
ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร  แผนงานและงบประมาณ เปนหลักสูตรของชุมนุมสห กรณ เครดิต ยูเน่ียน
แหงประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อที่ใหมีการจะบริหารองคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ไมเพียงแตการ
กำหนดแผนกลยุทธที่ดีเทาน้ัน ผูบริหารและพนักงานท้ังหมดภายในองคกรจะตองวางแผนปฏิบัติงานได
และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะตองมีแผนทางดานทางการเงินเขามามีองคประกอบที่สำคัญดวย ดงันัน้การจัดทำ
แผนงานและแผนงบประมาณของหนวยงาน ภายในองคกร จึงเปนแผนปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการแปลง
แผนกลยุทธไปสูแผนงานที่จะตองดำเนินการ แผนทางดานคาใชจายตางๆ เพ่ือนำไปสูความสำเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกันพัฒนา
หลักสูตรน้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงควา เมื่อไดมีการนำหลักสูตรไปใช จะทำใหผูไดรับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณของกลุม/สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสามารถนำไปใช
ปฏิบัติงานไดจริงในกลุม/สหกรณเครดิตยูเนี่ยนของตน

หลักสูตร แผนงานและงบประมาณ ไดผานการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ ไดแก

นางสาวอรุณี วงศราเชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญดานวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ

กรมตรวจบัญชสีหกรณ และ ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 43 จึงประกาศถือใชเปน

หลักสูตรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ

วันท่ี...
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันในคุณคาทาง
จรยิธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ

จะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณที่เกิดข้ึนภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลักการ

สหกรณ ท่ี กล าว ไวข างต น  เ พ่ื อ รวมคน  รวม ทุน  เพ่ื อช วย เห ลือซึ่ ง กันและกั น  และนำไป สู ก าร
กินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่งอยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งขึ้น เพ่ือสนับสนุน สงเสริมขบวนการ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน
และรับใช  และ คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน
เพื่อพัฒนา ‘คน’ ใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันใหบรรลุความสมดุลทั้ง 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยเูนี่ยน
๓. สรางบรกิารเพ่ือยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการสื่อสารคือ มคีวามสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาที่ 1 แผนงานและการจัดทำแผนงานในสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  3.00 ชม.

 หัวขอวิชาที่ 2 การจัดทำแผนงบประมาณประจำป    6.00 ชม.

 หัวขอวิชาที่ 3 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ 2.00 ชม.

 หัวขอวิชาท่ี 4 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม  1.30 ชม.

รวมท้ังสิน้ 12.30 ชม.
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หลกัสูตร แผนงานและงบประมาณ

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารงานไมวาจะเปนสหกรณเครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ  หรือขนาดเล็ก  ก็เปนองคกรทาง
การเงินและสวัสดิการในชุมชน  จัดต้ังข้ึนมาเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของจิตตารมณ
และคุณธรรมตามหลักการ วิธีการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน และเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ 2542  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และอยูภายใตกฎหมายอ่ืน ๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรมของสหกรณ
การบริหารงานสหกรณที่ดีและมีประสิทธิ์ภาพ จะตองมีผลการประกอบการบรรลุตามแผนงาน-งบประมาณ
ประจำป ซึ่งเปนแผนงานที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดขออนุมัติ โดยสมาชิกจากที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มาตรา 45
ระบุใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงครั้ง ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนบัแตสิ้นป
ทางบัญชีของสหกรณ  ประกอบกับตามขอบังคับของสหกรณไดระบุอำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ใหอำนาจ
สมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ ฉะน้ันแลว สหกรณจึงตองมีการจัดทำ
แผนงานพัฒนาสหกรณ โดยการจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ
เปาประสงค  ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ ท่ีสอดคลองกันตามลำดับ หลังจากน้ันจึงกำหนดแผนงาน
และงบประมาณ กิจกรรม หรือโครงการ เพื่อการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวในแตละป

สหกรณตามโครงสรางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ซ่ึงเปนฝายบริหารสหกรณ และเจาหนาท่ี

เปนฝายรับนโยบายไปแปลงสูภาคปฏิบัติ ใหบรรลุตามแผนงานและงบประมาณประจำป  ฉะนั้นแลว แผนงาน

งบประมาณประจำป เปนแผนระยะสั้นที่สอดคลอง และเปนไปตามแผนกลยุทธของสหกรณ

ปจจุบัน พบวาสหกรณเครดิตยูเน่ียนหลายแหงไมสามารถบริหารจัดการไดบรรลุตามเปาหมาย

ตามแผนงานและงบประมาณท่ีกำหนดไว เน่ืองจากมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปไมเปนไป

ตามหลักการ และหรือขาดความรูความเขาใจในการจัดทำแผนงานและงบประมาณ บางสหกรณมีแผนงาน

แตไมสมารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานและงบประมาณได สงผลใหสหกรณไมเติบโต  หรือมีปญหา

ตามมา หลั กสูต รแผนงานและงบ ประมาณ นี้ มุ ง เน นการแกป ญห าดั งกล าวโดยเป นหลักสูต ร

เพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินการ และบุคลากรของสหกรณไดนำความรูไปใชในการพัฒนาสหกรณเครดิต

ยูเนีย่นของตนได

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนงาน

และงบประมาณประจำป

  2. สามารถจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปของสหกรณได
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คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม

  กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการสหกรณ

โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาที่ 1 แผนงานและการจัดทำแผนงานในสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  3.00 ชม.

 หัวขอวิชาที่ 2 การจัดทำแผนงบประมาณประจำป    6.00 ชม.

 หัวขอวิชาที่ 3 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ 2.00 ชม.

 หัวขอวิชาท่ี 4 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม  1.30 ชม.

รวมทัง้สิ้น 12.30 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 แผนงานและการจัดทำแผนงานในสหกรณเครดิตยูเน่ียน (3.00 ชม.)
1.1. วัตถุประสงค

1.1.1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ ประโยชน

ของแผนงาน

  1.1.2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดทำแผนงาน

1.2. คำอธบิายหัวขอวิชา
  การดำเนินงานของสหกรณ มีโครงสรางการบริหารงานสหกรณเครดิตยูเน่ียน ประกอบดวย

สมาชิกของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาท่ี และลูกจางของ
สหกรณ สหกรณตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบเขตแหงการดำเนินการไดของสหกรณ
ขอบังคับของสหกรณ และมติจากที่ประชุมใหญ ทั้งน้ี ดวยความซื่อสัตยสุจรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
สหกรณหรือสมาชิก

  อำนาจหนาที่ของทีป่ระชุมใหญ มีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
กิจการของสหกรณ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายจายประจำปของสหกรณ ดังนั้นผูที่มี
หนาที่ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของสหกรณ จะตองมีความรูความเขาใจ และสมารถนำไปใชไดอยาง
ถูกตอง โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

1.2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการวางแผน

- ความหมาย

- ประเภทของแผนงาน

- ความสำคัญ

- ประโยชน

1.2.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนงาน

- รวบรวมขอมูล

- เสนอขอมูลเบื้องตน
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1.2.3. ฝกปฏิบัติ

- แผนการรับสมาชิก

- แผนการระดมทุน

- แผนการบริหารสินเชื่อ

- แผนการใหการศึกษาอบรม

หัวขอวิชาท่ี 2. การจัดทำแผนงบประมาณประจำป (6.00 ชม.)

 2.1. วัตถุประสงค

  2.1.1. เพ่ือใหมีความรู เก่ียวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณประจำป

  2.1.2. เพ่ือใหมีทกัษะเกีย่วกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดทำแผนงบประมาณประจำป

2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

งบประมาณมีความสำคัญ และเปนประโยชนต อการบริหาร สหกรณตองจัดทำแผน

งบประมาณ มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ผูที่รับผิดชอบในการจัดทำแผน

งบประมาณตองมีความรูความเขาใจ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนงบประมาณและการนำแผนไป

ปฏิบัติใช โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

2.2.1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทำแผนงบประมาณ

- ความหมาย

- ความเปนมาของงบประมาณ

- ความสำคัญ

- ประเภทของงบประมาณ

2.2.2. ข้ันตอนการจดัทำแผนงบประมาณ

 - ความสำคัญของแผนงานและงบประมาณ

  - การรวบรวมขอมูลทีเ่กี่ยวของ

2.2.3. ฝกปฏิบัติ

- งบประมาณการรายได

 - งบประมาณการรายจาย

- งบประมาณการกำไรสุทธิ

- ความสำคัญ

- ประโยชน
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หัวขอวิชาที่ 3 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ     (2.00 ชม.)

 3.1. วัตถุประสงค

  3.1.1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำการประเมินผล

    แผนงาน

3.1.2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติการจัดทำการประเมินผลแผนการปฏิบัตงิาน

สหกรณ

  3.1.3. เพื่อสามารถนำความรูไปใชในการจัดทำการประเมินผลสหกรณไดอยางถูกตอง

 3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

ทบทวนกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณโดยสรุปอีกครั้ง บรรยายทำความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทำการประเมินผล วิธีการประเมินผลเปนรายไตรมาศ ฝกปฏิบัติการทำการประเมินผลรายไตร
มาศ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
    3.2.1. กระบวนการตดิตาม

    3.2.2. ขอสงัเกตและขอเสนอแนะจากการตดิตาม

หัวขอวิชาที ่4 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม       (1.30 ชม.)

4.1. วัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลการอบรมเปนรายวิชา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถึง

รับทราบขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

 4.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม       (0.30 ชม.)

 4.1.2. การเขียนแผนงานและงบประมาณประจำป       (0.30 ชม.)

 4.1.3. การประเมนิผลการฝกอบรม (0.30ชม.)

รวมท้ังส้ิน    12.30 ชม.

วิทยากร  วิทยากรจาก ช.ส.ค. /กรมตรวจบัญชีสหกรณ

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. ตองมีเวลาเขารับการฝกอบรม 100%    = 20 คะแนน

  2. ทดสอบความรูหลังการอบรมไมต่ำกวา รอยละ 60 = 20 คะแนน

  3. การเขียนแผนงานและงบประมาณประจำป  = 60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


