

4. โครงการ “เทคนิคการบริหารเงินผ่าน Financial Technology”  โดย ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์  
เป็นวิทยากร (ปริญญาเอก  Energy Economics and Finance)  

 

ปัญหา และอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาปัญหา และอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา    

ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา 
1.  พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่วนหนึ่ง

เป็นสมาชิกที่เพิ่งเริ่มท างาน(อายุยังน้อย)  ท า
ให้อัตราการเปลี่ยนงานใหม่ค่อนข้างสูง และ
ต้องลาออกจากสหกรณ์ฯ ด้วย ส่งผลให้ฝาก
เงินได้ไม่ครบก าหนด 2 ปี  

1. เพื่อไม่ให้กระทบต่อกลุ่มมากนัก ในปีบัญชี 2560 
สหกรณ์ฯ ก าหนดให้แต่ละกลุ่มต้องคงสมาชิกไว้ไม่
น้อยกว่า 60% ของสมาชิกทั้งหมด (เดิม 80%) ทั้งนี้ 
กรณีที่จ านวนเงินรวมต่อกลุ่มสูง หากสมาชิกในกลุ่ม
ลาออกจะไม่กระทบสมาชิกโดยรวม (ยอดเงินรวมยัง
คงไว้ คือ ไม่น้อยกว่า 240,000 บาท) 

2.  สมาชิกบางท่านจ าเป็นต้องใช้เงินฯ ก่อนครบ
ก าหนด จึงขอปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ฯ ปรับปรุงประกาศฯ ให้เงินฝากทรัพย์ประดู่
สามารถน าไปเป็นหลักประกันเงินกู้ฯ ได้ จึงลดการ
ปิดบัญชีก่อนครบก าหนด เพราะบางครั้งเป็นความ
จ าเป็นระยะสั้น แต่สมาชิกยังประสงค์ที่อยู่ในกลุ่ม
ต่อไป 

3. การส่งเงินประจ าเดือนมีการล่าช้า และมีการ
ผิดนัด ส่งผลให้ต้องปิดบัญชี (เงื่อนไขเงินฝาก
ทรัพย์ประดู่ กรณีผิดนัดตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 
ต้องปิดบัญชี) 

3. สหกรณ์ฯ ปรับรูปแบบให้สมาชิกส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากทรัพย์ประดู่โดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้โปรแกรมฯ ประมวลผล ทั้งนี้ จะ
สามารถตรวจสอบจ านวนสมาชิกที่ฝากเงินล่าช้า และ
ประสานหัวหน้าเพื่ อด าเนินการฝากเงินให้ทัน
ก าหนดเวลา ซึ่งช่วยลดปัญหาการปิดบัญชีได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา 
4. เงินฝากทรัพย์ประดู่  ระเบียบฯ ก าหนดให้

ฝากเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน (ตั้งแต่ 
100 บ.– 25,000 บ.) ระยะเวลา 24 เดือน  
และได้ รับการยกเว้นภาษีฯ  ( สรรพากร
ก าหนด) ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น(รวมทั้งคู่
สมรสด้วย) ส่งผลให้สมาชิก/คู่สมรสที่มีบัญชีนี้
แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

4. เพื่อให้สมาชิก/คู่สมรสที่มีบัญชีทรัพย์ประดู่อยู่ก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิร่วมฝากกับเพื่อน ๆ โดย
สหกรณ์ฯ ก าหนดให้สิทธิฝากบัญชีประเภทอื่นได้ 
(เงินฝากทวีทรัพย์) แม้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากน้อย
กว่า แต่สมาชิกรับได้ เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ 
ของโครงการ และประโยชน์ของการออมเงิน กับได้มี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายของชุมชนคนออมเงิน   

5. เนื่องจากพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ มี 2 
กลุ่ ม  คื อ  สายวิ ชาการ  และสายปฏิบั ติ   
วัฒนธรรมของสายวิชาการคือ มีศักยภาพใน
ก า ร ออ ม เ งิ น  แ ล ะ ก า ร ร่ ว ม กลุ่ ม ตั้ ง แ ต่             
10 ราย ขึ้นไป ค่อนข้างจะยุ่งยาก  สหกรณ์ฯ 
ปรับลดให้รวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป วงเงิน
ไม่น้อยกว่า 240,000  บาท ได้ แต่การมี
สมาชิกในกลุ่มน้อยเกินไป จะเกิดผลกระทบ
เม่ือสมาชิกลาออกจากงานก่อนโครงการครบ
ก าหนด 

5. สหกรณ์ฯ มีการทบทวนที่จะขยายฐานต่อกลุ่มให้
เพิ่มขึ้น เป็น 8 ราย  เพื่อลดปัญหาการลาออกของ
สมาชิก  และให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมใน
กลุ่ม 

6. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงมากพอ ส่วนใหญ่
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงต่อจาก กรรมการ หรือหัวหน้ากลุ่ม
เดิม 

6. สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์รูปแบบโครงการฯ  และ
มอบรางวัลฯ ในที่ประชุมใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ปี 2560 มีสมาชิกรายใหม่เข้ามาร่วม
โครงการฯ เพิ่มขึ้น แต่หลังจากนี้จะตั้งกลุ่มเป้าหมาย
ไปยังหน่วยงานต่างๆ และให้ทุกหน่วยงาน (ประมาณ 
25 หน่วย) สร้างกลุ่มของตนข้ึนมา 
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แผนด าเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคตแผนด าเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต    

1. สหกรณ์ฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบเครือข่ายให้เติบโตขึ้น โดยอาจน าระบบขายตรงมาปรับ
ให้เหมาะสมกับโครงการฯ อาทิ สมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้ากลุ่ม และสร้างลูกทีมเพิ่ม โดยก าหนดเป็น
หัวหน้าทีม และหัวหน้าย่อย เพื่อขยายฐานเครือข่ายการออมเงินเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้  กรณีที่มีการขยาย
เครือข่ายหัวหน้าย่อยเพิ่มขึ้น จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามล าดับทั้งในรูปของเงิน และคุณค่า 
เพื่อให้แต่ละทีมพัฒนาศักยภาพในการหาลูกทีมเพิ่มขึ้น  โดยตั้งเป้าหมายปี 2563 ให้มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการฯ 40% ของสมาชิกทั้งหมด (ปี 2556–ปี 2560 มีสมาชิกเข้าร่วม 182 ราย คิดเป็น 18.72 ของ
สมาชิกทั้งหมด(972 ราย)) 

2. การปรับรูปแบบโครงการฯ ให้เชื่อมโยงกับเงินกู้ ให้มากขึ้น อาทิ “เงินกู้คู่เงินออม” โดยสมาชิก
ที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ อาจต้องมีการออมเงินควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างรากฐานให้สมาชิกผู้กู้มีเงิน
ออมด้วย  สร้างความม่ันคงในระยะยาวให้สหกรณ์ฯ ต่อไป 

3. การก าหนดรูปแบบการออมเงินผ่าน “โครงการชุมชนคนออมเงิน” ให้หลากหลาย โดยอาจเพิ่ม
ระยะเวลาการออมเงินให้มากกว่า 2 ปี อาจเป็น 4 – 5 ปี โดยอาจส ารวจความคิดเห็นจากสมาชิกโดยรวม
ก่อนว่าระยะการออมเงินแบบไหนที่สมาชิกสนใจมากที่สุด  และหากออมเงินระยะยาวขึ้น จะได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามล าดับ 

4. การส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม มีการเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นเพิ่มขึ้น อาทิ  
ด้านการกู้เงิน  ด้านอาชีพเสริมอื่นๆ  การร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของสหกรณ์ฯ  เป็นต้น  

5. สหกรณ์ฯ จะใช้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม สอดแทรกความรู้หลักการสหกรณ์ และให้
ความรู้สมาชิก อาจมีการน าสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาดูงานร่วมกับกรรมการ พื่อให้สมาชิกเรียนรู้ระบบ
สหกรณ์ฯ รองรับการมีคณะกรรมการคนใหม่ หรืออย่างน้อยการให้ความรู้ด้านต่างๆ จะช่วยให้สมาชิก
เลือกคณะกรรมการที่ดีมาบริหารสหกรณ์ฯ  หรืออาจส่งเสริมให้หัวหน้ากลุ่ม เข้าอบรมสัมมนาในโครงการ
ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ  ตลอดจนการส่งไปอบรมกับ ชสอ. เพื่อน ามาถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มต่อไป 

6. สร้างเพจ PR-wusaving เพื่อให้สมาชิกชุมชนคนออมเงินมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น
การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิกรายอื่นที่ยังไม่เข้าร่วมชุมชน เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
มากขึ้น  

 

ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ต่อสมาชิก 
1. คนออมเงินมีความเข้าใจและตระหนักในเร่ืองการออมเงินมากยิ่งขึ้น 
2. สมาชิกชุมชนมีช่องทางการออมเงินที่หลากหลายมากขึ้น 
3. คนออมเงินลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยลงและเกิดการออมเงินมากขึ้นและต่อเนื่อง 
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสมาชิก และมีการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มอื่นๆ ร่วมกิจกรรม

อื่นๆ ด้วย 



- 44 - 

 

ต่อสหกรณ์ 
1. การส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกัน เพื่อง่ายในการสื่อสารประสานงานเรื่องการออมเงินอื่นๆ 

รวมทั้งการร่วมกิจกรรมอื่นๆ  กับสหกรณ์ฯ  โดยผ่านกลุ่มชุมชนออมเงิน และกระจายไปยังหมู่เพื่อน
สมาชิกต่อไป 

2. สร้างความม่ันคงในระยะยาวให้สหกรณ์ฯ เนื่องจากสมาชิกตระหนักและมีวินัยการออมเงิน และ
การชักชวนเพื่อนสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

3. การสร้างความเชื่อม่ันด้านการออมเงินกับสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก เป็นช่องทางการเพิ่มจ านวน
สมาชิก/สมาชิกสมทบใหม่มากขึ้นโดยอ้อม  โดยอาศัยการบอกต่อ 

4. การส่งเสริมการออมเงินต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการพบปะสมาชิก ตลอดจน
การมอบรางวัลผู้ออมเงินในวันประชุมใหญ่ฯ สม่ าเสมอ เป็นการสร้างแรงจูงใจ และเพิ่มความศรัทธาใน
ระบบสหกรณ์ฯ  โดยอ้อม และเพิ่มสัดส่วนเงินทุนภายใน  และลดต้นทุน  เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย 
ต่ ากว่าอัตราเงินปันผล   

ต่อสหกรณ์อื่น 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์ “เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยตนเองและ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก” การก าหนดให้
สมาชิกสร้างเครือข่าย โดยเริ่มต้นจากการออมเงินเช่น “โครงการชุมชนคนออมเงิน” และเครือข่ายมีการ
เติบโตขึ้น การออมเงินของสหกรณ์จะมีพลังเพิ่มขึ้นตามล าดับ ย่อมส่งผลตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ และพลังเหล่านี้จะคงอยู่ และสร้างความม่ันคงในด้านอื่นๆ ได้ เช่น ลดการหนีหนี้ ความเชื่อใจ
และเชื่อมั่นในองค์กร ส่งผลให้สหกรณ์ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นตามล าดับ เพื่อเป็นรากฐานการออมเงินของ
ประเทศต่อไป 

2. การมุ่งเน้นการออมเงินฝาก เป็นการเพิ่มเงินทุนภายในให้สหกรณ์  และเป็นการลดต้นทุน 
เนื่องจากการออมเงินฝากมีต้นทุนต่ ากว่าอัตราเงินปันผล  ซึ่งเหมาะกับสหกรณ์ที่ต้องการสร้างความ
ม่ันคงระยะยาว  และรักษาระดับอัตราเงินปันผลให้กับสมาชิก 

 

สิ่งที่เรียนรู้จากการท าโครงการฯสิ่งที่เรียนรู้จากการท าโครงการฯ    

1. สมาชิกเกิดการเรียนรู้วางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ  ออมเงินก่อนจ่าย (อาทิ  ค่าเทอม
บุตร  ค่าประกันรถ/ประกันชีวิต  เพื่อการท่องเที่ยว กองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฯลฯ) และเริ่ม
เรียนรู้การออมเงินแบบไหนท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง (Individual Saving)เป็นต้น 

2. สมาชิกเริ่มเห็นคุณค่าของการออมเงินอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผน การคิดเชื่อมโยงแบบ
บูรณาการ เช่น สมาชิกบางท่านเริ่มต้นโดยการเป็นสมาชิกในกลุ่มก่อน เม่ือครบก าหนดรอบแรก และเข้า
ร่วมในรอบต่อๆ มา เริ่มที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่ม และหาลูกทีมเอง ท าให้เกิดการแตกตัวของกลุ่ม เป็นการขยาย
เครือข่าย และสหกรณ์ฯ ได้จ านวนเงินออมมากขึ้น มีปริมาณคนออมเงินเพิ่มขึ้น และสมาชิกบางรายเร่ิม
เพิ่มจ านวนเงินออมในปีถัดไป (สมาชิกที่เข้าร่วมต่อเนื่องมีจ านวน 50% ที่เพิ่มยอดเงินในปีถัดๆ ไป) 
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3. สมาชิกมีการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน และพยายามออมเงินให้ครบตาม
จ านวน อาทิ หัวหน้าทีมจะดูแลการเปิดบัญชีของลูกทีม รวมทั้งติดตามการส่งเงินฝาก (ไม่ให้ผิดนัด) 
สมาชิกที่ประสงค์จะออกจากกลุ่ม เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นส่วนตัว จะพยายามรอเวลาเพื่อให้เงินฝากครบ
ก าหนด ทั้งน้ี เพื่อให้กระทบต่อกลุ่ม เป็นต้น 

4. สมาชิกบางท่าน ไม่เคยรับทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝากเงินรูปแบบอื่นๆ ของสหกรณ์ฯ การ
เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ที่จะฝากเงินประเภทอื่นเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเงินฝาก
ทรัพย์ประดู่ตามข้อก าหนด  เห็นได้จากเงินฝากของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการเติบโตค่อนข้างสูง  
ณ ปี 2556 เป็น 15.39 ลบ. ปี 2560 เป็น 29.46 ลบ. อัตราการเติบโตเป็นร้อยละ 91.42 

5. ค่าครองชีพมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ส่งผลให้คนออมเงินลดลง แต่สมาชิกกลุ่มนี้มีหนี้จ านวน 
167 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด (213 ราย) มีการวางแผน
ค่าใช้จ่าย ลดใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม ลดรายจ่ายไม่จ าเป็น สามารถฝากเงินได้ครบ
ก าหนด และมีการฝากต่อเนื่อง แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มมีการวางแผนการใช้จ่ายเป็นอย่างดี   

6. ความส าเร็จของเครือข่าย ต้องอาศัยเวลาในการบ่มเพาะ ความสัมพันธ์  ศรัทธา เชื่อใจ เพื่อ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ สมาชิกในกลุ่มเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในด้านอื่นๆ เช่น 
สหกรณ์ฯ ฝากข่าวสารด้านอื่นๆ (โครงการเงินฝากใหม่ๆ โครงการร่วมสัมมนา/ท าแผน โครงการเงินกู้ฯ  
โครงการสาธารณประโยชน์) ผ่านไลน์หัวหน้ากลุ่ม เพื่อส่งต่อไปยังลูกทีม เป็นการส่งข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น 
และให้หัวหน้าทีมเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นต้น 
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เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง    

1. http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/generalStaff/doc/group10/06/01.pdf 
2. ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์. การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา. (http://www.northphc.org/doc/net.ppt)  
3. ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์. การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา. (http://www.comcreate.net/ 

northphc/files/net.doc)  
4. นฤมล นิราทร. (2534) การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ. มปท.  
5. การสร้างเครือข่าย (Networking). (http://www.med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/...// 

Networking.doc) 
6. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) (http://www.kmi.or.th) 
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สอ. สอ. พพนันักกงงาานนถุงเท้าไทย จก.ถุงเท้าไทย จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
ลดค่าหวยด้วยการออมลดค่าหวยด้วยการออม  

  
ประเภท ประเภท ::    

ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: ลดค่าหวยด้วยการออม 
ประเภทประเภท  :: ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นายชัยยา  ตีบไธสง 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานถุงเท้าไทย  จ ากัด 

ความเป็นมาความเป็นมาและวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

หวย!!! ค าสั้นๆ แต่มีความส าคัญ และแทบจะฝังในกระแสเลือดของคนไทยหลายๆ คน รวมทั้ง
สมาชิกของเราด้วย  วันที่ 1 และวันที่ 16  คือวันแห่งความหวัง เลขดัง เลขเด็ด จากหลายส านักจะแพร่
สะพัดอย่างรวดเร็ว ผ่านหลายช่องทาง ทั้งจากโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ หรือการจับกลุ่มเพื่อบอกต่อในวง
เพื่อนร่วมงาน และการค านวณสูตรคณิตศาสตร์ที่อยู่นอกต าราเรียนที่คุณครูเคยสอนก็จะเกิดขึ้นบน
กระดาษที่ยาวจนจะเป็นหางว่าว  เป้าหมายคือ ต้องน าส่งผู้เป็นเจ้ามือให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด  หรือ
หากใครมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นระดับการฝันจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน ก็ต้องตะเวนหาซื้อตามแผงต่าง ๆ 
หรือหน้าโรงงานก็มียืนเรียงราย สะดวกซื้อไม่น้อยหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น  และช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดของวัน
คือ ประมาณ 16.00 น. เพราะนั่นคือการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะได้รู้กันว่าเลขเด็ด 
ส านักไหนจะเป็นที่เลื่องลือกันต่อ อย่างน้อยก็พูดได้อีก 15 วันเลยทีเดียว และช่วงเวลาส าคัญแบบนี้ ทุก
คนต่างใจจดใจจ่อ สมาธิทั้งหมดของร่างกายจะมุ่งไปที่การประกาศผล แม้ว่าตอนนั้นจะท าอะไรอยู่ก็ตาม 
และเม่ือผลออกมาแล้ว ความเศร้าจะบังเกิดกับผู้ซื้อไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 มีเพียงที่เหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้น 
ที่เหมือนจะเป็นผู้มีชัย กระโดดโลดเต้น ราวกับว่าได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิก  แม้ว่าบางครั้งส่วนต่าง
ของก าไรเม่ือหักทุนท่ีซื้อจะเหลือเพียงน้อยนิดก็ตาม ทั้งนี้ ทั้งผู้ผิดหวัง และผู้สมหวัง ก็ไม่เคยย่อท้อ และ
ต้องเฝ้ารอแก้มืออีกครั้ง  รอเลขเด็ดจากเจ้าส านักดังๆ อีกครั้ง เป็นวัฏจักรต่อไปเรื่อยๆ ควบคู่กับชีวิตการ
ท างาน จนมีค ากล่าวจากสมาชิกหญิงหลายคนว่า  “ถ้าจะให้เลิกเล่นหวยให้เลิกกับสามีดีกว่า” 

สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกถุงเท้าไทย จ ากัด  มองเห็นปัญหานี้ แม้ว่าอาจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็
เป็นตัวบั่นทอนเงินเก็บของสมาชิกอย่างมาก เนื่องจากค่าหวย เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
แต่ชีวิตกลับแย่ลง เม่ือหมดเงินไปกับการซื้อหวย ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้สมาชิกลดการ
เล่นหวย โดยใช้กลยุทธ์ การเปรียบเทียบเงินที่จะได้รับ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจ ในการหันมาร่วม
รณรงค์ให้คนลดการเล่นหวยมากขึ้น โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รับกระปุกออมสินไปเพื่อหยอดเงิน 
ซึ่งต้องตั้งปณิธานว่าหยอดทุกครั้งเม่ือมีการซื้อหวย  ขอยกตัวอย่างหากต้องการซื้อหวย 1,000 บาท ให้
ซื้อเพียง 500 บาท  อีก 500 บาท ให้ใส่กระปุกออมสิน (ถ้าต้องการซื้อหวยเท่าไหร่ให้ซื้อเพียง 50 % อีก 
50 % ให้หยอดกระปุก   แล้วครบ 1 ปีมาเปรียบเทียบเงินที่ได้รับว่า  เงินที่ได้จากการซื้อหวย หรือ เงินที่
ได้จากการหยอดกระปุก อะไรจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ากัน เมื่อลงทุนเท่ากัน 
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กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดท ากระปุกออมสินเพื่อใช้แจกให้กับสมาชิกที่ร่วมโครงการโดยสหกรณ์ เบิกแกนหลอดด้ายที่

ใช้งานแล้ว จากบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เพื่อมาใช้เป็นตัวกระปุกออมสิน โดยท าการปิดหัวและก้นของ
กระปุก  แล้วเจาะรูหยอดเหรียญ  พร้อมตกแต่งให้มีความสวยงาม  ครั้งแรกจัดท าจ านวน 200 กระปุก 

 

2. ท าการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้สมาชิกทราบ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งการติดบอร์ด การส่ง
เมลล์ ส่งผ่านโซเซียลมีเดีย จัดเสียงตามสาย และเข้าไปท าการ Morning Talk กับทุกหน่วยงาน 

3. ก าหนดเงื่อนไขส าคัญของโครงการ  ลดการเล่นหวยด้วยการออม คือ “เมื่อต้องการซื้อหวย 
เท่าไหร่ ให้ซื้อเพียงครึ่งเดียว แล้วน าอีกครึ่งหนึ่งมาหยอดกระปุกแทน  ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
ซื้อหวย 1,000 บาท ก็จะซื้อเพียง 500 บาท อีก 500 บาทจะน าหยอดกระปุก” 
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4. ให้สมาชิกที่สนใจร่วมโครงการมาลงชื่อเพื่อขอรับกระปุก 
5. ให้สมาชิกลงบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้รับทราบรายจ่ายโดยเฉพาะค่าหวย 

 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. แจกกระปุกออมสินให้กับสมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ  โดยเริ่มแจกครั้งแรกในการประชุม

ใหญ่ประจ าปีของสหกรณ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

2. ให้สมาชิกเริ่มน ากระปุกไปเก็บไว้ที่โต๊ะท างาน หรือที่บ้าน และเม่ือมีการซื้อหวยก็ลงรายการ 
จ านวนเงินที่ซื้อหวยไว้ในสมุดบัญชีครัวเรือน  พร้อมกับหยอดเงินจ านวนที่เท่ากันกับซื้อหวย หรืออย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งของเงินที่ซื้อหวยลงในกระปุกออมสิน  หรือสมาชิกคนไหนที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อหวยแล้วก็น า
เงินที่คาดว่าจะซื้อหวยในงวดนั้น หยอดลงในกระปุกออมสินแทน  โดยก าหนดระยะเวลาโครงการ ใน
ระยะแรก  1 ปี สมาชิกที่กระปุกเต็มก่อนให้มาติดต่อขอรับเพิ่มได้ 
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3. รณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานลดการเล่นหวย โดยชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าได้จากการเล่น
หวย ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ  เช่น เข้า Morning Talk ที่แต่ละหน่วยงาน หรือการนิมนต์พระสงฆ์
มาเทศนาธรรมะ เป็นต้น 

 

4. ก าหนดวันนัดเปิดกระปุกพร้อมกันครั้งแรก  วันท่ี 4 เมษายน 2560 

 

5. ก าหนดวันเปิดกระปุกออมสิน โดยคือเป็นวันออมของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกถุงท้าไทย 
จ ากัด  ให้สมาชิกที่ร่วมโครงการ น ากระปุกมาเปิดนับพร้อมกัน และลงยอดจ านวนเงินที่ได้รับตั้งแต่เริ่ม
โครงการ 
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6. เชิญสมาชิกที่เป็นตัวอย่างการเก็บออมเงิน พูดแชร์ประสบการณ์ และเทคนิคการเก็บออม 
7. เล่นเกมส์  และมอบรางวัลให้สมาชิกที่มีส่วนร่วม และจับรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดี เพื่อกระตุ้นการมี

ส่วนร่วมให้มากขึ้นในปีถัดไป 
8. ท าการส ารวจข้อมูลการซ้ือหวย จากพนักงานที่ร่วมโครงการทุกคน 

ขั้นประเมินผล  ในปี 2559 เป็นปีแรกที่จัดท าโครงการ จึงสรุปผล เพื่อไว้เปรียบเทียบในปีถัดไป ดังนี้ 
1. สมาชิกที่สนใจร่วมโครงการ รับกระปุกไปจ านวนทั้งสิ้น  215  กระปุก  
2. สมาชิกที่หยอดกระปุก แล้วเต็ม หรือพร้อมเปิดในวันที่ 4 เมษายน 2560 จ านวน  74 คน ส่วน

ที่เหลือทะยอยเปิดก่อนหน้านี้ 
3. ยอดเงินรวมที่นับได้ในวันท่ี 4 เมษายน 2560 จ านวน  486,573.50 บาท 
4. ผู้บริหารบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มองเห็นการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิก จึงมอบเงิน 

จ านวน 5,000 บาท เพื่อเป็นของรางวัลจับแจกให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม 
5. สมาชิกน าเงินที่ได้จากการเก็บออมส่วนหนึ่ง มาร่วมบริจาค เพื่อน าไปแบ่งปันแก่เด็ก

ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมเงินบริจาคในวันน้ันได้ 3,460 บาท 

   
 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

สมาชิกที่ร่วมโครงการลดการเล่นหวยด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ได้ร่วมกันสรุปจ านวนเงิน
และเปรียบเทียบระหว่างเงินที่ได้จากการถูกรางวัลจากหวย กับเงินที่ได้จากการหยอดกระปุกออมสินใน
รอบ  1  ปี ปรากฏว่า สมาชิกที่ร่วมโครงการทุกคน มียอดเงินที่ได้จากการหยอดกระปุก มากกว่าเงินที่
ถูกรางวัล  ซึ่งเงินท่ีซื้อหวยก็เป็นเงินที่สูญเสียไปโดยเปล่า 
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สาระส าคัญที่เป็นผลโครงการ 
1. สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 215 คน และหยอดเต็มกระปุก พร้อมน ามาเปิดในวันที่ 4 เมษายน 2560  

จ านวน 74 คน 
2. จ านวนยอดเงินที่ได้ในการเปิดกระปุก ในวันที่ 4 เมษายน 2560 รวมกันทั้งสิ้นกว่า 486,000 บาท            

และทยอยมาเปิดวันอื่นๆ อีกประมาณกว่า 150,000 บาท 
3. จ านวนเงินท่ีสมาชิกลดการซื้อหวยลงประมาณ 486,000 บาท (ถ้าไม่มีโครงการจะซื้อประมาณ

972,000 บาท)  หรือลดลง 50 % 
4. ข้อมูลจากการตรวจสอบบัญชีครัวเรือน  และการส ารวจผ่านแบบสอบถาม พบว่าสมาชิกที่ร่วม

โครงการ 215 คน เลิกเล่นหวยได้........ ไม่มี.......  คน / ลดปริมาณการซื้อหวยได้ ......... 215.... คน 

นอกจากนี้ความส าเร็จจากจุดเล็ก ๆ ยังสามารถเชื่อมโยงได้หลายภาคส่วน ดังรูปนี้ 

 
ได้รับความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ-เอกชน-สหกรณ์- สมาชิก 

 

 

 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 
สมาชิก 

สหกรณ์ 
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1. ภาคสมาชิก 
 ได้เห็นสถิติ ตัวเลขที่ซ้ือหวย ระหว่างเงินซ้ือหวยกับเงินถูกหวย อะไรจะได้มากกว่ากัน 
 ได้สร้างวินัยในการออมให้กับตัวเองและครอบครัว มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินเก็บ และมีหุ้น

ฝากสหกรณ์มากขึ้น 
 ได้เรียนรู้ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 น าบัญชีครัวเรือนมาจดบันทึก รู้รายรับ-รายจ่าย 

ตัวเองและครอบครัว 

2. ภาคสหกรณ์ 
  สมาชิกได้น าเงินที่เก็บออม มาซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้น ท าให้สมาชิกมีเงินเก็บมากขึ้น 
 สหกรณ์ได้เป็นตัวกลางเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรม 
 ก าหนดเป็นวันออมของสหกรณ์สมาชิกถุงเท้าไทย จ ากัดหรือวันท่ี 4 เมษายน ของทุกปี 

3. ภาคเอกชน   บริษัทถุงเท้าไทย จ ากัด 
 ได้ให้การสนับสนุน โดยให้น าวัสดุเหลือใช้ หลอดด้ายของโรงปั่น มาประดิษฐ์เป็นกระปุก

ออมสิน  
 มีนโยบายส่งเสริม ให้สมาชิกลดการเล่นหวย หันมาออม ลดหนี้สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มาเปิดงานด้วยตัวเองและให้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง มา

เป็นรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจส าหรับผู้รักการออม 
 ลดการ Turn Over ลงจาก 5.01%  เป็น 4.17% 

4. ภาครัฐ  ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดย ผอ.ญาดา ผดุงโภชน์ และส านักงานตรวจบัญชี
จังหวัดสมุทรปราการโดย น.ส.ภานุมาศ และคณะ 

 ให้ความรู้ เข้าอบรม ติดตามตรวจบัญชีครัวเรือน 
 มาร่วมกิจกรรมในวันเปิดกระปุก 
 น าผลงานไปเผยแพร่ให้กับสหกรณ์อื่น ๆ   

- สหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
- สหกรณ์ต่างๆ ภาคตะวันออก 
- - ระดับประเทศ  (งาน 65 ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
- ทางโซเซียลมีเดีย Facebook , Line 
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ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

จากการเริ่มโครงการในปีแรก แล้วมีสมาชิกให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และพบว่า สามารถมี
เงินเก็บได้เป็นจ านวนมาก และมีความเป็นไปได้แน่นอน มากกว่าการซื้อหวย ซึ่งอาจจะถูกรางวัลบ้าง 
หรือไม่ถูกรางวัลเลย และท าให้ต้องสูญเงินไปโดยเปล่า เม่ือมีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้แล้ว จึงจะ
ขยายผลไปยังสมาชิกท่านอื่นมากยิ่งขึ้น และหากสมาชิกที่ร่วมโครงการไม่ได้เล่นหวย ก็สามารถร่วมเก็บ
ออม เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ได้เหมือนกัน 

หากจะมองภาพประโยชน์  ต่อสมาชิก สหกรณ์อื่น และขบวนการสหกรณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ต่อสมาชิกสหกรณ์ 
จากจุดเริ่มต้นเพียงไม่กี่คนเข้าร่วมโครงการ จัดท าเป็นโครงการให้สมาชิกได้เข้าร่วม จ านวน 215 

คน และยังขยายผลไปถึงครอบครัวของสมาชิกอื่นๆ ด้วย 

ต่อสหกรณ์อื่น 
1. ด้านสหกรณ์อื่นๆ ส่งเสริมสหกรณ์ได้น าผลงานไปเผยแพร่ให้สหกรณ์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อเป็นต้นแบบทางกิจกรรม 
2. น าเผยแพร่ในสื่อต่างๆของชมรมภาคตะวันออก จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าประกวด

ผลงานนวัตกรรม 
3. ทางกรมตรวจบัญชีได้น าผลงานและคัดเลือกผลงานไปเผยแพร่ ในงาน 65 ปีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ซึ่งเป็นงานระดับประเทศ 

ต่อขบวนการสหกรณ์ 
ได้เป็นนวัตกรรมเล็กๆ ที่ผลักดันให้เกิดแนวความคิดเพื่อไปต่อยอดไม่ใช่เพียงแค่โครงการลดค่า

หวยด้วยการออม แต่ยังมีนวัตกรรมที่มาสนับสนุบ เช่น กระปุกรีไซเคิล บัญชีครัวเรือนการช่วย เหลือจาก
ภาครัฐให้การสนับสนุนการอบรม  การตรวจติดตามท าให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงและรูปภาพและรูปภาพประกอบผลงานนวัตกรรมประกอบผลงานนวัตกรรม    
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นอกจากการรักษาวินัยในการเก็บออมเงินแล้ว การท าบัญชีครัวเรือนจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะ
ให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบสถานะรายรับรายจ่ายของตนเอง และสามารถบริหารจัด
การเงินได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการออม ทางสหกรณ์จึงได้รณรงค์และส่งเสริมให้
สมาชิกได้ท าบัญชีครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย ดังนี้ 

  

  
 
จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแนวคิดเล็ก ๆ ของสหกรณ์ แต่มีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะแก้ไข

ปัญหาให้กับสมาชิก ที่ส่วนใหญ่เล่นหวยกัน ได้หันมาลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนี้ลง แม้ว่ายังไม่สามารถท า
ให้เลิกเล่นได้ในทันที แต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมเล็ก ๆ นี้จะเป็นแรงบันดาล
ใจให้หลายๆ คน หลาย ๆ สหกรณ์ ได้น าไปต่อยอดและส่งเสริมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



- 59 - 

 

 
 

เที่ยวบนบาน  อ่านน้ ามนตร์  กราบต้นไม้ 
มองมองไป  เหมือนสิ้นคิด  จิตลุ่มหลง 
เสียเวลา  จับเจ่า  เฝ้าพะวง 
พางวยงง  ฟุ้งซ่าน  ผลาญเงินตรา 

เชื่อหมอดู  ท านาย  ใบ้ตัวเลข 
พร่ าปลุกเสก  เครื่องราง  อย่างคนบ้า 
ขาดเหตุผล  สติ  พิจารณา 
อวิชชา  ดื้อรั้น  ปัญญาเบา 

ฟังหน่อยเถิด  หญิงชาย  ทั้งหลายเอ๋ย 
ผู้ที่เคย  พลั้งผิด  จริตเขลา 
 รีบส านึก  กลับตัว  ละมัวเมา 
เพื่อทุเลา  กิเลส  พ้นเภทภัย 

คนจะรวย  ต้องหนักแน่น  ถือแก่นสาร   
สู้การงาน  สุจริต  วินิจฉัย 
มัธยัสถ์  ถนอม  ออมปัจจัย 
กุศลมัย  จึงบันดล  เกิดผลดี 

เร่งแก้ไข  ความคิด  สิ่งผิดพลาด 
เพิ่มโอกาส  ร่มเย็น  เป็นเศรษฐี 
เลิกเล่นหวย  มวย,บอล  บ่อนพาชี 
แล้วชีวี  จะมีสุข  สิ้นทุกข์พลัน 
 

 
Cr. สุนทรวิทย์ 
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สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จก.สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนามาตรฐานคุณภาพที่พัฒนา  
อย่างอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องและยั่งยืนยั่งยืน  

IISSOO  99000011  ::  22001155  
  

ประเภท ประเภท ::    
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  ISO 9001 : 2015 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นพ.อนุพงษ์  เพ็ญจันทร์ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก เป็นอันดับ
หนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจ าเป็นที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่สหกรณ์อื่น ในการบริหารและบริการสมาชิก การจัดมาตรฐานคุณภาพในการบริหารและบริการ จึง
เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ใดริเร่ิมท ามาก่อน 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

เพื่อจัดระบบการบริหารประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบเอกสาร อันเป็น
มาตรฐานที่ก าหนดใช้ในทุกประเทศทั่วโลก และนวัตกรรมนี้มีการพัฒนาต่อยอดในกระบวนการ มีการ
เพิ่มมาตรฐานตามข้อก าหนด จาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 และล่าสุด เป็น ISO 9001:2015 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ 
Phase ที่ 1 
1. ศึกษาเตรียมการและวางแผน 

- ตามแผนการด าเนินงานโครงการท่ีก าหนด 
2. ฝึกอบรมผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ  (QMR)  และทีมงาน 

- การท าความเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารในระบบคุณภาพ 
- ฝึกอบรมเรื่องสาระของ  ISO  9000  และการน า  ISO  9000  ไปใช้ 
- การจัดท าเอกสารระบบคุณภาพและกรณีตัวอย่าง 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพและตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ  (QMR) 
4. ตรวจประเมินเบื้องต้น  (Initial  Audit) 

- โดยพิจารณาว่าระบบงานในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 หรือไม่อย่างไร อะไรที่มีความสอดคล้องอยู่แล้ว และอะไรที่ต้องจัดท าเพิ่มเติม 

5. จัดท าผังภารกิจตามขอบข่ายของระบบคุณภาพที่จะจัดท า 
- โดยเรียบเรียงจากธรรมชาติของภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ว่าครอบคลุมกิจกรรมภารกิจ

หลักๆ  อะไรบ้าง 
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6. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเขียนเอกสารระบบคุณภาพ 
7. คณะท างานจัดท าร่าง 

- คู่มือคุณภาพ  (Quality  Manual) 
- Flow Charts แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานจากหัวข้อกิจกรรมที่ปรากฏในผังภารกิจ 

Phase  ที่  2 
8. พบที่ปรึกษาเพื่อตรวจแก้ไข 

- ร่างคู่มือคุณภาพ และ Flow Charts 
- Flow Charts ทั้งหมด 

9. น า Flow Charts ที่ตรวจแก้ไขแล้วไปเรียบเรียงเขียนเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure 
Manual) จัดท าวิธีท างาน (Work Instruction) กรณีที่จ าเป็นต้องมีส าหรับงานเฉพาะอย่างในรายละเอียด 
เช่น  วิธีบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เป็นต้น  

10. จัดท าและรวบรวมเอกสารสนับสนุน (Supportion Documents) เช่น แบบฟอร์ม และเอกสาร 
อ้างอิง เช่น กฎระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ Procedure Manual ต่าง ๆ 

11. จัดพิมพ์เอกสารระบบคุณภาพทั้งหมด  และท าส าเนาแจกจ่ายหน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้ถือ
ครองเอกสารพร้อมจัดท าบัญชีแม่บทเอกสารตามคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและข้อมูล  
และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม  และประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพ 

Phase  ที่  3 
12. ประชุมชี้แจงการใช้  QM,  PM,  WI  และ  SD  อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
13. ด าเนินการใช้  QM,  PM,  WI  และ  SD 
14. แต่งตั้ง  Internal  Quality  Auditors  เพื่อการตรวจติดตามในระบบคุณภาพ 
15. จัดการฝึกการฝึกอบรมหลักสูตร Internal Quality Auditors ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 

20 คน  โดยท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้การอบรม 
16. ประสานงานและจัดท าแผนการตรวจ มอบหมายการตรวจ และจัดเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้

ในการตรวจ 
17. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

Phase  ที่  4 
18. ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
19. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
20. ปรับปรุงแก้ไข  QM,  PM,  WI  และ  SD 
21. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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Phase  ที่  5 
22. Pre-assessment  โดยท่ีปรึกษา 
23. ประเมินความพร้อมของหน่วยงานเพื่อขอการรับรอง 
 

ขั้นด าเนินการ 
ประกาศนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ จัดท าแผนภูมิด าเนินธุรกิจ และจัดท าคู่มือ

คุณภาพ 

นโยบายคุณภาพ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด มุ่งม่ันที่จะจัดระบบคุณภาพการให้บริการด้านการ

ออมทรัพย์  การให้สินเชื่อ  และการจัดสวัสดิการ  ให้อยู่ภายใต้กรอบของระเบียบ และพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของสมาชิก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.  ISO 9001 :2000 
 

วัตถุประสงค์คุณภาพ 
สหกรณ์จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกมีระดับความพึงพอใจที่ 

80% ขึ้นไป โดยก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
1. การออมทรัพย์ของสมาชิกต้องไม่มีความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
2. การให้สินเชื่อแก่สมาชิก การด าเนินการอนุมัติเงินกู้สามัญต้องกระท าให้เสร็จสิ้นได้ เฉลี่ยใน 

5 วันท าการ 
3. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การด าเนินการอนุมัติค่าเยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วย ต้องกระท าให้

เสร็จสิ้นได้ เฉลี่ยใน 5 วันท าการ 
4. ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกใหม่ เป็น 0 
5. มีการประเมินผู้ขายทั้งหมดในทุก ๆ 6 เดือน 
6. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม เฉลี่ย 1 หัวข้อใหม่ในระยะเวลา 2 ป ี
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในส านักงาน  ได้รับการบ ารุงรักษาตามแผนอย่างถูกต้อง

ทั้งหมด 
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คู่มือคุณภาพ 

1. การรับสมาชิก 
 เมื่อสหกรณ์ทราบความประสงค์ของผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ที่จะเข้าเป็นสมาชิก
เพื่อช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของสหกรณ์ จะมีการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สามัญ หรือสมาชิกสมทบ โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด พ.ศ.2554 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลราชวิถี  จ ากัด 

2. การรับแจ้งความจ านงจากสมาชิกและแนะน าการให้บริการ 
เม่ือสมาชิกมาแจ้งความจ านงหรือรับบริการ สหกรณ์มีแผนการแนะน าเพื่อให้บริการตามเป้าประสงค์

ของสมาชิก ในเรื่องการออมทรัพย์ การให้สินเชื่อ หรือการให้สวัสดิการ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

3. การตรวจสอบข้อมูล  ด าเนินการและอนุมัติการออมทรัพย์ของสมาชิก 
เมื่อสมาชิกประสงค์จะสงวนส่วนแห่งรายได้ไว้ในทางอันม่ันคง สหกรณ์ให้บริการ การออมทรัพย์

แก่สมาชิกในด้านการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษและการรับซื้อหุ้นพิเศษโดยมีการตรวจสอบข้อมูล  
ด าเนินการ และอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี  
จ ากัด  พ.ศ. 2554  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 

4. การตรวจสอบข้อมูล  ด าเนินการและอนุมัติการให้สินเชื่อแก่สมาชิก 
เม่ือสมาชิกประสบความเดือดร้อนทางการเงิน สหกรณ์ให้บริการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเป็นเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลด าเนินการและอนุมัติการให้สินเชื่อ
แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด พ.ศ.2554  
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 

5. การตรวจสอบข้อมูล  ด าเนินการและอนุมัติการให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่สมาชิก สหกรณ์จัดบริการการให้สวัสดิการแก่สมาชิกในกรณี

สมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกเจ็บป่วย สมาชิกประสบภัยพิบัติ การจ่ายทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก การจ่ายทุนไมตรีจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
และการจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกัน โดยมีการตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการและ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด พ.ศ. 2554  
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 
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6. การรับข้อร้องเรียนและการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก 
สหกรณ์ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในเรื่อง

การให้บริการออมทรัพย์ สินเชื่อ และสวัสดิการ ข้อร้องเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของ
สมาชิกจะน ามาสรุปวิเคราะห์ มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และน ามาประชุม
ทบทวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นไปตามความ
ต้องการของสมาชิก 

7. การดูแลสภาวะแวดล้อมในส านักงาน 
สหกรณ์ก าหนดวิธีปฏิบัติดูแลสภาวะแวดล้อมในส านักงาน  เช่น การเปิด – ปิด ประตูบานเลื่อน

ไฟฟ้า ไฟฟ้าหน้าส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ไฟเพดาน การท าความสะอาดบริเวณส านักงานและ
ห้องน้ า การจัดเก้าอี้ส าหรับผู้มารอใช้บริการการจัดน้ าดื่มและหนังสือพิมพ์ไว้บริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ 

8. การดูแลและซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ส านักงาน 
เพื่อให้เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ มีสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่เสมอ สหกรณ์ก าหนดให้

ท าทะเบียนเครื่องใช้ส านักงานหรือครุภัณฑ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 กรณีเครื่องใช้ส านักงานช ารุด จะมีการเขียนใบแจ้งซ่อม ตรวจสอบ อนุมัติ และลงนาม เพื่อ
แก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว  และมีการประเมินผู้รับเหมาช่วง 

9. การฝึกอบรม 
สหกรณ์ก าหนดให้มีใบพรรณนาหน้าที่การท างาน ระบุคุณสมบัติ หัวข้อการฝึกอบรม อ านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่จ าเป็นและเหมาะสมกับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และมีการฝึกอบรมภายใน
หรือส่งไปอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

10. การจัดซื้อจัดจ้าง 
สหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจ้างท าพัสดุ พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีอุปกรณ์มาใช้ในการ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

11. การประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วง 
สหกรณ์ก าหนดให้การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ว่าด้วยการจัดซื้อหรือจ้างท าพัสดุ พ.ศ. 2551 โดยมีการประเมินผู้ขายสินค้า
หรือบริการ/ผู้รับเหมาช่วง  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของผู้ขายหรือบริการ/ผู้รับเหมาช่วง ในการส่ง
มอบสินค้าหรือบริการต่างๆ  ให้กับสหกรณ์ 
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12. การควบคุมเอกสาร 
สหกรณ์มีการควบคุมเอกสารให้ถูกต้อง เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีข้อก าหนดในเรื่อง

โครงสร้างเอกสาร การตั้งรหัส การขึ้นทะเบียน การแจกจ่าย การขอแก้ไขปรับปรุง การเรียกคืนหรือยกเลิก  
รวมถึงเอกสารที่รับมาจากภายนอกและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน 

13. การควบคุมบันทึก 
เพื่อควบคุมบันทึกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน การเก็บ และการท าลาย สหกรณ์ก าหนดให้มีการ

จัดท าบันทึกที่แสดงชื่อให้เห็นได้ชัดเจน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจได้ง่าย มีการเก็บรวบรวมในแฟ้มที่มีดัชนีช้ีบ่ง 
เก็บรักษาในที่สะดวกในการค้นหาและแก้ไข ไม่เสื่อมสภาพหรือสูญหาย มีอายุการจัดเก็บ และการอนุมัติ
ท าลาย ระบุไว้ชัดเจน 

14. การแก้ไขและป้องกัน 
เมื่อพบข้อบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น และเมื่อพบปัญหาที่ต้องมีการป้องกัน สหกรณ์ก าหนดให้

มีการเขียนใบขอให้แก้ไข (CAR)  และด าเนินการแก้ไขและป้องกัน หลังจากมีการแก้ไขและป้องกันแล้ว  
จะมีการติดตามผลของการแก้ไขและป้องกัน  เพื่อให้ข้อบกพร่องหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  มีการแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 

15. การตรวจติดตามภายใน 
สหกรณ์มีการตรวจติดตามภายในเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการให้บริการ และการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้ตรวจติดตามภายในจะต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่จะท าการตรวจ หากพบข้อบกพร่องจะมีการขอให้แก้ไข (CAR) 
และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของการแก้ไข 

16. การประชุมทบทวนการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความ

คิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก และการประชุมทบทวนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพสหกรณ์จะจัดการประชุมทบทวนการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผลการประชุมที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก และอื่น ๆ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
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ขั้นประเมินผล 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ได้รับการตรวจติดตาม External audit จาก  

บริษัท SGS (ประเทศไทย) จ ากัด ปีละ 1 ครั้ง ตลอดมา เมื่อ Certificate ครบก าหนด 3 ปี ตอ้งมีการต่อ
อายุใหม่ และเม่ือมีการปรับเปลี่ยน Version ก็ตอ้งมีการออก Certificate. ใหม่ โดยมีการปรับปรุงคู่มือ
คุณภาพให้เป็นปัจจุบัน และปรับตัวชี้วัด KPI ให้ท้าทายต่อการให้บริการที่ดีขึ้นแก่สมาชิก (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบ) 

 17 กันยายน 2551 ผ่านการประเมิน  ISO 9001 : 2000 
 7 กันยายน 2552 ผ่านการประเมิน Version ใหม่ ISO 9001 : 2008 
 17 กันยายน 2554 ผ่านการประเมิน ต่ออายุ Certificate 
 17 กันยายน 2557 ผ่านการประเมิน ต่ออายุ Certificate 
 17 กันยายน 2560 ผ่านการประเมิน Version ใหม่ ISO 9001 : 2015 
 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน
ตาม Version ISO 9001:2015 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2560 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่ง 
ด้วย ISO 9001:2015 มีการน าเรื่องความเสี่ยง และโอกาสขององค์กรมาใส่เพิ่มเติม ท าให้คู่มือคุณภาพ
จาก 16 วิธีปฏิบัติงาน ต้องเพิ่มเป็น 17 วิธีปฏิบัติงาน ดังนี้  

17. การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส  
เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงใดบ้างที่มีผลกระทบ และมีโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์

ต่อคุณภาพของสหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มความสามารถของการบริการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)  

นับว่าเป็นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตรงกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่ง 

 

ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ได้รับ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานคุณภาพของ
การบริหารจัดการซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นที่เชื่อม่ันไว้วางใจ และเป็นความภาคภูมิใจ
ของสมาชิก ส าหรับสหกรณ์อื่น และขบวนการสหกรณ์ สามารถยึดถือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อคงมาตรฐานคุณภาพดังเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 
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เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง    

 คู่มือคุณภาพ ISO 9001:2015  
ติดต่อขอศึกษาได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด  
เบอร์โทรศัพท์  0-2354-8062,  0-2354-9151-5    
โทรสาร 0-2354-4130  
เบอร์มือถือ  08-9682-6608,  08-5316-9362   
E-mail : rajavithi@hotmail.com      
Website : www.cooprajavithi.com   
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สอ. โรงพยาบาลต ารวจ จก.สอ. โรงพยาบาลต ารวจ จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ  ปีที่ โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ  ปีที่ 22  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ  ปีที่ 2 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: 1. พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต  กลัมพากร 
  2. นางสาวพวงพิศ  จันทร์เอียด 
  3. นางสาวกุลธิดา  นานาวัน 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ  จ ากัด 

ความเป็นมาความเป็นมา  และวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์    

ความม่ันคงทางเศรษฐฐานะ เป็นเป้าหมายของบุคคลทุกคน ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของ
ความม่ันคงของชีวิต การที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน ย่อมสามารถที่จะท าให้บุคคลจัดการกับปัญหาอื่นๆ 
ในชีวิตได้ง่ายขึ้น ช่วงชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ม่ันคงด้านการเงินคือช่วงชีวิตหลังเกษียณ เพราะ
รายได้มักจะคงที่หรือลดลง ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงมีมากขึ้น นอกจากนี้ เม่ือบุคคลเข้าสู่วัยเกษียณ 
สุขภาพก็จะมีปัญหามากขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น และการรับความเสี่ยงต่าง ๆจะลดลง การจะ
หางานท าเพื่อเพิ่มรายได้จะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นหากไม่ได้มีการสร้างความม่ันคงด้านการเงินอย่าง
ต่อเนื่องในวัยท างาน อาจเกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ จ านวนเงินที่
ออม (หรือลงทุน) ระยะเวลาที่ออม และผลตอบแทน ใน 3 ปัจจัยมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ออมต้องมีการปรับ
วิธีการลงทุนให้เข้าวิธีการออมเช่น 

1. จ านวนเงินที่ออม มีความสัมพันธ์กับรายได้และค่าใช้จ่ายผู้ออม หากสามารถออมเงินได้
มาก ก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย แต่ในข้อเท็จจริงคือ แม้ว่าจะมีเงินได้มาก บางครั้ง
ก็ไม่สามารถออมเงินได้ แต่บางรายแม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อย แต่หากมีการควบคุมค่าใช้จ่าย ก็มีเงินเหลือ
เก็บได้  ดังนั้นปัจจัยท่ีส าคัญ คือการตระหนักและมีความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล 

2. ระยะเวลาในการออม ถ้าเริ่มออมเร็ว ก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายได้
ง่ายกว่าผู้ที่ออมช้า แต่ในชีวิตจริง ผู้ที่เริ่มท างานมักจะมีรายได้น้อยเม่ือเทียบกับค่าใช้จ่าย หากไม่ได้มี
การสร้างความตระหนักด้านการออม ก็มักจะไม่สามารถเริ่มออมได้ 

3. ผลตอบแทน  โดยท่ัวไปผลตอบแทนจะแปรผันตามความเสี่ยง หากมีความต้องการที่จะได้
ผลตอบแทนท่ีสูง ก็จะต้องมีระบบการลดความเสี่ยง เช่นการลงทุนในระยะยาว หรือการกระจายความเสี่ยง
ด้านการลงทุน 

การที่บุคคลจะมีประสบความส าเร็จในการออมเงินจนมีความม่ันคงทางด้านการเงินในวัยเกษียณ
จึงต้องการปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งหากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความอยู่ดีกินดีให้แก่สมาชิก จึงต้องมีการสนับสนุนในประเด็นต่างๆ เช่น 

1. การให้ความรู้ให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการออมเงิน วิธีการ
ในการออมเงินให้มีประสิทธิภาพ 
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2. การเสนอแหล่งลงทุนหรือแหล่งออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับระดับ
ความเสี่ยง และจูงใจสมาชิกให้เลือกที่จะออมเงิน มากกว่าน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งของหรือบริการที่ไม่
จ าเป็น 

3. สร้างบรรยากาศให้นิสัยการออมนั้นมีอยู่ต่อเนื่องจนถึงเป้าหมาย 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความม่ันคงทางการ
เงินในวัยเกษียณ  จึงมีแนวคิดที่จัดตั้งโครงการกระตุ้นการออมเงินให้สมาชิก โดยก่อนเริ่มโครงการ 
สหกรณ์ได้ออกแบบส ารวจ เพื่อหาความต้องการสมาชิก และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิก 
43 ราย ที่มีอายุระหว่าง 30-58 ปี พบข้อมูลที่ส าคัญคือ ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะออมเงิน แต่ไม่เคย
วางแผนการออมเงินและไม่เคยท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และต้องการสิ่งกระตุ้นในการออมเงิน 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนา    

ขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ “รับสิบล้านวันเกษียณ” ในปีแรก มีดังนี ้
1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเป้าหมาย ปัจจัย แรงสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการออม 
2. ค านวณเป้าหมายที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ โดยเป้าหมายที่ตั้งขึ้นคือ มีเงิน 10 ล้านใน 

วันเกษียณ เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนหลังเกษียณปีละ 1 ล้านบาท (ผลตอบแทน 10%) เม่ือคิดลดเงินเฟ้อแล้ว 
จะได้ผลตอบแทนจริงประมาณ 5 แสนบาทต่อปี หรือ เดือนละ 40,000 บาท โดยระยะเวลาการออมที่
เหมาะสมคือ 25 ปี 

3. จัดท าโครงการ โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับร่วม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
4. ประเมินการด าเนินงานทุก 3 เดือนเพื่อหาโอกาสพัฒนา 
5. เผยแพร่ระบบดังกล่าวให้แก่สหกรณ์อื่น เพื่อรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะ 
6. เมื่อครบ 1 ปี น าผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์ เพื่อหาโอกาสพัฒนาใน

ปีถัดไป 

ขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ “รับสิบล้านวันเกษียณ” ในปีที่ 2  มีดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปีที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เข้าร่วม

โครงการปีแรกที่ยังไม่เกษียณ และกลุ่มสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 
2. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

ขั้นการด าเนินงาน  ก าหนดรูปแบบโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้ 
1. รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องหักเงินเดือนได้จนครบ 1 ปี) 
2. สมาชิกต้องเข้ารับการอบรม 6 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นความรู้ด้านสหกรณ์ 3 ชั่วโมง ความรู้

ด้านการเงินส่วนบุคคล 3 ชั่วโมง  โดยสหกรณ์จัดกิจกรรม 6 ครั้ง ทั้งในและนอกเวลาราชการ ให้สมาชิก
เลือกลงทะเบียนเข้ารับฟัง 
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3. ในปีแรก จะมีการหักเงินเดือนเพื่อฝากเงินคนละ 2,000 บาท โดยสมาชิกสามารถออกจาก
โครงการได้ตลอดเวลา แต่เมื่อออกจากโครงการแล้ว จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก 

4. การฝากเงินจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ 5 
5. ระหว่างโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ (ในประเทศ) ได้ 

2  ครั้ง 
6. จัดท า official line account เพื่อกระตุ้น ให้ค าแนะน า ตอบค าถามสมาชิกในโครงการ 
7. เมื่อครบก าหนด 12 เดือน จะมีการจับสลากรางวัลทองค า 1 บาท 1 รางวัล สมาชิกจะต้อง

ถอนเงินฝาก โดยน าเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยไปซ้ือหุ้นสหกรณ์ ได้ทั้งจ านวน  
8. (ปัดเศษหลักสิบ) หากไม่ซื้อหุ้น จะถือว่าออกจากโครงการ 
9. สมาชิกที่ซื้อหุ้นตามก าหนด จะมีสิทธิในการอยู่โครงการปีถัดไป โดยจ านวนการออมจะ

เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาท (เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 บาท จนปีที่ 21 จะเพิ่มปีละ 3,000 บาท) 
10. เม่ือครบก าหนดในปีต่อไป สมาชิกจะต้องน าเงินฝาก ดอกเบี้ย และเงินปันผลส่วนที่

เกี่ยวกับโครงการนี้ซ้ือหุ้น จึงมีสิทธิอยู่ในโครงการต่อ 
 

ความความส าเร็จของส าเร็จของโครงการโครงการ    

การประเมินความส าเร็จของโครงการถูกแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
1. ความส าเร็จระยะต้น  คือจ านวนผู้สมัคร และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินจ านวนและ

ความพึงพอใจ พบว่า ในปีแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 206 คน จากสมาชิก 1,500 คน ซึ่งเม่ือหักจ านวนผู้
เกษียณแล้ว 200 คน จะพบว่ามีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 15.85  ในส่วนการ
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้  สมาชิกทั้ง 206 คน ได้รับความรู้ด้านสหกรณ์ และด้านการบริหารการเงินส่วน
บุคคล ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จ เพราะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการการพัฒนาตนเอง ไม่ได้เป็น
การเกณฑ์คนเข้าฟัง และการประเมินการตอบรับในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ พบว่ามีการตอบรับที่ดี 

ในปีที่ 2 มีสมาชิกที่ร่วมโครงการในปีแรก ยังอยู่ในโครงการปีที่ 2 เป็นจ านวน 172 คน 
จากทั้งหมดท่ีมีสิทธิในการสมัครปีที่ 2 จ านวน 192 คน หรือคิดเป็น 89.58% มีสมาชิกที่เข้าโครงการใหม่ 
5 คน   

2. ความส าเร็จระยะกลาง คือการที่สมาชิกมีการออมเงินอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ความรู้จาก
การอบรมไปประยุกต์ใช้กับตนเอง  เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ยึดหลัก เก็บเงินออมก่อน ไม่ใช่
เป็นการเอาเงินเหลือใช้แต่ละเดือนมาออม โดยออกแบบให้หักเงินเดือนก่อนรับเงิน ท าให้โอกาสประสบ
ความส าเร็จคือมีการออมเงินอย่างน้อย 12 เดือน เป็นไปได้อย่างสูง  ซึ่งจะท าให้ยอดเงินออมใน 1 ปีแรก
อยู่ท่ีเกือบ 5 ล้านบาท 

3. ความส าเร็จระยะยาวคือ สมาชิกมีความม่ันคงในวัยเกษียณ ประเมินโดยการเข้าร่วม
โครงการปีท่ี 3 
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ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ต่อสมาชิก 
1. สร้างวินัยทางด้านการเงินให้เกิดการออมตั้งแต่วัยเริ่มต้นท างาน ท าให้มีเงินออมสะสมไว้

ใช้จ่ายในอานาคตหลังจากเกษียณอายุราชการ 
2. ท าให้สมาชิกมีแผนการรับจ่าย ลด เลิก ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพื่อก่อให้เกิดการออมเพิ่มขึ้น 
3. ท าให้มีเงินหมุนเวียนภายในสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ขาดเงิน 

ต่อสหกรณ์ 
1. สหกรณ์ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
2. ได้บทเรียนท่ีสามารถมาปรับใช้ให้เข้ากับบริษทของตนเอง 

ต่อขบวนการสหกรณ์ 
1. สหกรณ์อื่นสามารถน าไปปรับใช้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดอัตราการออมเพิ่มขึ้น 
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ต่อสังคม เป็นแนวทางที่จะลดการสร้างหนี้ครัวเรือน 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ต่อสังคม เป็นแนวทางที่จะลดการสร้างหนี้ครัวเรือน 
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ภาคผนวกภาคผนวก  

เอกสารประชาสัมพันธ์ 
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ตารางการออม 
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บรรยากาศการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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Feedback ต่อโครงการ 

   
 
 

Official line 
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สอ. ต ารวจแห่งชาติ จก.สอ. ต ารวจแห่งชาติ จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  ::  1. พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  
  2. พล.ต.ท. ดร.มณฑล  เงินวัฒนะ 
  3. พ.ต.อ.ยรรยง  กองเงิน 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ ากัด 

ความเป็นมาความเป็นมาและวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารของสหกรณ์พบว่า ในจ านวนสมาชิกที่มีอยู่กว่า 14,000 
คน มีสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ โดยระบุวัตถุประสงค์น าไปใช้จ่ายในครอบครัวอยู่ถึง 8,000 คนเศษ โดย
ร้อยละ 80 ผู้ขอกู้เป็นข้าราชการต ารวจชั้นผู้น้อย มีรายได้ประจ าจากเงินเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท และ
อยู่ในช่วงอายุ 45 ปี ลงมา หากพิจารณาถึงช่วงอายุดังกล่าวนี้พบว่า เป็นช่วงการเริ่มต้นของชีวิตท างาน
การสร้างครอบครัวมีรายจ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เป็นจ านวนมากทั้งของตนเองและครอบครัว ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องปัจจัยสี่ เรื่องการศึกษาทั้งของบุตรและการศึกษาเพิ่มเติมของตนเอง ด้านการสื่อสารในยุค
ดิจิตอลและอื่นๆ จิปาถะ นอกจากนี้ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
อาวุธปืนประจ ากาย กุญแจมือ เป็นต้น ต้องจัดหาด้วยตนเอง ทางราชการมีให้น้อยมากและประสิทธิภาพ
ไม่สามารถเทียบพวกอาชญากรรมได้ ประกอบกับอาชีพต ารวจมักเป็นความคาดหวังของครอบครัว ญาติ
พี่น้อง ในอันที่จะพึ่งพาในยามเดือดร้อนเรื่องต่างๆ รวมทั้งเรื่องการเงิน รายได้ที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้น มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบจ านวนมาก คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างจากผู้มีรายได้
น้อยทั่วไป นอกจากนั้นภาพลักษณ์ในสังคม ข้าราชการต ารวจมักจะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มีเงิน ร่ ารวย
กว่าอาชีพรับราชการอย่างอื่น ทั้งๆที่ เงินเดือนก็ไม่มีความแตกต่างกันซึ่งสังคมส่วนใหญ่เชื่อว่ าได้เงิน
จากกลุ่มธุรกิจสีเทา สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาเสริมรายได้ และสิ่งเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายในหน้าที่ต ารวจขาดความน่าเชื่อถือ เป็นภาพลบในสายตาประชาชน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจ
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มีรายได้สมดุลกับรายจ่ายมีเงินเหลือเก็บพึ่งพาตนเองได้ อยู่อย่างมีเกียรติในสังคม 
ได้รับการยอมรับ เชื่อถือถึงความสุจริตเที่ยงธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด จึงได้คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกส่งเสริมให้การด ารงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุข มีศักดิ์ศรี ประชาชนให้ความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความม่ันคงทางการเงิน เสริมรายได้จากงานประจ า 
นับเป็นนวัตกรรมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุ
ไว้ในแผนกลยุทธ์ และมีการด าเนินการติดต่อกันมาทุกปี มีการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับเงินทุนไปท าอาชีพ
เสริม เพื่อยกย่อง เชิดชู 
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เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกคนอื่นได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง เช่น ดาบต ารวจ อาคม รักอยู่ ซึ่งกู้เงินไป
ซื้อเครื่องดนตรี เพื่อประกอบอาชีพเสริมจนประสบความส าเร็จและนับเป็นแรงบันดาลใจให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด จัดท าโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องหรือ สิบต ารวจโท เอกชัย 
แหยมคง ซึ่งขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ได้กู้เงินไปประกอบอาชีพ “ไก่ทอดชาววัง” หรือในปีล่าสุดมี
สมาชิก 3 ท่าน ที่กู้เงินไปลงทุนท าอาชีพเสริมได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นประจ าปี 2560 

ในปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้พัฒนาโครงการฝึกอาชีพ
เสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกโดยจัดส่งสมาชิกที่สมัครใจไปเรียนอาชีพเสริมด้านต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน และหากสมาชิกที่ผ่านการอบรมมี
ความประสงค์จะหาเงินทุนประกอบอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ก็ให้เงินกู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 3 นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้จัดโครงการที่เกี่ยวเนื่องคือ โครงการอบบรมให้
ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เพิ่มพูนความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
สหกรณ์  กับกิจกรรม ประกาศเกียรติคุณสมาชิกของสหกรณ์ฯ เพื่อมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร 
สมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ด าเนินชีวิต ด าเนินงานที่ดีต่อไป 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ (Input) 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2561 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย

เป็นปณิธานท่ีส าคัญในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นผู้น้อยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมจากการประกอบสัมมาอาชีพ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สังคมให้การ
ยอมรับและเชื่อถือ จากนโยบายข้างต้น คณะจัดท าแผนงานในแต่ละปีที่สหกรณ์ตั้งขึ้น จึงได้น าประเด็น
ปัญหาข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขเพื่อหาข้อสรุปน าไปจัดท าเป็นโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการใน
การมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น ดังปณิธานท่ีตั้งไว้ และให้ค าม่ันต่อเพื่อนสมาชิก
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของทุกปี โดยโครงการและกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท าไว้ใน
แผนปฏิบัติการนั้นคณะกรรมการตระหนักดีว่าความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ด้าน 
นับตั้งแต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตัวสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก และการส่งเสริมด้านทุนด าเนินการซึ่งเน้นนวัตกรรม
ในการบูรณาการแผนงานโครงการและกิจกรรมหลายๆ ด้านน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นตามปณิธาน ดังนี้ 

1. โครงการอบรมและเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกใหม่ และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์
แก่สมาชิกซึ่งคณะกรรมการตระหนักดีว่าในการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จ าเป็นที่สมาชิกต้องมีความเข้าใจ
ถึงอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของสมาชิก การ
ด าเนินการของสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้กับสมาชิกตลอดจนการให้ความรู้ใน
เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
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2. โครงการฝึกวิชาชีพให้กับสมาชิก เป็นการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมเป็น
รายได้นอกเหนือจากอาชีพประจ าให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกที่มีความสมัครใจและประสงค์ที่
จะพัฒนาตนเองและครอบรัว 

3. โครงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งก าหนดให้มีการออกเยี่ยมเยือนสมาชิกเพื่อเน้น
แสวงหาคัดเลือกสมาชิกที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างเป็นแรงผลักดันให้กับสมาชิกท่านอื่น
น าไปเป็นแบบอย่างและท าตาม 

ขั้นด าเนินการ Process 
จากแผนกลยุทธ์คณะกรรมการได้น าไปจัดท าเป็นแผนประจ าปีรองรับให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งจาก

ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการเพื่อมุ่งหวังก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์เป็นรูปธรรมโดยการ
ด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการปี 2557 มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) โครงการให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก เป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) โครงการฝึกวิชาชีพแก่สมาชิกและครอบครัว โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายสมาชิกที่พัก
อาศัยอยู่ตามอาคารที่พักของส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้วิทยากรจากศูนย์ฝึกวิชาชีพของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 

2. แผนปฏิบัติการปี 2558 

 จากการสรุปบทเรียนในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 2557 คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2558 ควรมีการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง และก าหนดกิจกรรมเสริมด้าน
ต่างๆ ดังนี ้

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก โดยก าหนดเป็นกิจกรรมให้มีการ
อบรมสมาชิกด้านสหกรณ์ในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญา อุดมการณ์ 
หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิก รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรูปแบบ
วิธีการนอกจากการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายแล้ว ได้เพิ่มรูปแบบให้สมาชิกที่มีความประสงค์
จะขอกู้เงินจากสหกรณ์จะต้องผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวก่อนโดยก าหนดให้ดูวีดีทัศน์ที่สหกรณ์มีการ
จัดท าขึ้น 

(2) โครงการฝึกวิชาชีพให้กับสมาชิกโดยก าหนดเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ฝึกวิชาชีพเสริม
ให้กับสมาชิกและครอบครัว ซึ่งในการท ากิจกรรมยังมุ่งเน้นไปที่สมาชิกที่พักอาศัยอยู่ตามอาคารที่พักของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เช่นเดียวกับปี 2557 แต่เพิ่มจ านวนครั้งจากจัด 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง 

(3) ด าเนินการเตรียมแผนรองรับการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสมาชิกที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งของตนเองและครอบครัว 
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3. แผนปฏิบัติการปี 2559 

 จากการสรุปบทเรียนและการวิ เคราะห์ถึงผลสัมฤทธิ์ตามปณิธานของสหกรณ์
คณะกรรมการเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมโดยมุ้งเน้นการเข้าถึงตัวสมาชิกที่มีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
มากขึ้น โดยก าหนดเป็นโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก คณะกรรมการเห็นว่าการปลูกฝัง
ด้านอุดมการณ์สหกรณ์มีความส าคัญที่จะต้องด ารงกิจกรรมไว้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สมาชิกต้องทราบ
โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ได้รับความรู้ในโอกาสต่างๆ ตามที่
จะเอื้ออ านวยจะสอดแทรกความรู้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับสหกรณ์อยู่
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่น กิจกรรมพาสมาชิกไหว้พระ 9 วัด ก็จะเปิดวีดีทัศน์ให้ดูในรถโดยมี
กรรมการให้ความรู้เพิ่มเติม ก าหนดให้สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เงินต้องผ่านการอบรมก่อนเม่ือดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
สหกรณจ์บแล้วจึงมีสิทธิ์กู้ หรือการพาสมาชิกไปทัศนศึกษาก็จะมีการฉายวีดีทัศน์ให้ชม และกรรมการจะ
พูดสอดแทรกให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์เป็นระยะ นอกจากนี้เม่ือสมาชิกมาติดต่อกับ
สหกรณ์ก็จะมีการจัดสื่อต่างๆ ให้ได้ชมและรับฟัง 

(2) โครงการฝึกวิชาชีพให้กับสมาชิก กิจกรรมสร้างรายได้ฝึกวิชาชีพเสริมให้กับสมาชิก
และครอบครัว ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2559 นี้ นอกจากไปจัดตามแฟลตที่พักอาศัยของ
สมาชิกแล้วยังเพิ่มช่องทางให้สมาชิกที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมกับองค์กรภายนอกที่เปิดหลักสูตร
เกี่ยวกับอาชีพเสริมได้ด้วย 

(3) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณสมาชิก คณะกรรมการได้ก าหนดวิธีการโดยจัดกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ขอกู้เงินไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อไปคัดเลือกผู้ประสบผลส าเร็จ
น ามาเชิดชูเกียรติเป็นสมาชิกดีเด่นประจ าปี พร้อมก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางที่
สหกรณ์มีอยู่ซึ่งในปี 2559 นี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
เสริมที่ได้รับเงินทุนจากสหกรณ์เป็นปีแรก 

4. แผนปฏิบัติการปี 2560  
 จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินการที่ผ่านมาคณะกรรมการเห็นว่ามี

ความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งมีสมาชิกจ านวนมากขึ้นเกิดความตื่นตัวสมาชิกบางท่านพร้อม
ครอบครัวมีการประกอบอาชีพเสริมเล็กๆ น้อยๆ มากขึ้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของปี 2560 จึงได้
ปรับเปลี่ยนถ้อยค าที่ใช้ในแผนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังคงความมุ่งหมายและหลักการเช่นเดิมใน
การด าเนินการ โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกยังคงหลักการและวิธีการด าเนินการ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา 

(2) โครงการฝึกวิชาชีพให้กับสมาชิกปรับเปลี่ยนถ้อยค าในกิจกรรม เป็นให้ความรู้
เกี่ยวกับงานอดิเรกแก่สมาชิกโดยคาดหวังว่าเป็นงานอดิเรกที่สามารถเสริมรายได้ นอกเหนือจาก
เงินเดือนที่ได้รับจากรัฐ ส่วนการด าเนินการมุ่งเน้นเฉพาะสมาชิกที่สนใจ ส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับ
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สถาบันที่จัดฝึกอบรมอยู่แล้ว เช่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ได้ประสานงานและจัดส่งเข้ารับ
การอบรมจ านวน 10 ท่าน ในหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก โดยสหกรณ์เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

(3) สหกรณ์ได้ก าหนดกิจกรรมเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมด้านเงินทุนสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ในอันท่ีจะขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

(4) โครงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสมาชิก สหกรณ์
ได้ส ารวจสมาชิกที่ได้รับเงินกู้โดยมีวัตถุประสงค์น าไปประกอบอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว 
และประสบความส าเร็จ น ามายกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าป ี

(5) นอกเหนือจากแผนงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการแล้วในปี 2560 สหกรณ์ได้สร้าง
แรงจูงใจให้กับสมาชิกได้ประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น โดยคณะกรรมการมีมติให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตาม
โครงการประกอบอาชีพเสริมสามารถกู้เงินเพื่อน าไปเป็นทุนเริ่มด าเนินการและซื้ออุปกรณ์ได้ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถือว่าต่ ามากไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 

5. แผนปฏิบัติการปี 2561 

 โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ยังคงมี
การขับเคลื่อนเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการปี 2560 แต่ได้เพิ่มกิจกรรมมอบรางวัลแก่สมาชิกที่ด ารงชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น เพิ่มเติมนอกเหนือจากการประกาศเกียรติคุณสมาชิก เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นนอกเหนือจากสมาชิกที่ประสบ
ความส าเร็จในเชิงธุรกิจ (อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม) 

ขั้นประเมินผล (Output) 
ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกจะเกิดความส าเร็จตามปณิธานได้จ าเป็นที่

ระดับโยบาย ซึ่งได้แก่คณะกรรมการด าเนินการต้องมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องและใช้ระยะเวลา 
โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องและบูรณาการในหลายโครงการ
และกิจกรรมเข้าด้วยกันจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ ทุกขั้นตอนของการด าเนินการผู้รับผิดชอบต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรครวมทั้งมีการประเมินผลในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก นับเป็นพื้นฐานที่สมาชิกของสหกรณ์ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบบสหกรณ์ รู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่น สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องสหกรณ์
จะท าให้ระบบสหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง เจริญเติบโต เป็นหลักในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนส่วนใหญ่ใน
สังคม 
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2. โครงการฝึกวิชาชีพให้กับสมาชิก ถือเป็นโครงการต่อยอดด้านรายได้เสริมให้แก่สมาชิกใน
อันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นเป็นแนวทางการใช้ชีวิตตามอุดมการณ์
ของสหกรณ์ในการช่วยตนเอง โดยคาดหวังว่าเมื่อตัวสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจะน ามาซึ่งการออมเพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับอนาคตของครอบครัวมีความม่ันคงทางการเงิน ปลอดจากภาระหนี้สินได้ และเงินออม
กับสหกรณ์ท่ีเกิดขึ้น สหกรณ์ก็สามารถน าไปช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นสู่การพัฒนาชีวิตได้อีกต่อไป 

3. กิจกรรมเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมด้านเงินทุนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือ
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เข้าถึงเป้าหมายโดยจะมีการออก
เยี่ยมสมาชิกในสองกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่มีองค์ความรู้ด้านอาชีพเสริมหรือครอบครัวประกอบอาชีพอย่าง
อื่นอยู่แล้ว แต่ยังขาดเงินทุนในการด าเนินกิจการหรือการต่อยอดธุรกิจ หรือการแสวงหาองค์ความรู้
เพิ่มเติมในอาชีพเสริมที่ตัวสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกท าอยู่แล้วโดยกลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนด้าน
เงินทุนเป็นหลักและท่ีผ่านมาถือเป็นกลุ่มแรกที่ประสบความส าเร็จเป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว ส่วนกลุ่มท่ี 2 เปน็กลุ่มท่ียังขาดองค์ความรู้ ในกลุ่มน้ีสหกรณ์จะเป็นผู้ด าเนินการ
ออกค่าใช้จ่ายในการส่งไปอบรมด้านอาชีพเสริม เมื่อผ่านการอบรมหรือได้รับวุฒิบัตรส าเร็จการอบรมแล้ว 
หากคิดว่าตนเองถนัดหรือต้องการที่จะประกอบอาชีพเสริมก็จะได้รับเงินทุนในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
เป็นกรณีพิเศษเป็นแรงจูงใจ ให้ไปเริ่มต้นด าเนินการ โดยที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆ
เป็นรายได้เสริมจากรายได้ประจ า การต่อยอดเชิงธุรกิจอย่างกลุ่มแรกยังมีน้อย การออกเยี่ยมจะเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกได้พัฒนาตนเองยิ่งขึ้น 

4. โครงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประกาศเกียรติคุณสมาชิกเป็นกิจกรรมเพื่อ
สร้างขวัญ ก าลังใจ มอบรางวัล และประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้าง เป็นตัวอย่างของสมาชิกที่คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นประสบความส าเร็จ สมาชิกผู้อื่นน าไปเป็นแบบอย่างได้และเป็นขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพ
เสริม มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาสิ่งที่ตนเองท าให้ดียิ่งขึ้น 

 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

นับจากความส าเร็จของดาบต ารวจ อาคม รักอยู่ กับค าพูดที่ว่า “ขอบคุณสหกรณ์ ที่ท าให้ชีวิตผม
ดีขึ้น” ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปจัดหาเครื่องดนตรี ประกอบเป็นอาชีพเสริม
จนประสบความส าเร็จ ถือเป็นแรงบันดาลใจให้สหกรณ์มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งเงินเดือนต่ า ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น จึงตั้งเป็นปณิธานของ
สหกรณ์ว่า “คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน คือความมุ่งม่ันของเรา” และได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์รองรับ 
ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า สมาชิกจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะต้องมีองค์ประกอบที่จ าเป็นหลักๆ  
3 ประการได้แก่ 
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1. มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ โดยองค์ความรู้ที่สมาชิกต้องมี ประกอบด้วย หลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ
ความรู้ในเรื่องอาชีพเสริมซึ่งในส่วนการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาชีพเสริม สหกรณ์ได้เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่การจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ ตามแฟลตที่พักอาศัยของต ารวจ เม่ือพบปัญหาในทางปฏิบัติจึงได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในเรื่องอาชีพเสริม โดยจัดส่งสมาชิกที่สมัครใจเข้ารับ
การอบรมกับองค์กรที่มีการจัดอบรมอยู่แล้ว เช่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือพิมพ์มติชน 
หรือ กทม. เป็นต้น โดยสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิก
และครอบครัวผ่านการอบรม จ านวน 470 คน ซึ่งสมาชิกหลายท่านพร้อมครอบครัวได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป แต่หากสมาชิกมีองค์ความรู้ด้านอาชีพเสริมอยู่แล้วสหกรณ์ก็จะ
สนับสนุนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

2. มีแหล่งเงินทุนโดยสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และเพิ่มเติมให้หากมี
ความจ าเป็นหรือขยายกิจการ และ 

3. แรงบันดาลใจที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่
ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นที่ประสบความส าเร็จด้านประกอบอาชีพเสริม เขียน
บทความเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ และมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจตลอดจนน ามาเป็น
ตัวอย่างให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ท าตาม พร้อมกันนี้สหกรณ์ยังได้ออกเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างสร้างตัวในอาชีพเสริม เป็นต้น 

ซึ่งทั้งหมดสหกรณ์ได้จัดท าเป็นแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นทุกปี ในอันที่จะ
บูรณาการขับเคลื่อนตามแนวคิดดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม ดังเช่น สมาชิกดีเด่นปี 2559 
สิบต ารวจโท เอกชัย แหยมคง เจ้าของ “ไก่ทอดชาววัง” 4 สาขาในกรุงเทพ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ถ้าไม่มีสหกรณ ์
ผมไม่มีวันน้ี” 

 

ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรผลงานนวัตกรรมม    

ท าให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการน าความคิดใหม่ๆไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเป็นประโยชน์กับครอบครัว ชุมชน และสังคม น าความรู้เรื่องวิชาชีพไป
ประยุกต์หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดในธุรกิจและการใช้ชีวิตอย่างม่ันคง 
เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพเสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านรายได้ไม่พอกับ
รายจ่ายท้ังยังสร้างม่ันคงเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัว เพื่อนสมาชิก ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ด าเนินการนี้ ทุกสหกรณ์สามารถน าไปใช้ได้ โดยไปปรับปรุงในสิ่งที่
ตนเองท าอยู่แล้วหรือที่มีอยู่แล้วให้ครบกระบวนการ และมีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างจริง
เช่นเดียวกับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ด าเนินการอยู่ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ได้รับการพัฒนา 
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เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงและรูปภาพประกอบผลงานนวัตกรรมและรูปภาพประกอบผลงานนวัตกรรม    

ตัวอย่างสมาชิกผู้ได้รับรางวัลจากการน าผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ 
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สอ. กรมการพัฒนาชุมชน จก.สอ. กรมการพัฒนาชุมชน จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: 1. นางสาวขนิฏฐา  กาณจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรษา    โพธ์ิทอง  กรรมการและเลขานุการ 
3. นางอนัญญดา    ตันวิสุทธิ ์  ผู้จัดการ 

สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

ตามหลักการแล้ว  สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนอง
ความต้องการและมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยการด าเนินวิสาหกิจที่เป็น
เจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยที่มีพื้นฐานแห่งค่านิยมของการช่วยตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็น
เอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อม่ันในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์  มีหลักการ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ประกอบด้วยหลักการส าคัญรวม 7 ประการ บ่งบอกความสัมพันธ์ ความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐาน
ระหว่างสหกรณ์ กับสมาชิก อันเป็นหลักในการออกแบบองค์กรและธุรกิจของสหกรณ์  ที่ให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งของการท างานร่วมกันหรือมารวมกันท างานของสมาชิก ทั้งนี้ความส าเร็จของการมารวมกัน
ท างาน/ท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 2 ประการคือ  
(1) ร่วมแรง (2) ร่วมใจ  

เป็นธรรมชาติของการจัดตั้งองค์กร เม่ือสมาชิกขยายปริมาณขึ้นและกระจายกันใช้ชีวิตอยู่ตามที่
ต่างๆ หากองค์กรที่ร่วมจัดตั้งไว้ หรือสมัครเป็นสมาชิกไว้ไม่มีเหตุการณ์อะไรให้น่ากังวล ก็จะเริ่ม “ทอดธุระ” 
ไม่ติดตามการท างานของกรรมการที่เป็นตัวแทนของตนในการบริหารองค์กร ไม่สนใจข่าวสารความ
เคลื่อนไหวแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ไม่ร่วมในกิจกรรมขององค์กร จนท้ายสุด ไม่สนใจ
ในการเลือกตั้งกรรมการเข้าไปดูแลกิจการของตน เหตุการณ์เหล่านี้หากปล่อยให้เกิดขึ้น จะลุกลามส่งผล
ให้องค์กรนั้นล่มสลายได้ในที่สุดจากการทุจริตคอรัปชั่น ละเลย ไม่เอาใจใส่ และไม่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารสหกรณข์องกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ได้ด าเนินการขอจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ 
มีสถานภาพเป็น “นิติบุคคล” ในรูปสหกรณ์ เลขทะเบียนสหกรณ์ สทส. (อ) ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด” ประเภทออมทรัพย์ จ ากัด เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2511 สหกรณ์มีทุน
ด าเนินงานเกินกว่า 5,000 ล้านบาท จัดอยู่ในกลุ่มสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก มีสมาชิกมากกว่า 9,000 คน  
ทั้งที่เป็นข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ กระจายอยู่ทั่วประเทศ  รวมถึงสมาชิกที่ได้
โอนไปสังกัดหน่วยงานภายนอกกรมการพัฒนาชุมชน  สหกรณ์ฯมีการประชุมใหญ่ ด้วยระบบผู้แทน
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สมาชิก (ตั้งแต่ พ.ศ.2546) ขณะที่มีสมาชิกจ านวน 8,676 คน  มีผู้แทนสมาชิกจ านวน 179 คน และ
เพื่อให้การประชุมใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมและตัดสินใจบน
พื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง สหกรณ์ฯจึงมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้แทนทั้งในรูปการสัมมนา 
การฝึกอบรม และการพาไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นๆ   

อย่างไรก็ตาม ความคิดที่ว่าการพัฒนาผู้แทนสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์
เป็นอย่างดี ก็เพียงพอแล้วที่จะท าให้การตัดสินใจในการประชุมใหญ่มีคุณภาพที่ดี นั้นไม่ถูกต้องส าหรับ
กิจการเช่นสหกรณ์ที่ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน การแยกผู้แทน
สมาชิกออกมาจากสมาชิก หรือการลดทอนคุณค่าของสมาชิกเหลือเพียงผู้แทนสมาชิก เป็นการเพิกเฉย
ต่อหลักการสหกรณ์และทรยศต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิกเจ้าของสหกรณ์  การทิ้งธุระในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกให้ตกอยู่กับผู้แทนสมาชิกโดยไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาจากสหกรณ์ 
ก็ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อผู้แทนสมาชิกที่ต้องท างานเกินหน้าที่ไปมาก นอกจากนี้การพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมุ่งที่ผลก าไรหรือผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยไม่
พัฒนาค่านิยม อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ หรือด าเนินงานไปล าพังคณะ กรรมการและฝ่ายจัดการ
โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ไม่อาจถือได้ว่าสหกรณ์น้ันประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง  

ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด เป็นสถาบันการเงินที่มีสมาชิกเป็น
เจ้าของร่วมกัน  สมาชิกด าเนินงานร่วมกัน  และแบ่งปันประโยชน์เพื่อความจ าเริญของสมาชิกและสังคม 
อีกทั้งเป็นสถาบันการเงินที่ มุ่งพัฒนาค่านิยม อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จึงให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างเป็นระบบ และมีทิศทางที่
ชัดเจน 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

1. เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันของสมาชิก 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและกลไกการบริหารสหกรณ์  
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในการด าเนินงานและพัฒนาสหกรณ์  
 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด มีกระบวนการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกดังนี ้

1. การก าหนดปัญหา  ปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ คือ สมาชิกไม่สนใจกิจการของ
สหกรณ์ การพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆ ก็ไม่ได้รับการตอบรับ สมาชิกขาดความไว้วางใจใน
ตัวกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาชิกจะสนใจเฉพาะการจัดสรรก าไรและสิ่งที่กระทบกับตน   
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2. การค้นหาสาเหตุของปัญหา 

2.1 ระบบบริหารสหกรณ์มีปัญหา สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ กระจายอยู่ในส่วน
ภูมิภาค  สหกรณ์ใช้ระบบผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่ สมาชิกไม่มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงาน
และแสดงความคิดเห็นที่ด าเนินการในที่ประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิกกับสมาชิกไม่มีเครื่องมือยึดโยงซึ่งกัน
และกัน การจัดสรรงบประมาณงบประมาณเพื่อการสัมมนาสมาชิกกลุ่มย่อยรายหน่วยงานไม่ปรากฏผล
งานที่เป็นรูปธรรม ไม่ได้ถูกใช้ในการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 

2.2 ช่องทางการสื่อสารไร้ประสิทธิภาพ  เดิมสหกรณ์ฯใช้ช่องทางสื่อสารช่องทางเดียวกับ
การบริหารงานของกรมการพัฒนาชุมชน คือสอดแทรกไปในวาระการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ต่อมาสหกรณ์ฯใช้ช่องทางเวปไซด์และเฟซบุ๊ค และไลน์ ตามล าดับ ซึ่งท าให้สมาชิกส่วนหนึ่งเท่านั้นที่
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องที่เวลา อีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้อาวุโส 
อายุ 61 ปีขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ ¼ ของสมาชิกทั้งหมด ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิง 
และมีสมาชิกอายุ 51-60 ปี จ านวนถึง 2,684 คน หรือ ประมาณ 30% ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งอาจ
ใช้ช่องทางสื่อสารของสหกรณ์ฯไม่คล่องแคล่วนัก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เองก็ขาดการพัฒนา
ทักษะในการใช้หรือสื่อสารผ่านช่องทางที่ใช้อยู่ เช่นกัน การสื่อสารฯ จึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
เวปล่มบ้าง ไม่ปรับข้อมูลให้ทันสมัยบ้าง การสื่อสารที่สมาชิกชอบคือ การสื่อสารสองทางแบบเผชิญหน้า 
แต่ไม่ได้ถูกน าไปใช้ให้เหมาะสม  

2.3 ขาดการพัฒนาผู้แทนสมาชิก แม้ว่าผู้แทนสมาชิกจะมีจ านวนไม่มาก แต่เนื่องจาก
ผู้แทนสมาชิกกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ ท าให้การจะจัดการฝึกอบรมรวมกันเป็นภาระด้าน
งบประมาณ (ค่าพาหนะเดินทางประมาณ 1 ล้านบาท) ผู้แทนจึงได้แต่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนผ่าน
การศึกษาข้อบังคับและระเบียบ และการศึกษาธุรกิจของสหกรณ์ด้วยตนเอง ผู้แทนจึงไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในงานของสหกรณ์มากพอที่จะถ่ายทอดให้กับสมาชิก ซึ่งท าให้สมาชิกก็ไม่ให้ความส าคัญกับผู้แทน
สมาชิกและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสมาชิกเองก็ไม่ให้ความส าคัญกับอ านาจหน้าที่ ตาม
ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2553 ข้อ 7 (16) การประสานงานระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก  (17) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิก
ทราบ (18) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่  

2.4 ขาดการพัฒนาสมาชิก กิจกรรมบริการของสหกรณ์ฯ มุ่งที่ธุรกิจสหกรณ์ฯเป็นหลัก 
ไม่เคยมีกิจกรรมตามหลักการสหกรณ์หลักการที่ 5 ที่ระบุให้ท ากิจกรรมมุ่งให้สมาชิกและผู้ที่จะเป็น
สมาชิกในอนาคต มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งมีความส านึก และตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิกหรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาของทุกสหกรณ์  
นอกจากนี้สมาชิกยังไม่เคยได้รับการให้ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจของสหกรณ์อีกด้วย สมาชิกไม่มี
ความรู้ว่าที่มาของก าไรขาดทุนของสหกรณ์มาจากไหน คณะกรรมการท างานอย่างไร  มีความเกี่ยวพัน
กันอย่างไรกับการจัดสรรก าไรประจ าปี ฯลฯ 
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2.5 ขาดการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม ในแต่ละปีสหกรณ์ฯจะตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไว้ประมาณ 40-45 ล้านบาท เป็นงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท 
ซึ่งแสดงว่างบประมาณไม่ใช่เรื่องที่ขาดแคลนส าหรับสหกรณ์ฯ แต่การใช้จ่ายเงินต่างหากที่มีปัญหา 
งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในรายจ่ายประจ าและขาดการวางแผนพัฒนาอย่างมีจุดหมาย แม้ว่าสหกรณ์จะ
จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้กับการสัมมนาสมาชิกกลุ่มย่อยรายหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี แต่ก็ไม่ได้มี
รายการก ากับว่าการสัมมนาดังกล่าวต้องการให้เกิดผลงานอย่างไร อีกทั้งไม่ มีการติดตามการสัมมนาว่า
ได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร  ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  ท าให้การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการดังกล่าวไม่อาจสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ได้แต่อย่างใด 

3. การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในแนวทาง
สร้างสรรค์ กล่าวคือ 

3.1 การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์จะต้องไม่ไปลดบทบาทหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารสหกรณ์ที่พัฒนาไปแล้ว เช่นการมีผู้แทนสมาชิก และการประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมาชิก ตรงกันข้าม ต้องสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผู้แทนสมาชิก และ
ตัวแทนสหกรณ์ในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้อาศัยกรอบแนวคิดของ The Spectrum of Public 
Participation ที่พัฒนาขึ้นโดย the International Association of Public Participation (IAP2) ที่จ าแนก
ระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ 5 ระดับ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การขอค าปรึกษา การเชิญเป็นกรรมการ การขอความร่วมมือ และการให้ด าเนินงานเอง (inform, consult, 
involve, collaborate, empower) ส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกต้องมุ่งให้สมาชิกได้ตระหนัก
ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจการสหกรณ์ ไม่ใช่เพียงเพื่อพิธีกรรมแบบฉาบฉวย โดยใช้แนวทางของ 
เคน บลองชาร์ด และคณะ (Ken Blanchard et al.) ใน Empowerment Takes More Than a Minute (2001) 
ซึ่งให้ค าแนะน าว่า การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอย่างแท้จริง มีกุญแจสู่ความส าเร็จอยู่ 3 ดอก คือ 
(1) การแชร์ข้อมูลส าคัญให้ทั่วถึง (2) ปลดปล่อยให้เป็นอิสระภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด (3) แทนที่ความคิด
การท างานแบบระดับช้ันด้วยทีมงานแบบบริหารตนเอง 

3.3 กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกต้องไม่สร้างภาระให้กับทุกฝ่ายเกินความ
จ าเป็น และต้องไม่เป็นภาระด้านงบประมาณมากนัก อีกทั้งต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 

3.4 กรอบการพัฒนากิจกรรมและการเลือกกิจกรรมนวัตกรรม จากแนวทาง 3.1 -3.3  
ปรากฏเป็นกรอบในการพัฒนากิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมดังนี้ 
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4. การด าเนินกิจกรรมนวัตกรรม  
4.1 การพัฒนาทีมจัดการและวิทยากร  ดังกล่าวแล้วว่าการพัฒนาผู้แทนสมาชิกให้เป็น

ผู้จัดการและเป็นวิทยากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีต้นทุนสูงแต่มีความจ าเป็น สหกรณ์ฯ 
จึงใช้พัฒนาผู้แทนสมาชิกผ่านการท างานร่วมกันในหลายโครงการ ระหว่าง 2554 -ปัจจุบัน เช่นการ
สัมมนาศึกษาดูงาน  การจัดวิทยากรบรรยายในช่วงก่อนการประชุมใหญ่  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การจัดท ายุทธศาสตร์ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกเป็นรายกลุ่มจังหวัด (11 กลุ่ม) และ
ประชุมสัมมนาผู้แทนและตัวแทนสหกรณ์  

4.2 จัดสรรงบประมาณ  จากการเริ่มคิดที่จะจัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่งส าหรับ
สมาชิกในการท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ตามความสมัครใจ เป็นรูปแบบหนึ่งของสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับสมาชิกเป็นประจ าทุกปี และในระยะแรกจัดสรรให้กับกิจกรรมกีฬาและงาน
เลี้ยงสังสรรค์ ต่อมาได้ขยายให้กับกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และพัฒนาการมาเป็นโครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช.ในปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มงบประมาณจาก 300 บาทต่อคน เป็น 580 
บาทต่อคนตามค าเรียกร้องของสมาชิก  

4.3 การออกแบบกิจกรรมใช้แนวคิดตามข้อ 3.2 โดยคณะกรรมการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการ  (โดยเริ่มจากการจูงใจให้สมาชิกมาพบปะสังสรรค์แข่งขันกีฬา และเพิ่มเนื้อหา
สาระมากขึ้นจนท้ายสุดให้มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์)  เสนอขอ
อนุมัติคณะกรรมการด าเนินการ ตามระเบียบและข้อบังคับ 
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4.4 การบริหารโครงการ มอบให้ตัวแทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบ
ของพัฒนาการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์  ให้ผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์เป็นผู้ร่วมกัน
รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรม การก าหนดรายละเอียด
กิจกรรมให้สองฝ่ายหารือและออกแบบได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด กล่าวคือ การให้ความรู้
ทางวิชาการ กิจกรรมความสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อาจไปร่วม
กิจกรรมในบางจังหวัดตามค าร้องขอ หรือความเหมาะสม 

4.5 การติดตามประเมินผลโครงการ  หลังการด าเนินโครงการให้ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน พร้อมเงินเหลือคืน และรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากสมาชิกส่งให้สหกรณ์ทราบก่อนปิดบัญชีประจ าปี ซึ่งสหกรณ์ฯได้น าผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทราบและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและรายงานท่ีประชุมใหญ่ทราบต่อไป 

5. การประเมินนวัตกรรม วิเคราะห์จากรายงานการด าเนินกิจกรรม พบว่ากิจกรรมในโครงการ
มีสาระมากขึ้น สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนสูงทุกปี และมีการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมาก
ขึ้น เช่นเตรียมสมุดบัญชี ใบฝากเงิน ส าเนาบัตรประชาชน มาปรึกษาหารือกับผู้แทนสมาชิก หรือ
สอบถามข้อปัญหาที่พบ เป็นต้น  แสดงถึงความตั้งใจ สนใจ ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์
มากขึ้น ในขณะท่ีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก  ดังนี้ 
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ผลงานนวัตกรรม  
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 60 : กลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างทั่วถึง และ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน  

กลุ่มเป้าหมาย :  
สมาชิก สอ.พช. 94 หน่วยงาน 9,896 คน  

ระยะเวลา :  
ระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน  จ านวนวันและจ านวนครั้งให้เป็นอิสระของแต่ละ

หน่วยงานจะออกแบบ 

ผู้รับผิดชอบ : 
ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานนั้นร่วมกันรับผิดชอบ 

งบประมาณ : 
จ านวนงบประมาณแต่ละหน่วยงานขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกในหน่วยงานนั้น โดยก าหนดให้ 

580 บาทต่อคน    

กิจกรรม : 2 ประเภท คือ กิจกรรมภาคบังคับ และกิจกรรมทางเลือก 
กิจกรรมภาคบังคับ คือ กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ ให้ความรู้แก่สมาชิกด้านหลักการ

อุดมการณ์สหกรณ์  และการด าเนินงานของสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก  
ข่าวสารส าคัญจากสหกรณ์ 

กิจกรรมทางเลือก  ประกอบด้วย  
(1) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยออกแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม เช่นการ

แข่งขันกีฬา  การแข่งขันกีฬา/ การออกก าลังกาย  ลีลาศเพื่อสุขภาพ /การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ การออมและลงทุนกับสหกรณ์  การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในปีที่ผู้แทนสมาชิกครบวาระ  
การรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิก 

(2) กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สมาชิกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่สาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การอนุรักษ์แหล่งน้ า (ขุด
ลอกคลอง แหล่งน้ าต่างๆ )    

การสนับสนุนจากสหกรณ์ : 
เอกสารเผยแพร่ คู่มือสมาชิก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และมอบให้

ผู้แทนไปแจกจ่ายถึงสมาชิกทุกคน  และยังได้ผลิตสไลด์ PowerPoint เพื่อเป็นสื่อส าหรับใช้ในกิจกรรมให้
ความรู้รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับอื่นๆ ที่ควรผลิตแจกสมาชิกให้อีกด้วย  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ :  
วัดความส าเร็จ 3 ด้าน มอบรางวัลและโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกใน

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ตัวชี้วัดประกอบด้วย  
(1) ด้านการส่งเสริมการออม มี 3 ตัวชี้วัด คือ จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการออมเงิน

กับสหกรณ์ จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ทีมงานจัดให้ความรู้แก่สมาชิก และการเพิ่มหุ้นรายเดือนของ
สมาชิก 

(2) ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ มี 3 ตัวชี้วัด คือ อัตราการเพิ่มของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ร้อยละของสมาชิกที่ได้ท าธุรกิจกับสหกรณ์ และร้อยละของสมาชิกที่ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา
กรรมการ 

(3) ด้านการแก้ไขปัญหาของสมาชิก มี 2 ตัวชี้วัด คือ จ านวนสมาชิกที่ได้รับการกลั่นกรอง
การกู้เงินจากผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ และจ านวนกิจกรรมที่จัดให้สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

การด าเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ท าให้รูปแบบของการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์ในโครงการน้ีปรากฏครบทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ :  
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ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมต่อสมาชิก สหกรณ์และ/หรือต่อสังคมต่อสมาชิก สหกรณ์และ/หรือต่อสังคม    

ต่อสมาชิก 
1. สมาชิกเองได้รับประโยชน์จากการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ ข้อมูลการให้บริการของสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจากแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสหกรณ์ 

2. สมาชิกได้มีเวทีให้ค าแนะน าต่อกรรมการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงการ
บริหารรวมทั้งการบริการ  ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสมาชิก มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และการจัดสวัสดิการท่ีมาจากความต้องการสมาชิก 

3. สมาชิกกับผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมาชิกได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างฉับไว จากการได้ปรึกษากับผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ 

4. สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในสหกรณ์ จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้มี
ระดับการมีส่วนร่วมตามแบบที่ก าหนดท้ัง 5 ระดับ 

ต่อสหกรณ์ 
สมาชิกให้ความสนใจตอบรับกิจกรรมของสหกรณ์มากขึ้นอย่างได้ชัด การเจริญเติบโตด้านต่างๆ 

มีมากขึ้นกว่าระยะก่อนการด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์ สอ.พช. โดยเฉพาะในปี 2560 ซึ่ง
โครงการมีการพัฒนาล่าสุด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยเฉพาะสัดส่วนของเงินรับฝากในทุนด าเนินการเพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2551 มาเป็น 30% ใน

ปี2560  ด้วยจ านวนเงิน 478 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 1,669 ล้านบาทในปี 2560 
 



- 101 - 

 

ต่อสหกรณ์อื่น 
สหกรณ์ได้น าข้อมูลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ไปเผยแพร่ในกิจกรรม

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 
โดยเฉพาะรูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากข้อเสนอแนะจากเวทีการจัดกิจกรรมโครงการของสหกรณ์ที่เปิดกว้างให้สมาชิกได้ร่วมเสนอความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 

ต่อขบวนการสหกรณ์ 
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาอุดมการณ์ และ

การด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ คือสมาชิกเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามหลักการอุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์ บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย 

2. สหกรณ์สามารถด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีบทบาทต่อการก าหนด
เป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 

3. การบริหารงานของสหกรณ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถพัฒนา
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต 
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ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.  
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สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
PPrroommpptt  LLooaann  SSyysstteemm  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: Prompt Loan System 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: 1. นางสาววิไลวรรณ  สุขขวัญ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
  2. นางสาวนภาวรรณ  เอบิกมล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ ากัด 

ความเป็นมาความเป็นมาและความส าคัญและความส าคัญของผลงานนวัตกรรมของผลงานนวัตกรรม    

Prompt Loan System เป็นระบบการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนที่ใช้สิทธิเรียกร้องใน
ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้้าประกัน โดยช่วยอ้านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการแก่สมาชิก 
ตั้งแต่เริ่มต้นการให้บริการ จนสิ้นสุดกระบวนการรับเงินกู้   

เดิมในการให้บริการเงินกู้พิเศษที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากค้้าประกัน นั้น 
สมาชิกต้องเขียนค้าขอกู้และท้าสัญญาเงินกู้ใหม่ทุกครั้งที่ขอกู้ที่สหกรณ์ ท้าให้ใช้เวลาในการให้บริการแก่
สมาชิกต่อครั้งต่อรายนานพอสมควร เป็นปัญหาให้ต้องรอรับบริการนาน สหกรณ์จึงหาแนวทางโดย
เปลี่ยนวิธีการให้กู้แบบวิธีหมุนเวียน (ท้าสัญญาครั้งเดียวโดยใช้วงเงินหมุนเวียนไว้ตลอดจนกว่าจะเต็ม
วงเงินสัญญา) เพื่อลดการยื่นค้าขอกู้ ซ้้าๆบ่อยๆ แต่ก็ยังมีประเด็นปัญหา การเขียนค้าขอกู้ที่สมาชิกต้อง
กรอกแบบฟอร์มค้าขอ หน้าเคาน์เตอร์ และมีผลท้าให้ การท้าสัญญาเงินกู้แต่ละราย ใช้เวลาประมาณ  
15-20 นาที มีผลกระทบกับผู้ใช้บริการรายอื่นที่รอใช้บริการอื่นอยู่ และปัญหาที่พบบ่อยจากสมาชิกคือ 
สมาชิกเขียนข้อมูลในค้าขอไม่ครบถ้วน บางรายไม่ทราบหรือจ้าข้อมูลของตนเองไม่ได้ เช่น จ้านวน  
ทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ อัตราเงินเดือน เป็นต้น จึงท้าให้กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

จากเหตุผลที่มาของประเด็นปัญหาดังกล่าว ฝ่ายสินเชื่อจึงมีแนวคิด พัฒนาระบบงานเงินกู้พิเศษ
แบบหมุนเวียน เพื่อลดขั้นตอนของการเขียนค้าขอกู้ โดยประมวลข้อมูลที่ต้องการในค้าขอกู้ และสัญญา
เงินกู้ ซึ่งข้อมูล มีอยู่ในระบบทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกอยู่แล้ว ท้าอย่างไรจึงจะน้าออกมาใช้ประโยชน์ให้
เป็นค้าขอ ที่สมาชิกไม่ต้องเขียนอีก เพียงแค่อ่านแล้วลงลายมือชื่ออย่างเดียว เป็นการท้าให้งานให้บริการ
มีความรวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในค้าขอ ลดระยะเวลาที่จะต่อเนื่องไปยังการท้า
สัญญากู้  ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จึงพัฒนาปรับปรุง ระบบการให้บริการเงินกู้รูปแบบนี้ให้เป็นการ
กรอกแบบฟอร์มค้าขอกู้เงินพิเศษที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น  และบัญชีเงินฝากเป็นประกัน 
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วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  เป้าหมายเป้าหมายของการจัดท าของการจัดท าโปรแกรมโปรแกรม  

1. เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกแบบค้าขอกู้  
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลของสมาชิก กรณีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิก โดยสามารถให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
5. เพื่อลดระยะเวลาในการท้าสัญญาเงินกู้หมุนเวียน (สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น, เงินฝากค้้าประกัน)  
6. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางานด้านอื่นๆ 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

รูปแบบการด าเนินงาน  (การวางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการพัฒนาปรับปรุงโปรมแกรม) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน 
ฝ่ายสินเชื่อ วิเคราะห์
กระบวนการท้างานที่เป็น
อุปสรรคทั้งด้านข้อมูลและ
ปัญหาในการท้าสัญญาเงินกู้
หมุนเวียนท่ีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ  

ก.พ.2559 ได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากสมาชิกกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มค้าขอกู้ล่าช้า สมาชิกบางท่านเป็น
ผู้สูงอายุ สายตาอาจจะไม่ดี และการเขียนหนังสือ
ล่าช้า อีกทั้งสมาชิกบางราย ก็ไม่ทราบรายละเอียด
ข้อมูลของตัวเอง เช่น เงินเดือน จ้านวนมูลค่าหุ้น 
วงเงินการท้าสัญญาเงินกู้ เป็นต้น 

ประสานงานกับฝ่ายไอ.ที. เพื่อ
ออกแบบระบบโปรแกรมงาน 
ในการท้างานให้เร็วขึ้น  

มี.ค.2559 เพื่อให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เนื่องจาก สอ.มอ.ทราบข้อมูลสมาชิกอยู่แล้ว ใน
ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ฝ่ายสินเชื่อจะท้า
อย่างไร ให้สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  

ฝ่ายไอ.ที.ออกแบบเขียน
โปรแกรม  

เม.ย.2559 ได้ข้อมูลและรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ โดยการน้าข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ใส่ใน
โปรแกรมแบบฟอร์มค้าขอกู้พิเศษ  

เริ่มทดลองใช้งาน 4.พ.ค.2559 โปรแกรมสามารถ ดึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจาก
ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก มาเป็นค้าขอกู้พิเศษ
หมุนเวียน  ค้านวณสิทธิการกู้ ท้าให้สมาชิกไม่ต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆของตัวเองลงในแบบฟอร์ม
ค้าขอกู้ ลดระยะเวลาการกรอกข้อมูล และ
ข้อผิดพลาดของข้อมูล 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน 
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การใช้งานของโปรแกรม 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

16 พ.ค.59 แบบตัวอักษรหนังสือ มีความผิดเพี้ยนเล็กน้อย 
แก้ไขให้มีความถูกต้อง 

ลงโปรแกรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้ใช้งาน และบริการสมาชิก
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

1 มิ.ย. 59 – ปัจจุบัน สมาชิกมีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้อง
กรอกแบบฟอร์มค้าขอกู้เอง แค่เซ็นต์ลงรายมือชื่อ 
เมื่อข้อมูลในแบบฟอร์มค้าขอกู้ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  และรวดเร็วทันใจในการรับบริการของ
สมาชิก  

 

ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินการปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินการ    

ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุน 
1. ผู้บริหารเห็นความส้าคัญของการพัฒนาโปรแกรม เพื่อการให้สอดคล้องกับการบริการสมาชิก

ให้มีความรวดเร็วขึ้น จึงเกิดนวัตกรรมแบบฟอร์มค้าขอกู้พิเศษหมุนเวียนขึ้น  
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
3. ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ในการมีส่วนร่วมเขียนโปรแกรม และการทดลองการใช้

โปรแกรมของสาขาต่างๆ 
4. สอ.มอ.มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่มีความสามารถ ช่วยพัฒนาโปรแกรมให้

สอดคล้อง กับความต้องการในฝ่ายสินเชื่อ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ความยุ่งยาก ล่าช้า ในการท้าสัญญาเงินกู้หมุนเวียน 
2. สมาชิกกรอกข้อมูลในค้าขอกู้มีความผิดพลาดและไม่ครบถ้วน  

วิธีการแก้ไขปัญหา 
1. กรอกแบบฟอร์มค้าขอกู้ อัตโนมัติให้สมาชิกในระบบได้รวดเร็วขึ้น 
2. ข้อมูลของสมาชิกมีความถูกต้องตามทะเบียนสมาชิก 
3. เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถใช้งานระบบ และสามารถให้บริการได้ทุกคน 
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วิธีการใช้งาน  วิธีการใช้งาน  PPrroommpptt  LLooaann  SSyysstteemm    

เข้าสู่ระบบค าขอกู ้
1. เข้าหน้าต่าง “ระบบงาน” 

(1) ค าขอกู้พิเศษ (หุ้น, เงินฝาก)  
ก. หุ้นค้้าประกัน  

กรอกแบบฟอร์มค้าขอกู้โดยการคีย์เลขสมาชิก เลือกสิทธิ์เรียกร้องทุนเรือนหุ้น   
ระบบจะค้านวณยอดกู้อัตโนมัติ ( มูลค่าหุ้นx1.5)  พิมพ์ค้าขอกู้ให้สมาชิก ตรวจสอบความถูกต้อง เซ็นชื่อ 
ในใบค้าขอกู้หุ้นค้้าประกัน ท้าสัญญาเงินกู้ สมาชิกถอนเงินได้ ภายใน 5 นาที   

ข. เงินฝากค้้าประกัน  
กรอกแบบฟอร์มค้าขอกู้โดยการคีย์เลขสมาชิก เลือกเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์  

โปรแกรมจะแสดง บัญชีทั้งหมดมา ให้เจ้าหน้าที่ เลือกบัญชีที่สมาชิกต้องการใช้ค้้าประกัน และให้คีย์
จ้านวนเงินท่ีจะอายัดเงินฝาก ระบบจะค้านวณยอดกู้ 90% ของยอดเงินอายัดมาให้โดยอัตโนมัติ 

ขั้นตอนการท้าเอกสารจ้าน้าเงินฝาก ระบบลิงค์ข้อมูลอัตโนมัติมาให้ โดยไม่ต้องพิมพ์
ในเวิร์ดแบบเก่า พิมพ์ค้าขอกู้เงินฝาก และเอกสารการจ้าน้าเงินฝากให้สมาชิก ตรวจสอบความถูกต้อง 
เซ็นชื่อ ในใบค้าขอกู้เงินฝากค้้าประกัน ท้าสัญญาเงินกู้ สมาชิกถอนเงินได้ ภายใน 5 นาที   
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ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอกู้ 

แบบฟอร์มค้าขอแบบเก่า  
สมาชิกต้องกรอกข้อมูลค้าขอกู้โดยสมาชิกเองทั้งหมด ท้าให้ใช้เวลาในการกรอกนาน และข้อมูล

อาจจะมีความผิดพลาด และไม่ครบถ้วน 
 

 



- 110 - 

 

แบบฟอร์มค้าขอแบบใหม่  
เจ้าหน้าที่คีย์เลขสมาชิก ระบบจะประมวลข้อมูลสมาชิกออกมาจากระบบ โดยสมาชิกไม่ต้อง

กรอกข้อมูลเอง สมาชิกเพียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วลงลายมือชื่อก้ากับ ท้าให้มีความ 
สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง 
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ประโยชน์ของประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. ให้บริการเงินกู้แบบหมุนเวียน (หุ้น เงินฝากค้้าประกัน) ได้รวดเร็วขึ้น เทียบสัดส่วนกับแบบเดิม 
ประมาณ 67% 

2. สมาชิกมีความพึงพอใจสูง เนื่องจากมีความสะดวกมากขึ้น 
3. ลดเวลาการปฎิบัติงาน 
4. ลดต้นทุนของแบบฟอร์มค้าขอกู้แบบเดิม 88% 
5. สหกรณ์อื่นสามารถน้าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์  ในให้บริการแก่สมาชิกได้ เพื่อเพิ่มความ

สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
6. เพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารสัญญา เนื่องจากเอกสารไม่มีการแก้ไขของเอกสาร เพราะเป็น

การพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบข้อมูลสมาชิก ซึ่งข้อมูลไม่มีความผิดพลาดและครบถ้วน ท้าให้
เอกสารมีความน่าเชื่อถือ 

ต้นทุน/เอกสารสัญญา 1 ชุด (บาท) ต้นทุน ประหยัด 
ต้นทุนแบบเดิม 2.5   
ต้นทุนนวัตกรรม 0.3 2.2 

% 12.00% 88.00% 

   
ต้นทุนรวม 1,194 ชุด/ปี (บาท) ต้นทุน ประหยัด 

ต้นทุนแบบเดิม 2,985.00   
ต้นทุนนวัตกรรม 358.20 2,626.80 

% 12.00% 88.00% 
   

เวลาในการบริการ/ราย ปกติ เร็วขึ้น 
แบบเดิม 15   
นวัตกรรม 5 10 

% 33.33% 66.67% 

   
จ านวนสมาชิกในการบริการ 1 ชม. ปกติ เพิ่มขึ้น 

แบบเดิม 4   
นวัตกรรม 12 8 

% 300.00% 200.00% 
   

เวลารวมในการให้บริการ 1,194 ราย (นาที) ปกติ ลดลง 
แบบเดิม 17,910   
นวัตกรรม 5,970 11,940 

% 33.33% 66.67% 
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สิ่งที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมสิ่งที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรม    

1. สมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน เนื่องจากไม่ต้องกรอกข้อมูล
รายละเอียดของค้าขอแบบเดิม และข้อมูลยังมีความถูกต้องด้วย 

2. สมาชิกพึงพอใจที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
3. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการสมาชิกได้เพิ่มขึ้นจากเดิม  
4. เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาตนเอง ในการต้องศึกษาระบบต่างๆ และต้องเรียนรู้ หาข้อมูลของเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาช่วยในการท้างานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป  
5. การท้างานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงจะเกิดผลส้าเร็จ 
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สอ. สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลหาดใหญ่  จก.จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาโครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์  
โรงพยาบาลหาดใหญ่  จ ากัดโรงพยาบาลหาดใหญ่  จ ากัด  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่  จ ากัด 

ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นายศรีมร  พรหมจินดา 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่  จ ากัด 

ความเป็นมาของปัญหา หลักการ เหตุผล ความเป็นมาของปัญหา หลักการ เหตุผล  

การประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อจ านองเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด าเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ มีความมุ่งหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์ให้กับสมาชิก อีกทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการให้มีความรู้ความสามารถในการก าหนดราคาโดยประมาณของหลักทรัพย์นั้นๆ 
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์จะต้องประเมินราคาไม่มากหรือน้อยกว่าสภาพที่เป็นจริง ผู้ประเมินต้อง
อาศัยข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณา เช่น เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ านอง 
ราคากลางของทางราชการ และราคาตลาด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ใช้การ
ประเมินลักษณะน้ีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538   

ปัจจุบันมีการประเมินค่าทรัพย์สินที่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีการ
รับรองจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีข้อมูลราคาการ ซื้อ -ขาย ที่ทันสมัย มีระบบเผยแพร่ราคา
ประเมินผ่านเว็บไซด์ และการค้นหาแผนที่ผ่าน Google Map ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นอย่างมากในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินให้
กู้ยืม ให้มีความเที่ยงตรง แม่นย า ผู้ประเมินสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ    

1. สามารถท าการประเมินหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว 
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการประเมินราคาหลักทรัพย์ 
3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก 
4. ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการตรวจหลักทรัพย์ 

 

เป้าหมายของโครงการเป้าหมายของโครงการ    

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
การตรวจหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ด าเนินการโดย

คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์ 100 % 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. การท า “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” และ “แบบฟอร์มสรุปผล

การประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” มีความถูกต้อง 100% 
2. คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์มีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% จากการสัมภาษณ์ 
3. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% จากการสัมภาษณ์ 
4. สมาชิกมีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% จากการท าแบบสอบถาม 

เป้าหมายเชิงเวลา 
ระยะเวลาในการท างานเอกสารบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์ลดลง 50% 
 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ 
1. คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์ประชุมหาวิธีการลดความผิดพลาดในการท าเอกสารบันทึก

การตรวจสอบหลักทรัพย์ 
2. สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนจากการเขียนเอกสารตามแบบฟอร์มมาเป็นการพิมพ์

เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อใช้ในการท างาน 

ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท า “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์ ” ส าหรับให้

คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์พิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ 
2. จัดท า “แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” เพื่อช่วยในการค านวณราคา

หลักทรัพย์ 
3. ทดลองใช้งาน “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” และ “แบบฟอร์ม

สรุปผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” 
4. ติดตามผลการใช้งาน “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” และ 

“แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” 
5. คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์แจ้งผลการใช้งาน“แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการ

ประเมินราคาหลักทรัพย์” และ “แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” เป็นที่น่าพึง
พอใจ มีส่วนท่ีต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมคือส่วนของแผนที่ 

6. คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์ประชุมหาวิธีการแก้ไขปัญหาการวาดแผนที่ใน “แบบฟอร์ม
บันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” เนื่องจากการวาดแผนที่ด้วยมือไม่มีความถูกต้อง
ชัดเจน มาตราส่วนไม่แน่นอน ต าแหน่งที่ตั้งไม่ตรงตามความเป็นจริง 
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7. สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนจากการวาดแผนที่ด้วยมือเป็นการใช้ระบบระบุ
ต าแหน่ง GPS ควบคู่กับการใช้งานแผนที่ Google Map 

8. จัดซื้อเครื่องระบุต าแหน่ง GPS 
9. ทดลองใช้งานระบบระบุต าแหน่ง GPS ควบคู่กับการใช้งานแผนที่ Google Map  

ขัน้ประเมินผล 
1. ติดตามและสรุปผลการใช้งาน “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคา

หลักทรัพย์”,“แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” และระบบระบุต าแหน่ง GPS 
ควบคู่กับการใช้งานแผนที่ Google Map 

2. ประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลังการใช้งานจริง 
 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. เขียนโครงการเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการท าโครงการ 1 - 31 มีนาคม 2560 
3. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข 1 – 30 เมษายน 2560 
4. วางแผนในการปฏิบัติงานตามแผนโครงการ 15 เมษายน -  31 พฤษภาคม 2560 
5. ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนโครงการ 1 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2560 
6. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ 1 - 31 สิงหาคม 2560 
7. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ 1 - 30 กันยายน 2560 

ผลการประเมิน 
1. การตรวจหลักทรัพย์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ด าเนินการโดย

คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์ 100 % 
2. คณะอนุกรรมการตรวจหลักทรัพย์มีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% 
3. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% 
4. สมาชิกมีความพึงพอใจในนวัตกรรมมากกว่า 80% 
5. การท า “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” และ “แบบฟอร์มสรุป 

ผลการประเมินราคาของคณะอนุกรรมการ” มีความถูกต้อง 100% 
6. ระยะเวลาในการท างานเอกสารบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์ลดลง 50% 
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การน าการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก สหกรณ์อื่น และขบวนการสหกรณ์ผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก สหกรณ์อื่น และขบวนการสหกรณ์    

1. สามารถลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการประเมินราคาหลักทรัพย์ 
2. ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 
3. ท าให้เกิดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิก 
4. มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน 

 

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง    

ขั้นตอนการท างานของการประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อจ านองแบบเก่า 
1. ตรวจสอบที่ตั้งและราคากลางของที่ดินจากเอกสารบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
2. ตรวจสอบสภาพบ้าน ภายในภายนอก / ความกว้างxยาวxสูง / มีกี่ชั้น / วัสดุในการก่อสร้าง 
3. ถ่ายรูปภายในแต่ละชั้น ตรวจสอบถ่ายภาพหลักเขตที่ดินและบริเวณที่ดินเพื่อประกอบการ

ประเมินราคา 
4. ตรวจสอบโฉนด ดูแผนที่อ้างอิงจากส านักงานที่ดินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
5. สอบถามราคาซื้อขายที่ดินจากบริเวณข้างเคียง 
6. ตรวจสอบสาธารณูปโภค ถนน ค่าเสื่อมของหลักทรัพย ์
7. เขียนบันทึกการตรวจสอบหลักทรัพย์และการประเมินราคาหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์ม 
8. วาดแผนที่จากการดูแผนผังของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการ 
9. น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ / ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน(ในบางราย) 
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ขั้นตอนการท างานของการประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อจ านองแบบใหม่ 
1. ตรวจสอบที่ตั้งและราคากลางของที่ดินจากเอกสารบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
2. ตรวจสอบสภาพบ้านภายในภายนอก / ความกว้างxยาวxสูง / มีกี่ชั้น / วัสดุในการก่อสร้าง / 

บันทึกพิกัด GPS วัดระยะโดยการใช้เครื่องเลเซอร์วัดระยะ ที่มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ช่วยใน
การค านวณพื้นที่โดยอัตโนมัติ บันทึกพิกัด GPS ด้วยเครื่องระบุพิกัด GPS จากต าแหน่งจริงของหลักทรัพย์ 

3. ถ่ายรูปภายในแต่ละชั้น ตรวจสอบถ่ายภาพหลักเขตที่ดินและบริเวณที่ดินเพื่อประกอบการ
ประเมินราคา 

4. ตรวจสอบโฉนด ดูแผนที่อ้างอิงจากส านักงานที่ดินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
5. สอบถามราคาซื้อขายที่ดินจากบริเวณข้างเคียง 
6. ตรวจสอบสาธารณูปโภค ถนน ค่าเสื่อมของหลักทรัพย์ 
7. พิมพ์ “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” สามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องสามารถแก้ไขก่อนจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร และ “แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาของ
คณะอนุกรรมการ” โดยจะมีการค านวณอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง 

8. บันทึกแผนที่ลงใน “แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและการประเมินราคาหลักทรัพย์” โดยการน า
เลขพิกัด GPS ที่ได้จากการไปตรวจหลักทรัพย์จากสถานที่จริง ไปค้นหาใน Google Map จะได้แผนที่ ที่มี
ความละเอียดสวยงามและระยะทางที่ชัดเจน 

9. น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ / ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน (ในบางราย) 
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สอ. เทพผดุงพรมะพร้าว จก.สอ. เทพผดุงพรมะพร้าว จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุขออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข  

  
ประเภท ประเภท ::    

พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นางสาวสุณิสา รองรัตน์       ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด 

ความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรมความเป็นมาของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนกับ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2544 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่อ. 
042844 จากนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นครั้งแรก ในปี 2545 โดยมีสมาชิกในช่วงนั้น จ านวน  
240 คน( จากจ านวนพนักงาน 1,500 คน) มีหุ้นสะสม 2,400 หุ้น รวมเป็นเงิน 24,000 บาท และได้
ด าเนินงานจากนั้น เป็นต้นมา 

การได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (กะทิชาว
เกาะ) ก่อตั้งได้ด้วยผู้บริหารให้ความส าคัญ ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ 
ตามพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้ใช้สถานที่ ในการประชุมและอนุญาตให้คณะกรรมการ
สหกรณ์ ได้ใช้เวลาท างานในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เป็นประจ าทุกๆ เดือน การให้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทเพื่อน ามาใช้เกี่ยวกับสหกรณ์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ กระดาษ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ส านักงานและบุคลากรที่มาช่วยงาน รวมทั้ง หากขาด
เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ก็จะให้ยืมเงิน เพื่อให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค    

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (กะทิชาวเกาะ) ได้การด าเนินงานสหกรณ์ด้วยความ
ยากล าบากพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ คือ 

1. คณะกรรมการสหกรณ์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  ต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  
การจัดระบบด้านการเงิน  การวางระบบแบบการกู้ยืม  การพิจารณาเงินกู้  การก าหนดหลักเกณฑ์การกู้ 
การคิดค านวณดอกเบี้ย การออมทรัพย์ต่างๆ   คณะกรรมการสหกรณ์ถูกเลือกมาจากหลายหน่วยงานใน
องค์กร มีความหลากหลายในแง่ความคิด การศึกษาที่ต่างกัน การไม่เข้าใจหลักการณ์ของสหกรณ์อย่าง
แท้จริง  

2. สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  ได้ขอให้เจ้าหน้าที่บัญชี -การเงินของบริษัทฯ  
เข้ามาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ในการจัดท างบประมาณ การสรุปงบ การปิดงบ การฝาก-ถอน เป็นต้น 
ซึ่งประสบปัญหาในงานประจ า ไม่สามารถแบ่งเวลามาช่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทันต่อความ
ต้องการ  ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาว่างจากงานประจ า ท าให้งานล่าช้า 
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3. สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  ขาดแหล่งเงินกู้  หากสมาชิกขอกู้เพิ่มมากขึ้น  
ต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารบริษัทฯ ในการขอกู้ยืมเงิน จากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อ
น าเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน ในการด าเนินงานของสหกรณ์ เพราะไม่ทราบแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เลย  หากสมาชิกผู้กู้ต้องการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องรอตามล าดับ 
ที่ย่ืนกู้ไว้ 

4. การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  เป็นในรูปแบบ การสะสมหุ้น  
การกู้ยืม การค้ าประกัน การรับจ านอง ไม่ได้ด าเนินการในเรื่องการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 

5. ขาดการรณรงค์ด้านการออมทรัพย์ คณะกรรมการสหกรณ์ปัจจุบัน ได้จัดท านโยบาย วิสัยทัศน์  
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี 2559 -2561 ในการรณรงค์ด้านการออมทรัพย์ให้พัฒนา
สหกรณ์ให้รุจน์หน้า ในเชิงรุก โดยตั้งเป้าหมายให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมทรัพย์  ให้ได้ร้อยละ 50 ของ
สมาชิก 

6. คณะกรรมการสหกรณ์ ได้รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมทรัพย์ในปี2559 แต่สมาชิกไม่ให้
ความสนใจ เนื่องจาก 

(1) ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ 
(2) การฝาก -ถอน ต้องมีระยะเวลาในการฝากและการถอน โดยต้องตรงตามวันที่

คณะกรรมการสหกรณ์ก าหนดซ่ึงล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของสมาชิก 
(3) การรับฝากเงิน มีการก าหนดเงินรับฝาก ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
(4) การสรุปเงินรับฝาก - ถอน ของสมาชิก ใช้โปรแกรม Excel เป็นกระดาษ A 4 ธรรมดา  จึง

ไม่น่าสนใจและไม่เชื่อมั่นในรูปแบบของการฝาก 
(5) ขาดบุคลากรในการท าหน้าที่รับฝาก-ถอนเป็นประจ าทุกวันจึงท าให้ล่าช้าไม่ทันต่อความ

ต้องการของสมาชิก 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) ในปัจจุบัน ได้พัฒนา
สหกรณ์ในรูปแบบการออมทรัพย์ให้ส าเร็จตาม ที่ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในปี 2559 -2561 ให้ได้ 
โดยปรับเปลี่ยนการท างานให้รวดเร็วขึ้นโดยการสั่งซื้อสมุดบัญชีและเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินรับฝากมา
ใช้  พร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิกจากการที่เคยได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนเป็นเงินสด ในรอบการ
ปิดงบประจ าปี โดยให้สมาชิกเปิดสมุดบัญชีทุกคนในรอบปี 2559 - 2561 เพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนรู้
จัดการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบและพร้อมกันทุกคนเพื่อความผูกพันรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อนึ่ง 
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) ในปัจจุบัน ได้พัฒนาสหกรณ์
ในรูปแบบการออมทรัพย์ และบูรณาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ส าเร็จตามท าแผนการด าเนินงานในปี 
2559 -2561 ให้ได้ 
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โครงสร้างคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด 

 
 

นโยบาย วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย   ของสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
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แผนการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด ประจ าปี 2559 – 2561 

 
 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) ด าเนินการในเชิงรุก 
โดยจัดโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อการปฎิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วให้ทันต่อความต้องการของสมาชิก ลดขั้นตอนการ
ท างานด้านบัญชีในการฝาก-ถอนให้รวดเร็ว 

2. สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) หันมา
เห็นความส าคัญของการออมทรัพย์ 

3. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) ทุกสาขาได้
รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสหกรณ์ 

 

กระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

ขั้นเตรียมการ 
1. รวบรวมข้อมูลสมาชิกทุกสาขาทั้งหมด ที่ไม่มีการฝากออมทรัพย์ 
2. การจัดระบบข้อมูลโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ การศึกษา การสั่งซื้อสมุดบัญชีและ

เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินรับฝากมาใช้อย่างเป็นระบบ 
3. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับการฝาก-ถอน หากมีการฝากออมทรัพย์มากขึ้น 
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ขั้นด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์พบตัวแทนทุกสาขา ในการรณรงค์ การฝากเงินออมทรัพย์และสิทธิประโยชน์ที่

จะได้รับ 
2. เปิดการรับฝากเงินออมในปี 2559-2561 โดยปิดงบประจ าปีในเดือนมีนาคม 2560 - 2561 ให้

สมาชิกฝากออมทรัพย์ให้ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด โดยสมาชิกสามารถฝากเงินออม 
พร้อมส่งใบรับฝากเงินออมทรัพย์ มากับผู้แทนสหกรณ์ทุกสาขา โดยไม่ต้องเดินทางมาฝากเองที่    
สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  โรงงานกะทิชาวเกาะ (สาย 4 ) 

3. สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับก่อนการปิดงบประจ าปีของสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2560 - 
2561 จะได้รับเงินพิเศษที่คณะกรรมการตั้งงบประมาณไว้ คือค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ในปี 2560 - 2561 
น ามาเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่เปิดบัญชีทุกคน  โดยมีงบประมาณในครั้งนั้นเป็นเงิน 60,000 บาท
ต่อสมาชิก 1,187 คน เฉลี่ยคนละ 50 บาท 

4. การจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนในการปิดงบประจ าปีของสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2560 - 2561 จะ
ไม่น าเงินสดใส่ซองให้กับสมาชิกเหมือนที่เคยท า  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว 
จ ากัด(กะทิชาวเกาะ) จะน าเงินปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนั้น   
สมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องร่วมเปิดบัญชีออมทรัพย์ด้วยค้วยความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจกัน ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  ด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของสหกรณ์ 

5. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด(กะทิชาวเกาะ)  ให้ดอกเบี้ยการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ ในปี 2559 - 2561 ร้อยละ 2 บาทต่อปี ซึ่งในปีนั้น ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ให้กับสมาชิกจะสูงกว่า
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และไม่ถูกหักภาษีจากการออม 

6. หากสมาชิกสหกรณ์ที่เปิดบัญชีเงินรับฝากจะได้สิทธิประโยชน์หากเสียชีวิต  จากกองทุน
ฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นเงิน 25,000 บาทต่อคน พร้อมพวงหรีด
ราคา 500 บาท เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้กับสมาชิกและครอบครัว 

 
สมุดบัญชีและเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินรับฝาก 
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ขั้นประเมินผล 
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีความร่วมมือในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 

และเชื่อม่ันในการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์มากขึ้น จากกราฟสรุปการเปิดบัญชีในปี 2559-2561  
2. สมาชิกเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการออมทรัพย์ หากสมาชิกเสียชีวิต กองทุนฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด จะช่วยเหลือค่าท าศพเป็นเงิน 25,000 บาทต่อคน พร้อม
พวงหรีดราคา 500 บาท   

3. สมาชิกได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าวจ ากัดร้อยละ 2 ต่อปีซึ่งสูงกว่า
ธนาคารพาณิชย ์

 

ความความส าเร็จของส าเร็จของผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. สมาชิกฝากออมทรัพย์ได้ 100% จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์
ตั้งเป้าหมายไว้ “เพิ่มจ านวนสมาชิกเงินรับฝาก ออมทรัพย์ให้ได้ 50% ของสมาชิก” 

2. ในปี 2559 – 2561 สมาชิกฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ถูกหักภาษีจากการออม 

3. สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการปิดงบในสิ้นเดือนมีนาคม 2559-2561 โดยได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษจากงบประมาณค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ในปี 2559 -2561 น ามาเป็นเงินเฉลี่ยให้กับสมาชิกทุกคน 
ที่เปิดบัญชีคนๆ ละ 50 บาท รวมทั้ง 754น าเงินปันผลเฉลี่ยคืนของปี 2559-2561 โอนเข้าบัญชีเงินรับฝาก 

4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ที่เปิดบัญชีเงินรับฝากจะได้สิทธิ
ประโยชน์  หากเสียชีวิตจะได้รับเงินจากกองทุนฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
เป็นเงิน 25,000 บาทต่อคน พร้อมพวงหรีด เป็นหลักประกันเงินกู้และสร้างความม่ันคงให้กับสมาชิกและ
ครอบครัว 

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความม่ันใจ น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นย า สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อความต้องการของสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการ รวมทั้ง สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ใน
หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

 
สมาชิกฝากออมทรัพย์ 100%  ย้อนหลัง 2 ปี 
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หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

  

การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์    

ต่อสมาชิก 
1. สมาชิกเข้าใจประโยชน์ของการออมเพิ่มมากขึ้น และสร้างความม่ันคงให้กับสหกรณ์ในการมี

เงินทุนหมุนเวียน 
2. สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากการออม ซึ่งเป็นสวัสดิการ ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์

ต่างๆและไม่ถูกหักภาษีจากการออม 
3. สมาชิกได้รับประโยชน์ความคุ้มครองจากสหกรณ์ออมทรัพย์หากสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงิน

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ เป็นหลักประกันและสร้างความม่ันคงให้กับสมาชิกและครอบครัว 
4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อม่ัน ในความม่ันคงของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น การมีสภาพคล่องเพียงพอ

ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การมีก าไรมากขึ้นและการบริหารจัดการสหกรณ์ท่ีดีเยี่ยม 
5. ท าให้สมาชิกมีวินัย มีการวางแผนการออมทรัพย์ และสามารถจัดสรรรายรับ – รายจ่ายภายใน

ครอบครัว สร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง ความยั่งยืนให้กับสมาชิก 
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ต่อสหกรณ์ 
1. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ และมีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส 
2. คณะกรรมการรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ และสามารถบริหารจัดการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
3. การออมท าให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นและน าเงินทุนหมุนเวียนนั้น น ามาจัด

สวัสดิการคืนให้กับสมาชิก 
4. สหกรณ์ได้เผยแพร่เทคนิคและองค์ความรู้ต่อสหกรณ์อื่นที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินงานด้านการออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์อื่นๆ น าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

ให้ก้าวไปสู่ “สหกรณ์ 4.0” ด้วยการสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศที่ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”  

เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง โครงการ โครงการ ““  ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข ””  

ผ่านการจัดระดับมาตรฐานในระดับ ดีเลิศ ประจ าปี 2560 
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กราฟแสดงก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ย้อนหลัง 5 ปี 

 
 

กราฟแสดงทุนเรือนหุ้นย้อนหลัง 5 ปี 

 
 

ภาพกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัดภาพกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  

กิจกรรมภายใน 
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เป็นศูนย์ประสานงาน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   

และศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สถานประกอบการ (สสอป.) 

  
 

กิจกรรมภายนอก 
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กิจกรรมเพื่อสังคม 

 
 
 



- 142 - 
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สอ. สอ. สาธารณสุขนครพนมสาธารณสุขนครพนม  จก.จก.  
  

ชื่อผลงานชื่อผลงาน  ::  
การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้  

แบบรวมศูนย์ออนไลน์แบบรวมศูนย์ออนไลน์  
  

ประเภท ประเภท ::    
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ชื่อนวัตกรรมชื่อนวัตกรรม  :: การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้แบบรวมศูนย์ออนไลน์ 
ประเภทประเภท  :: พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ผู้น าเสนอผลงานผู้น าเสนอผลงาน  :: นายราชสัน  ธิสุทอน 
สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ต้นสังกัด  :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จ ากดั 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด เปิดให้บริการด้านการให้เงินกู้ และด้านการรับ
ฝากเงินกับสมาชิกเป็นหลัก มีระบบการประกันความเสี่ยง โดยหลักประกันส าหรับเงินกู้ ได้แก่ การใช้เงิน
หุ้นสหกรณ์  บุคคลค้ าประกัน เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ และประกันชีวิต  ซึ่งก่อนหน้านี้  การค านวณ
ความเสี่ยงของสมาชิกที่ยื่นกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด จะด าเนินการโดยใช้การ
ค านวณด้วยการตรวจสอบจากระบบงาน หรือไฟล์ Excel ที่ท าการบันทึกของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหลายระบบ
ขึ้นอยู่กับการสมัครของแต่ละบุคคล ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า ต่อการตรวจสอบและประมวลจาก
ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาและหาแนวทางการแก้ไข โดยพัฒนาระบบรวมข้อมูลแบบ
รวมศูนย์โดยการน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ท าการน าเข้าระบบโดยมีทะเบียนสมาชิกเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้าด้วยกัน 

 

ค าส าคัญค าส าคัญ    

หลักประกันเงินกู้ หมายถึง ประกันชีวิตบริษัทต่างๆ และ ฌาปนกิจต่างๆ ได้แก่ สสธท กสธท 
ชสอ ฌาปนกิจสสอ.นพ 

หลักประกันเงินกู้ แบบรวมศูนย์ ออนไลน ์หมายถึง การรวมข้อมูลทุกอย่างของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ ทั้ง ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการกู้ ข้อมูลการฝากเงิน หลักค้ าประกัน การค้ าประกันสมาชิก 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมของการจัดท าผลงานนวัตกรรม    

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมหลักประกันเงินกู้ แก่สมาชิกฯ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลประกันเงินกู้ และการเข้าถึงข้อมูลทุกระดับผู้ใช้งาน แบบรวม

ศูนย์ออนไลน์ 
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สรุปผลงานโดยย่อสรุปผลงานโดยย่อ    

สหกรณ์ฯ ได้ท าการพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้ แบบรวมศูนย์ ออนไลน์ จากการ
จัดเก็บบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ Excel เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เป็นชุดเดียวง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล และการปฏิบัติงาน ที่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้เหมือนกันตามระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลพบว่า ในปี 2559 -2560 มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฯ ดังนี้ 1)คณะกรรมการ มีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 100 และ 100 
ตามล าดับ 2)เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 98, และ 100 ตามล าดับ และ 3) สมาชิกความ
พึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 86 และ 95 ตามล าดับ 

กิจกรรมและกิจกรรมและกระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม    

1. ประชุม ตามรอยกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาระบบการบริหารและควบคุมหลักประกันเงินกู้ 
2. ก าหนด ออกแบบรายงาน ออกแบบโปรแกรมระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้ ในระดับต่างๆ 

 

3. พัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นแบบรวมศูนย์ ออนไลน์ 

 



- 146 - 

 

การวัดผลและการเปล่ียนแปลงการวัดผลและการเปล่ียนแปลง    

1. การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล My sql ท าให้ข้อมูลรวมเป็นชุดเดียวกัน สืบค้นง่ายขึ้น 
2. ระยะเวลาเฉลี่ย ในการให้บริการตรวจสอบข้อมูลหลักประกันเงินกู้รวดเร็วขึ้น จาก 5 นาที เป็น  

ไม่เกิน 1 นาท ี
3. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ง่ายขึ้น 
4. ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง มากขึ้น 
5. ระดับความพึงพอใจ 

 
 

บทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ได้รับ    

1. สมาชิกรับรู้ระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้ แบบรวมศูนย์ ออนไลน์ และการเข้าถึงข้อมูลยังมีน้อย 
2. พัฒนารูปแบบการน าเสนอ ระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้ แบบรวมศูนย์ ออนไลน์ เช่น ขนาด

ตัวอักษร   
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ภาคผนวก 
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โครงการสง่เสริมและเผยแพร ่
ผลงานนวตักรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ประจ าปี 2560 
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โครงการคัดเลือก 

“ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณอ์อมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 5566” 
โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เป็นสถาบันระดับชาติของสหกรณ์- 
ออมทรัพย์  มีสหกรณ์สมาชิกกว่า 1,084 สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)  กระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีการ
สหกรณ ์ตามหลักการสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงได้จัด
โครงการคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560” เพื่อให้
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหาร

จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.3 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอ

ข้อคิดเห็นส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.   
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4. การด าเนินงาน 
4.1 การบริหารโครงการ  

4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560   

4.1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล ร่วมกับคณะกรรมการ
คัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น ประจ าป ี2560 

4.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. จัดส่งผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น ประจ าป ี2560  

4.1.4 ประสานงานให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกที่ส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ มาน าเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ในรอบแรก 

4.1.5 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ในรอบแรก 

4.1.6 จัดเวทีการน าเสนอ และคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบตัดสิน 

4.1.7 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560   

4.2 เนื้อหาของผลงานนวัตกรรม  
(1) ชื่อผลงานนวัตกรรม ชื่อผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรม และชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด  
(2) ความเป็นมาของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรม  
(3) กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ประกอบด้วย 
 (3.1) ขั้นเตรียมการ (Input) 
 (3.2) ขั้นด าเนินการ (Process) 
 (3.3) ขั้นประเมินผล (Output) 
(4) ความส าเร็จของผลงานนวัตกรรม เช่น ถ้าผลงานนวัตกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวน

ท างาน ความส าเร็จที่ได้จะออกมาในรูปแบบ “ผังงานหลัก (Flow Chart)” หรือถ้าผลงานนวัตกรรมเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ความส าเร็จที่ได้จะออกมาในรูปแบบ “ระบบงานโปรแกรม
ส าเร็จรูป” เป็นต้น 

(5) การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก สหกรณ์อื่น และขบวนการ
สหกรณ์ เช่น สร้างความพึงพอใจ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลา เป็นต้น 

(6) เอกสารอ้างอิงและรูปภาพประกอบผลงานนวัตกรรม (ถ้ามี) 
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4.3 ค าจ ากัดความของนวัตกรรม  
“นวัตกรรม” หมายถึง การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการท างาน หรือการกระท าใหม่ๆ ที่

ไม่เคยมีมาก่อน หรือเกิดจากการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เ ม่ือน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยในการแก้ไขปัญหางานที่ มีอยู่ เดิมหรือท า ให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และแรงงานได้ด้วย 

4.4 การส่งผลงานนวัตกรรม 
(1) คุณสมบัติของผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรม (อาจน าเสนอในรูปแบบบุคคลหรือเป็นทีม) ต้อง

เป็นบุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.  
(2) บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่จะจัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการคัดเลือก 

จะต้องจ าแนกประเภทผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2560 ตามที่ ชสอ. ก าหนดไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
  (2.1) ประเภทผลงานนวัตกรรม ที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อ

ยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แล้วท าให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  
  (2.2) ประเภทผลงานนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ มีการน าไป

ทดลองใช ้และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเกิดผลดีแก่สหกรณ์อย่างไร 
(3) ผู้น าเสนอผลงาน ต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาตามข้อ 4.2 ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ 

A4 (รวมรูปภาพ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)) จ านวน 5 ชุด พร้อมใบสมัคร 1 ฉบับ โดยส่งทางไปรษณีย์ไป
ยัง ชสอ. โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นประการส าคัญ และกรณีส่งด้วยตนเองให้ถือวันที่ลงรับ
ในระบบงาน สารบรรณ ชสอ. เป็นประการส าคัญ  

4.5 การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม  
(1) การพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก : คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการ

บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบแรก โดย ชสอ. จะประสานงานให้บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
ที่ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการฯ มาน าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ 
ส านักงาน ชสอ.  

(2) การพิจารณาคัดเลือกในรอบตัดสิน : คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก โดย ชสอ. จะจัดส่งหนังสือเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วม
รับฟังการน าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560  

(3) ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์  
ออมทรัพย์ ประจ าปี 2560 ร่วมให้คะแนน (Vote) ผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ และผู้ที่ได้รับคะแนน (Vote) 
สูงสุด จะได้รับ รางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 
2560 จ านวน 1 รางวัล 
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4.6 รูปแบบการน าเสนอผลงานนวัตกรรม ในเวทีการน าเสนอและคัดเลือกรางวัลผลงาน
นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประเทศ ประจ าปี 2560 
(1) ชสอ. จัดท ารูปเล่มผลงานนวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ ในรอบแรก ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ในรอบตัดสิน 
(2) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบแรก 

น าเสนอด้วยวาจาพร้อมแสดงผลงานท่ีน าเสนอด้วยไฟล์อิเลกทรอนิกส์ (ใช้โปรแกรม Power Point) โดยมี
เวลาน าเสนอผลงานเรื่องละไม่เกิน 20 นาที ทั้งนี้ ผู้น าเสนอผลงานคนละ 15 นาที หลังจากนั้นตอบข้อ
ซักถามคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ และผู้เข้าร่วมสัมมนาอีก 5 นาที   

(3) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบแรก 
จัดท าบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในวันน าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณอ์อมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบตัดสิน และในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ของ ชสอ. 

5. ระยะเวลา  
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561  

6. ก าหนดการที่ส าคัญ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

6.1 บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ส่งผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่ ชสอ.   

ตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม – วันท่ี 
22 ธันวาคม 2560 

6.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม   
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบแรก 

ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 

6.3 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบแรก 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 

6.4 ชสอ. จัดเวทีการน าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบ
ตัดสิน 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 
 

6.5 ชสอ. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์     
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ทางเว็บไซต์ www.fsct.com 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 
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7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ล าดับ หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 รายละเอียดเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ตามข้อ 4.2 (1) 5 คะแนน 
2 ความเป็นมาของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงานนวัตกรรม  

ตามข้อ 4.2 (2) 
10 คะแนน 

3 กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ตามข้อ 4.2 (3) ประกอบด้วย 
   3.1 ขั้นเตรียมการ (Input) 
   3.2 ขั้นด าเนินการ (Process) 
   3.3 ขั้นประเมินผล (Output) 

25 คะแนน 

4 ความส าเร็จของผลงานนวัตกรรม ตามข้อ 4.2 (4) 15 คะแนน 

5 การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก สหกรณ์อื่น และ 
ขบวนการสหกรณ์ ตามข้อ 4.2 (5) 

35 คะแนน 

6 การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (รูปแบบไฟล์การน าเสนอ เทคนิคการน าเสนอ 
และน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 15 นาที ตอบข้อซักถามอีก 5 นาที) 

10 คะแนน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน 

8. ข้อก าหนดการตัดสินผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด จะผ่าน 

การคัดเลือกตามล าดับขั้น ดังนี้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1  : การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ประจ าปี 2560 ในรอบแรก 

ชสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบ
แรก โดยจ าแนกตามประเภทผลงานนวัตกรรมฯ ที่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ผลงานนวัตกรรมที่เกิด
จากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด และ 2.ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น
ขึ้นมาใหม่  

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกฯ จะพิจารณาจากผลงานนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาตามข้อ 4.2 
ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (รวมรูปภาพ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)) ที่บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
ได้จัดส่งมา ประกอบกับให้บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. มาน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ณ ส านักงาน ชสอ. 
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ขั้นตอนท่ี 2 : การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจ าปี 2560 ในรอบตัดสิน 

บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ในรอบแรก จะต้องน าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ด้วยวาจาพร้อมแสดงผลงานที่น าเสนอ
ด้วยไฟล์อิเลกทรอนิกส์ (ใช้โปรแกรม PowerPoint) ในเวทีการน าเสนอและคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบตัดสิน คนละ 15 นาที และตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ อีก 5 นาที 
จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จ านวน 16 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลผลงาน
นวัตกรรมฯ ประเภทที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด จ านวน 8 รางวัล และ
รางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ประเภทที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ จ านวน 8 รางวัล โดยมี
องค์ประกอบการให้คะแนนในแต่ละรางวัล ดังนี้ 

 
รางวัล คะแนน 

1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเลิศ 

    ประจ าปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี ้ 
    1.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด  
    1.2 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

90 คะแนนข้ึนไป 

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก 

    ประจ าปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้ 
    2.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด  
    2.2 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

80 – 89 คะแนน 

3. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี 
    ประจ าปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้ 
    3.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด  
    3.2 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

70 – 79 คะแนน 

4. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    ประจ าปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทๆ ละ 5 รางวัล ดังนี้ 
    4.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด  
    4.2 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

60 – 69 คะแนน 

หมายเหตุ : หากไม่มีผลงานนวัตกรรมใดได้คะแนนตามที่ก าหนด ก็จะไม่มีผู้ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ 

ในแต่ละประเภท และในแต่ละรางวัลนั้นๆ 
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ขั้นตอนท่ี 3 : รางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
(1) บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาร

จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบแรก จะต้องน าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ในเวทีการ
น าเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ในรอบ
ตัดสิน 

(2) ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ประจ าปี 2560 ร่วม (Vote) ให้คะแนน (1 สหกรณ์ต่อ 1 คะแนน) และผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ประจ าปี 2560 

9. รางวัลที่มอบแก่ผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
รางวัลที่มอบแก่ผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรม มี 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ 
9.1 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเลิศ ประจ าปี 2560 

จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งเป็น 
 9.1.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด จ านวน 1 

รางวัล 
     9.1.2 ผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ จ านวน 1 รางวัล 

9.2 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ประจ าปี 2560 
จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งเป็น 
 9.2.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด จ านวน 1 

รางวัล 
     9.2.2 ผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ จ านวน 1 รางวัล 

9.3 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ประจ าปี 2560 
จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งเป็น 
 9.3.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด จ านวน 1 

รางวัล 
     9.3.2 ผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ จ านวน 1 รางวัล 

9.4 รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2560 จ านวน 
10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งเป็น 
 9.4.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอด จ านวน 5 

รางวัล 
     9.4.2 ผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาใหม่ จ านวน 5 รางวัล 

9.5 รางวัลน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 
จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
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16. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 ท าให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
10.2 ท าให้ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์  

11. สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายวางแผน ชสอ. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 – 4961199 ตอ่ 303 - 307 
 

----------------------------------------------- 
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รายชื่อคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 
บริหารโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ 
ผลงานนวตักรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ประจ าปี 2560 
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รายช่ือคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
บริหารโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์  

ประจ าปี 5566 
 
 
1. คณะกรรมการวางแผน  พัฒนา  และติดตามประเมินผล 

1) ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานคณะกรรมการวางแผนฯ  
2) ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา คณะกรรมการวางแผนฯ 
3) ร้อยต ารวจเอก สุวิทย์  มากด้วง คณะกรรมการวางแผนฯ 
4) นายต่อศักดิ์  ยุทธรัตน์ คณะกรรมการวางแผนฯ 
5) นายเสนอ  วิสุทธนะ คณะกรรมการวางแผนฯ 

 
2. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ประจ าปี 5566 
1) ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
2) ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา กรรมการ 
3) นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ กรรมการ 

 
3. ฝ่ายวางแผน 

1) นางสุนทรี  ถาวร ผู้จัดการฝ่ายวางแผน 
2) นางสาวพรปวีณ์  สุริยะก้านตรง หัวหน้าแผนกวางแผน 
3) นางสาวนิชานันท์  สุวรรณยี่ เจ้าหน้าที่วางแผน 
4) นายมารุต  รุจิศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 
5) นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล 
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ภาพบรรยากาศ 
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 

ประจ าปี 2560 
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