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ค าน า 

 
  การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ที่ผ่านมาได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  มาโดยตลอด เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาแผน       
กลยุทธ์ในรอบปีที่ผ่านมา แต่แผนดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว เมื่อสภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป               
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด จึงได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากแผนฉบับเดิม           
และจัดท าขึ้นใหม่เป็น “แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ.2564 – 2568”     
ฉบับนี้ขึ้น 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด                
พ.ศ.2564 – 2568 ที่จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับสหกรณ์             
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด และท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด มีการพัฒนา               
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะยาวต่อไป 
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1 
บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ในคร้ังนี้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้สหกรณ์มีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท าให้สหกรณ์รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์ เพื่อมาวิเคราะห์จุดดี จุดด้อยของสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาสหกรณ์ 
โดยการจัดท าแผน ก าหนดเป้าหมาย สร้างกรอบและทิศทางในการด าเนินงานและการบริหารจัดการต่อไป 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการ 
1.  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 2.  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 
 3.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด มีและใช้แผน ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการแผน

ยุทธศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนยุทธศาสตร์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ 

วิธีการด าเนินงาน 
1. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์และแผนปฏิบัติการสหกรณ์

ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ปี 2563 
2. คณะท างาน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ( SWOT Analysis) และ    

จากการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 

3. คณะกรรมการฯ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ฝ่ายจัดการประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ พ.ศ. 2564ร่วมกันพิจารณาและก าหนดประเด็นท้าทาย  ก าหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด( Key Performance 
Indicator) เป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ และโครงการกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

4. เสนอ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตัวแทนสมาชิก เพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ พ.ศ. 2564 ฉบับสมบูรณ์ให้สมาชิกได้ทราบ  
6. ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามควบคุมก ากับประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ     

ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน 
7. น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
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การก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  กลยุทธ์ 

 

 
แผนกลยุทธ ์

2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สหกรณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความ
สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ในระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี 
 2. สหกรณ์กรอบทิศทางการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และการบริหารงานในเชิงรุก สนับสนุนให้
สหกรณ์มีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกได้มากย่ิงขึ้น 
 3.  แผนกลยุทธ์ที่ได้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีระบบงานที่ชัดเจน 
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อันจะน าไปสู่การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจ
ของสมาชิกสหกรณ์ 

4.  สหกรณ์มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ สมาชิกและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพและ
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสหกรณ์ 

วิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์และกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ มีขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์                       

ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ การมีส่วนร่วมของ       
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

จากสมาชิก / ผู้เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิ

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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3 
บทที่  2 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
            การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้มของสหกรณ ์เพ่ือเป็นการช้ีให้เห็นถงึ  โอกาส  อปุสรรค  จุดแขง็
และจุดอ่อน ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  จะน าไปสู่การก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
วัตถุประสงค์  และกลยุทธ์  เพื่อใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ต่อไป 

การประเมินสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในสถานการณ์

ปัจจุบันจากการประชุมร่วมกันทบทวนของคณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ  
เพื่อน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

                     ปัจจัยภายนอก  
 

 
 
 
 
 
  ปัจจัยภายใน 

O 
O1 มี พรบ. สหกรณ์ที่เอื้อให้หักเงิน
น าส่งสหกรณ์เป็นล าดับแรก 
O2 นโยบายรัฐและกฎหมายเอื้อเรื่อง
ภาษีต่อการด าเนินงานของสหกรณ ์
O3 มีมาตรฐานของสหกรณ์ที่เอื้อต่อ
การบริหารจัดการ 
O4 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้
การบริหารงานสหกรณ์ได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
O5 มีเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
ระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง 
O6 มีทีมที่ปรึกษาจากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูม ิ
 

T 
T1 สภาพสังคม วัตถุนิยม มีผลกระทบต่อ
วินัยทางการเงินของสมาชิก 
T2 การออก พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่ มี
ผลกระทบกับระเบียบเดิมของสหกรณ์  
   - เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
ช าระหนี้สหกรณ์แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 
30% 
- มีข้อจ ากัดในการลงทุนของสหกรณ ์
T3 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สภาวะเงินฝืด มี
ผลต่อการช าระหนี้สหกรณ์ของสมาชิก 
T4 สถาบันการเงินอื่นๆ แข่งขันการปล่อย
สินเช่ือส่วนบุคคลสูง มีผลกระทบต่อการ
ปล่อยเงินกู้ของสหกรณ ์
T5 ความเสี่ยงและภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยี ต่อสมาชิกและองค์กร 

S 
S1 การก ากับติดตาม การประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 
S2 โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน 
S3 ประธาน/กรรมการ มีศักยภาพสูง 
มีความมุ่งมั่นและเสียสละในการ
ด าเนินงานของสหกรณ ์
S4 กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก 
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4 
S 

S5 มีก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการอย่างชัดเจน 
S6 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บริการดี 
เป็นกันเอง รวดเร็วและให ้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของสมาชิก 
S7 สมาชิกมีความเช่ือมั่น ให้ความ
ร่วมมือ และมีส่วนร่วมกับ 
ธุรกิจสหกรณ ์
S8 บริหารจัดการโดยใช้ 
หลักธรรมมาภิบาล  
S9 บริหารจัดการตามข้อบังคับ และ
ระเบียบ ของสหกรณ ์
S10 มีระบบควบคุมภายในที่ด ี
S11 การเจริญเติบโตทางธุรกิจมั่นคง
และยั่งยืน 
S12 คณะกรรมการด าเนินงาน 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม 
S13 มีการด าเนินงานธุรกิจโดยยึด
หลักการพึ่งตนเอง 
S14 มีการด าเนินงานโดยมุ่ง
ผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก 
S15 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 
S16 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มี
ความสามัคคี ซื่อสัตย์  
โปร่งใส มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้
และมีจรรยาบรรณต่อหน้าที ่
S17 นโยบายการด าเนินงานทุกด้าน
มีความชัดเจน 
S18 เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ใน 
การท างาน 
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S 

S19 มีการก าหนด JD, JS และ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที ่
สหกรณ์ รวดเร็วและทันสมัยเช่น 
การให้บริการเงินกู้ผ่าน ATM  
S20 คณะกรรมการมีประสบการณ์
ในการบริหารงานสหกรณ ์
S21 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการทุกป ี
 

  

W 
W1 การประเมินผลกระบวนการ
ท างานไม่ครบถ้วน 
W2 แผนปฏิบัติการยังไม่สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
W3 สถานที่ท าการคับแคบ 
W4 การจัดระบบการน าสารสนเทศ
มาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนางานสหกรณ์ไม่ครอบคลุม 
W5 ความรู้ความสามารถของฝ่าย
จัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
W6 สมาชิกบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ ์
W7 สมาชิกยังมีสัดส่วนการออม
น้อย 
W8 สมาชิกขาดความรู้ที่ถูกต้อง
ทางด้านการเงิน  
W9 การประชาสัมพันธ์/สื่อสารยัง
ไม่ทั่วถึง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน โดย ใช้หลักที่ส าคัญ 7 S ดังนี้ 

7 S S W 
Strategy S17 นโยบายการด าเนินงานทุกด้านมี

ความชัดเจน  

S21 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการทุกปี 
 

W1 การประเมินผลกระบวนการ
ท างานไม่ครบถ้วน 
 

W2 แผนปฏิบัติการยังไม่
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 

Structure S2 โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน 
S8 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล  
S9 บริหารจัดการตามข้อบังคับ และ
ระเบียบ ของสหกรณ์ 
S19 มีการก าหนด JD, JS และสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวดเร็วและ
ทันสมัยเช่น การให้บริการเงินกู้ผ่านATM  
 

W3 สถานที่ท าการคับแคบ 
 

Staff S3 ประธาน/กรรมการ มีศักยภาพสูง มี
ความมุ่งมั่นและเสียสละในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
 

S4 กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก 
 

S6 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บริการดี เป็น
กันเอง รวดเร็วและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของสมาชิก 
 

S7 สมาชิกมีความเช่ือมั่น ให้ความร่วมมือ 
และมีส่วนร่วมกับธุรกิจสหกรณ์ 
 

 

... 
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System S1 การก ากับติดตาม การประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

S5 มีก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
อย่างชัดเจน 
 

S10 มีระบบควบคุมภายในที่ดี 
 

W4 การจัดระบบการน าสารสนเทศ
มาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนางานสหกรณ์ไม่ครอบคลุม 
 

W9 การประชาสัมพันธ์/สื่อสารยัง
ไม่ทั่วถึง 
 

Style S11 การเจริญเติบโตทางธุรกิจมั่นคงและ
ย่ังยืน 
 

S12 คณะกรรมการด าเนินงาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
 

S13 มีการด าเนินงานธุรกิจโดยยึดหลักการ
พึ่งตนเอง 
 

S14 มีการด าเนินงานโดยมุ่งผลประโยชน์
แก่มวลสมาชิก 
 

W7 สมาชิกยังมีสัดส่วนการออม
น้อย 
 

Skill S15 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 

S18 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 

S20 คณะกรรมการมีประสบการณ์ในการ
บริหารงานสหกรณ ์
 

W5 ความรู้ความสามารถของฝ่าย
จัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 

W6 สมาชิกบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ ์
 

W8 สมาชิกขาดความรู้ที่ถูกต้อง
ทางด้านการเงิน  
 

Share value S16 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความ
สามัคคี ซ่ือสัตย์โปร่งใส มีวินัย มีคุณธรรม 
ใฝ่เรียนรู้และมีจรรยาบรรณ 
ต่อหน้าที่ 
 

 

… 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค  ใช้หลักที่ส าคัญ  (PEST) 

 

 

 

PEST O T 

P การเมือง 
(Political) 

O1 มี พรบ.สหกรณ์ที่เอื้อให้หักเงินน าส่ง
สหกรณ์เป็นล าดับแรก 
O2 นโยบายรัฐและกฎหมายเอื้อเรื่องภาษี
ต่อการด าเนินงานของสหกรณ ์
O3 มีมาตรฐานของสหกรณ์ที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการ 
 

 

E เศรษฐกิจ
( Economics ) 

 T3 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สภาวะเงินฝืด มี
ผลต่อการช าระหนี้สหกรณ์ของสมาชิก 
T4 สถาบันการเงินอื่นๆ แข่งขันการปล่อย
สินเช่ือส่วนบุคคลสูง มีผลกระทบต่อการ
ปล่อยเงินกู้ของสหกรณ ์
 

S สังคมและ
วัฒนธรรม ( Socio 
cultural ) 

O5 มีเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ระดับ
จังหวัดที่เข้มแข็ง 
O6 มีทีมที่ปรึกษาจากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ และส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ชัยภูม ิ
 

T1 สภาพสังคม วัตถุนิยม มีผลกระทบต่อ
วินัยทางการเงินของสมาชิก 
 

T เทคโนโลยี 
(Technology) 

O4 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การ
บริหารงานสหกรณ์ได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

T2 การออก พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่ มี
ผลกระทบกับระเบียบเดิมของสหกรณ์  
   - เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
ช าระหนี้สหกรณ์แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 
30% 
- มีข้อจ ากัดในการลงทุนของสหกรณ ์
T5 ความเสี่ยงและภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยี ต่อสมาชิกและองค์กร 
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บทที่  3 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

 เพื่อให้สมาชิกและบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของผลการด าเนินงานด้าน
การเงินของสหกรณ์  สหกรณ์จึงท าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินโดยใช้เทคนิค CAMEL  ( C= Capital  
(เงินทุน) , A =Asset (สินทรัพย์) , M = Management (การบริหาร) , E = Earning (การท าก าไร) ,                         
L= Liquidity (สภาพคล่อง) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง(Liquidity Ratios) 
ตารางที่ 1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 
ที่ อัตราส่วนที่วิเคราะห์ เกณฑ์

มาตรฐาน 
ปี พ.ศ.  

2559 2560 2561 2562 2563 
1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(หน่วย : เท่า) 0.81 0.37 0.51 0.64 0.60 0.47 
2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (หน่วย : เท่า)  - 0.37 0.51 0.64 0.60 0.47 

 
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) 
 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวียน ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถของสหกรณ์ในการช าระหนี้ระยะสั้น หรือสภาพคล่อง
ของกิจการ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่ าแสดงว่ากิจการอาจช าระหนี้สินระยะสั้นไม่ได้เมื่อครบก าหนด แต่ถ้า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงย่อมแสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้สูง แต่มิได้หมายความว่า
กิจการจะสามารถช าระหนี้ได้คล่องและมีประสิทธิภาพเสมอไป ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นข้อเสียแก่กิจการ
เนื่องจากไม่ได้ใช้สินทรัพย์ส่วนนี้ในการก่อให้เกิดก าไรแก่กิจการเท่าที่ควร เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ  

ผลการวิเคราะห์พบว่าในปี 2559 – 2563สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด มีอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.37, 0.51, 0.64, 0.60 และ 0.47 ตามล าดับสหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐาน=0.81) แสดงว่าสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนหมายความ
ว่า เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้สหกรณ์อาจมีเงินไม่เพียงพอในการช าระหนี้เนื่องจากสหกรณ์น าเงินไปลงทุนโดย
การน าฝากสหกรณ์อื่น ซื้อหุ้นสหกรณ์อื่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้สหกรณ์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน เพื่อ
ป้องกันการขาดสภาพคล่อง สหกรณ์ได้ท าสัญญาเปิดวงเงินกู้ไว้กับธนาคารกรุงไทย ส ารองไว้ในกรณีที่ต้อง
มีการช าระหนี้ระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น 
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1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio or Acid test ratio) 
 เป็นอัตราส่วนที่ใช้พิจารณาความสามารถของสหกรณ์ ในการช าระหนี้ระยะสั้น เมื่อต้องเลิกกิจการ 
อัตราส่วนนี้เหมือนอัตราส่วนทุนหมุนเวียน แต่ดูสภาพคล่องได้ดีกว่า เนื่องจากสินทรัพย์ทุนหมุนเวียนที่
น ามาใช้ ใช้เฉพาะสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และเร็ว  เช่นเงินสด เงินฝากธนาคาร ตัดบางรายการที่
เป็นปัญหาในการเปลี่ยนเงินสดออกไป เช่นที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี 2559 – 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ชัยภูมิ จ ากัด              
มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ได้ค่าเท่ากัน กับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของ
สหกรณ์มีจ านวนน้อยมาก ซึ่งเท่ากับ 184,235.85 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว ซึ่งเท่ากับ 
207,463,148.29 บาท 

 
2. อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio) 
ตารางที่ 2 อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี ้
ที่ อัตราส่วนที่วิเคราะห์ เกณฑ์

มาตรฐาน 
ปี พ.ศ.  

2559 2560 2561 2562 2563 
1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(หน่วย : เท่า) 0.57 0.49 0.34 0.49 0.52 0.54 
2 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน (หน่วย:เท่า)  1.63 1.52 1.35 1.26 1.38 1.47 

2.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) 
 อัตราหนี้ส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินทั้งสิ้นกับทุน
สหกรณ์ กล่าวคือ หนี้สินทั้งสิ้นเป็นกี่เท่าของส่วนทุน ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี้โดยตรงว่า
สหกรณ์มีทุนของตนเอง ที่จะใช้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้เพียงใด ถ้าสหกรณ์มีหนี้สินมากกว่าทุนความเสี่ยง             
จะตกอยู่กับเจ้าหนี้  แต่ถ้ามีหนี้สินน้อยกว่าทุนแสดงว่าเจ้าหนี้มีเกราะคุ้มกันในการรับช าระหนี้  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี 2559 – 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ชัยภูมิ จ ากัด                       
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.49, 0.34, 0.49, 0.52 และ 0.54 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.48 (เกณฑ์
มาตรฐาน  = 0.57) ซ่ึงทุกปีต่ า กว่าเกณฑ์มาตรฐาน เล็กน้อยไม่มีผลต่อเครดิตของสหกรณ์ ถึงแม้จะท าให้
สหกรณ์มีการขยายตัวเป็นไปอย่างช้าแต่ก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีหนี้สินโดยเฉลี่ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยแต่มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นรวมถึงการที่สหกรณ์มีหนี้สินน้อยกว่าทุน แสดงว่าสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง
สามารถระดมเงินทุนภายในจากสมาชิกได้เพียงพอต่อการให้บริการด้านสินเช่ือแก่สมาชิก สหกรณ์ สามารถ
ท าให้เจ้าหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกผู้ฝากเงิน มีความมั่นใจและเช่ือ มั่นในสหกรณ์ เป็นอย่าง ดีว่าสหกรณ์           
มีเงินทุนเพียงพอส าหรับให้บริการสมาชิกเมื่อสมาชิกจะถอนเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ซึ่งสหกรณ์ได้จัดหา
แหล่งเงินทุนไว้รองรับในรูปการเปิดสินเช่ือกับธนาคารไว้แล้ว 
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2.2 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน (Net debtor loan to share capital and reserve fund ratio)  
 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนส ารอง เป็นอัตราส่วนที่ใช้ประกอบในการพิจารณาในการก่อหนี้ของกิจการ อัตราส่วนนี้ใช้
วัดความเพียงพอของเงินทุนเฉพาะที่เป็นทุนส ารองและทุนเรือนหุ้น ว่ามีเพียงพอส าหรับลูกหนี้ ได้มากน้อย
เพียงใด ถ้าอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่าทุนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการลงทุนส าหรับลูกหนี้ ในทางตรงข้ามหาก
อัตราส่วนนี้ต่ าแสดงว่าทุนดังกล่าวมีความเพียงพอส าหรับลูกหนี้และยังมีทุนเหลืออยู่ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2559 – 2563 สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ชัยภูมิ จ ากัด          
มีอัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุนเท่ากับ  1.52, 1.35, 1.26, 1.38 และ 1.47 ตามล าดับซึ่งทุกปีต่ า กว่าเกณฑ์
มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.40 (เกณฑ์มาตรฐาน = 1.63)แสดงว่าสหกรณ์มี เงินทุนภายใน ในส่วนของ  ทุน
เรือนหุ้นและทุนส ารองเพียงพอในการให้ลูกหนี้กู้ยืม และเมื่อพิจารณาประกอบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ถึงแม้สหกรณ์มีหนี้สินน้อยกว่าทุน   แต่สหกรณ์ก็มี ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันได้ ดี เมื่อใดที่เงินทุน
ภายในของสหกรณ์ไม่เพียงพอ สหกรณ์ก็มี เงินทุนจากแหล่งภายนอกรองรับ ซ่ึงในปี 2563 นายทะเบียน
สหกรณ์ ได้เห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ไว้จ านวน 1,150,000,000.00 บาท  
สหกรณ์ได้เปิดวงเงินสินเช่ือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไว้และมีการทวนการต่อวงเงินทุกปี 

ในปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กู้เงินจากสหกรณ์ ได้ใช้สิทธ์ิในการกู้เต็มอัตราแล้ว ดังนั้น
สหกรณ์จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ 
 
3. อัตราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย ์(Activity Ratios) 
ตารางที่ 3 อัตราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย ์
ที่ อัตราส่วนที่วิเคราะห์ เกณฑ์

มาตรฐาน 
ปี พ.ศ.  

2559 2560 2561 2562 2563 
1 อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์

ทั้งส้ิน (หน่วย :ร้อยละ) 
8.36 6.66 6.55 6.28 6.19 5.77 

3.1 อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น (Total revenue to total assets ratio)  
 อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งส้ิน เป็นอัตราส่วนที่วัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้ทั้งส้ินมากน้อยหรือเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงว่ามีความสามารถ
ในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทั้งส้ินได้สูง และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ หาก
อัตราส่วนนี้มีค่าน้อย แสดงว่ากิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ควรพิจารณาหาแนวทางใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เต็มที่ 
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ผลการวิเคราะห์พบว่าในปี 2558 – 2563 สหกรณ์มีอัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์เท่ากับ 6.66, 

6.55, 6.28, 6.19 และ 5.77 ตามล าดับ  ซ่ึงทุกปีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.29 (เกณฑ์มาตรฐาน  
= 8.36) กล่าวคือ สินทรัพย์จ านวน 100 บาท สหกรณ์น าไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้  ได้เพียง 6.29บาท ซึ่งเป็น
อัตราที่มีค่าน้อย  และมีแนวโน้มว่าสหกรณ์ใช้สินทรัพย์ ในการด าเนินการก่อให้เกิดรายได้ลดลง แสดงว่า
สหกรณ์ใช้สินทรัพย์ได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ  โดยปริมาณธุรกิจมีไม่มากพอกับขนาดของสินทรัพย์ ดังนั้น 
สหกรณ์ควรปรับปรุงการด าเนินงาน โดยเพิ่มยอดรายได้จากการน าสินทรัพย์ไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 
และต้องเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
 
4. อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
ตารางที่ 4 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ที่ อัตราส่วนที่วิเคราะห์ เกณฑ์

มาตรฐาน 
ปี พ.ศ.  

2559 2560 2561 2562 2563 
1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

(หน่วย:ร้อยละ) 
3.92 4.97 5.16 4.71 4.68 4.56 

2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน 
 (หน่วย:ร้อยละ) 

6.27 8.54 7.80 7.12 7.54 7.49 

3 อัตรา คชจ.ด าเนินงานต่อก าไรก่อหัก คชจ.
ด าเนินงาน (หน่วย:ร้อยละ) 

13.47 25.35 21.29 25.09 24.34 21.04 

4 อัตราก าไรสุทธิ (หน่วย:ร้อยละ) 68.89 74.65 78.73 74.96 75.66 79.00 
 
4.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on total assets ratio) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งส้ิน
หรือการใช้สินทรัพย์ว่าได้ผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2559 – 2563 สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 
4.97, 5.16, 4.71, 4.68 และ 4.56 ตามล าดับ ซึ่งทุกปีสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.82 (เกณฑ์
มาตรฐาน= 3.92) กล่าวคือ สินทรัพย์ จ านวน 100 บาท สหกรณ์น าไปใช้และได้ผลตอบแทนก าไร 4.82 บาท
แสดงว่าสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเพียงพอจากการใช้สินทรัพย์แต่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์                 
มีแนวโน้มลดลงซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งส้ิน ที่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน 
เนื่องจากสหกรณ์มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ในอนาคตสหกรณ์ควรหาทางใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดรายได้ และ
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่สหกรณ์ได้เก็บไว้ เพื่อด ารงสภาพคล่องประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคารให้เหลือเท่าที่จ าเป็นเพียงพอต่อความมั่นคงและน าส่วนเกินไปลงทุน เพื่อก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น  
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4.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (Return on net worth ratio)   
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน เป็นอัตราส่วน ระหว่างก าไรที่เกิดขึ้นทั้งหมด เปรียบเทียบกับส่วน
ของเจ้าของ (ส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนทุน ก าไรสะสม และเงินส ารองต่างๆ)เป็นการวัดความสามารถใน
การหาผลตอบแทนของกิจการ จากเงินลงทุนเฉพาะส่วนของเจ้าของว่ามีมากน้อยเพียงใด หรือวัดประสิทธ์ิ
ภาพในการท าก าไรเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนทุน  หากอัตราส่วนมีค่าน้อย แสดงว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ต่ า  และกรณีอัตราส่วนมีค่ามาก แสดงว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูง แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการท า
ก าไรให้กับส่วนของเจ้าของ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี 2559 – 2563 สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเท่ากับ 
8.54, 7.80, 7.12, 7.54และ7.49ตามล าดับ  ซ่ึงทุกปีสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.78 (เกณฑ์
มาตรฐาน  = 6.27) กล่าวคือ ส่วนของเจ้าของ จ านวน 100 บาท สหกรณ์น าไป ใช้และได้ผลตอบแทนก าไร 
7.78 บาท ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูง แสดงว่าสหกรณ์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
การท าก าไร แต่อัตรา ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน มีแนวโน้มลดลง แสดงว่า ประสิทธิภาพในการท าก าไร
ของสหกรณ์ลดลงสหกรณ์ควรเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยรวมต่อมวลสมาชิก 
 
4.3 อัตราค่าใช้จ่าย (Total expenses to total sales) 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเป็นการวัดความพยายามในรูปค่าใช้จ่าย กับความส าเร็จในรูปของรายได้ ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจะมีการเพิ่มขึ้นหากมีกิจกรรมในการด าเนินงานมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะมีค่าคงที่ 
แต่ในที่นี้จะวิเคราะห์ในลักษณะค่าใช้จ่ายด าเนินงานรวมเท่านั้น  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2559 – 2563 สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายเท่ากับ25.35, 21.29, 25.09, 24.34 
และ 21.04  ตามล าดับ ซึ่งทุกปีสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.42 (เกณฑ์มาตรฐาน  = 13.47)    
อัตราค่าใช้จ่าย ของสหกรณ์ มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในอัตราคงที่ ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก ในขณะที่รายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
การมีสินทรัพย์และทุนมากขึ้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจึงลดลง แต่เมื่อเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานพบว่ามีอัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่ามาตรฐานอยู่มาก แสดงให้เห็นว่าแม้สหกรณ์จะมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดที่ดีแล้ว แต่ก็
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดอัตราค่าใช้จ่ายลงให้ใกล้เคียงกับอัตราส่วน
มาตรฐาน  
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4.4  อัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin to sales ratio)   
 อัตราก าไรสุทธิเป็นอัตราส่วนที่แสดงให้ทราบว่ารายได้จากการด าเนินงาน ทุกๆ100 บาท จะมีก าไร
สุทธิเกิดขึ้นเท่าใด ถ้าอัตราส่วนที่ค านวณได้มีค่าสูง แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการหาก าไรจากการ
ด าเนินงานสูง แต่อัตราส่วนนี้ก็มีข้อจ ากัด คือ รายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่น าไปหักจากรายได้ เพื่อค านวณ
ก าไรสุทธินั้น อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นทุกปี เช่น หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น  ดังนั้น ถ้าอัตราก าไรสุทธิมี
ค่าต่ ากิจการควรวิเคราะห์สาเหตุเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ด้วยว่ามีรายการใดปกติ เพื่อจะได้ทราบว่ากิจการ
บริหารงานได้มีประสิทธิภาพเช่นไร 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2559 – 2563 สหกรณ์มี อัตราก าไรสุทธิ เท่ากับ 74.65, 78.73, 74.96, 
75.66 และ 79.00 ตามล าดับ ซึ่งทุกปีสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยร้อยละ 76.60 (เกณฑ์มาตรฐาน               
= 68.89) อัตราก าไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่า สหกรณ์สามารถด าเนินงานได้ผลดีกว่าระดับเกณฑ์
มาตรฐานแต่สหกรณ์ยังต้องศึกษาแนวทางการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น และด าเนินการให้รวดเร็ว      
เพื่อเพิ่มระยะเวลาท าก าไรให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ต้องป้องกันความเสี่ยงและให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
ก าหนด 

 
บทที่  4 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร  
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด           
ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในเร่ืองผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ระหว่างทีมที่ปรึกษา  คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงได้ด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้  สรุปประเด็นเร่ือง  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด ที่ควรจะได้น ามาใช้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561– พ.ศ.25 65)  
ดังนี ้
 1.วิสัยทัศน์  (VISION) 

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 

2.พันธกิจ  ประกอบด้วยพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พันธกิจที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
พันธกิจที่ 4. พัฒนาสวัสดิการสมาชิก  
พันธกิจที่ 5. สร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม 
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 3. ค่านิยม 
  ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่จิตสาธารณะ  

 4.ยุทธศาสตร์สหกรณ์แห่งชาติ  
 4.1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 
4.2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐาน

ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4.3 เพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินในสหกรณ์ 
 4.4 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานแก่ภาครัฐขบวนการสหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์

เอื้อต่อการพัฒนา 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 

6. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (StrategicGoals) 
6.1ได้รับการรับรองตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมภิบาลระดับประเทศ 
6.2บุคลากร 3 ฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินงานสหกรณ์ 
6.3 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม 

7. กลยุทธ์ ( Strategy)เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดกลยุทธการด าเนินการ               
ไว้ 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งานของสมาชิก 

กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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8. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การติดต่อสื่อสารภายใน 
- วัฒนธรรมองค์กร 

- การกระตุ้น / ชักจูงให้ทุกฝ่ายเกิด
การยอมรับและเห็นชอบ 
- ช้ีแจงท าความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเกิดผลดีในที่สุด 

ผู้น า 

- ต้องสามารถช้ีน า 
- มีความจริงใจ 
- มีความเอาจริงเอาจัง 

วัฒนธรรม 

- ความเช่ือ 
- ความนิยม 
- การยอมรับสิ่งใหม่ 
- การปรับตัว 

โครงสร้างองค์กร/ระบบงาน 

- ต้องปรับปรุงระบบงาน 
- ขอบเขต / ภาระงาน 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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9. การจัดโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

 
โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มวลสมาชิก 

ที่ประชุมใหญ ่

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการ

อ านวยการ 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และ
บริหารสารสนเทศ 

คณะกรรมการ

เงินกู้พิเศษและ

เร่งรัดหนี้ 

ฝ่ายสินเช่ือ 

คณะกรรมการ

เงินกู้สามัญและ

เร่งรัดหนี ้

คณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดฯุ ผู้จัดการ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

ผู้ควบคุมภายใน 

แม่บ้าน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์สีขาวฯ 

คณะท างานพัฒนาสหกรณ์สีขาวฯ 
หลักที่ 1ถึงหลกัที่ 9 (ตามล าดับ) 
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บทที่ 5 

แผนกลยุทธ์ 
ความหมาย  

แผนกลยุทธ ์
แผนกลยุทธ์ คือแผนที่แสดงทิศทางการด าเนินงานและสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร

โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3-5 ปี ซ่ึงกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ยืดหยุ่น 
และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 

แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน คือแผนที่ก าหนดกรอบโดยรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ข้างต้น และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ 
โดยทั่วไปจะเป็นแผนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วยเป้าหมาย ผลก าไร หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
ทรัพยากรที่ใช้ กรอบเวลาด าเนินงาน และเกณฑ์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรสอดคล้องกับ
งบประมาณขององค์กร 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
 ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนสมบูรณ์และสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ได้น า Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช้ 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต ( Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process 
Perspective) มุมมองด้านผู้รับบริการ ( Customer Perspective)มุมมองด้านประสิทธิผล ( Effectiveness 
Perspective) โดยการก าหนดน้ าหนักความส าคัญแต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ เพื่อน าไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ พร้อมกับก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการหลัก ( Key Performance Indicators : KPIs)
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แผนที่ยุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  ปีบัญชี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  : เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ   ค่านิยม    : ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่จิตสาธารณะ 
พันธกิจ    :1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร   3.พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี   4.พัฒนาสวัสดิการสมาชิก  5.สร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

  

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยและเหมาะสม 

 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จของงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI 

บุคลากร 3 ฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการด าเนินงานสหกรณ์ 

 

ได้รับการรับรองตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาว             
ด้วยหลักธรรมภิบาลระดับประเทศ 

 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 

 

1.เพิ่มคุณภาพ
การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

2.ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย
ในการสร้าง
คุณประโยชน์
ต่อสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

1)โครงการ
สหกรณ์     
สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

2)โครงการกีฬา
สหกรณ์สัมพันธ์ 
3)โครงการ
เกลี้ยงจาน 
 

 

 

 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากร ทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ส่งเสริมให้
สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)โครงการอบรมความรู้เรื่อง
กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
5)โครงการจัดการองค์ความรู้
เรื่องการออม 
6)โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที ่
7)โครงการสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก 
 
 

 

8)โครงการเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ “รุ่นเกษียณ
เปี่ยมสุข” 
9)โครงการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย
วิธีการสหกรณ์ 
10)โครงการสัมมนา
วิชาการสมาชิก 
เกษียณอายุ/ลาออก 
 
 
 

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งาน
ของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

11)โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารโดย
ช่องทางการ
สื่อสารที่
ทันสมัย 

 

 

 

12)โครงการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ 
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แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  ประจ าปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้า 

หมาย 

ระยะ  

เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ
สหกรณ์      
สีขาวด้วย   
ธรรมาภิบาล 
 

เพื่อให้สหกรณ์
ออมทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด        
มีการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการสหกรณ์
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาว
ด้วย 
ธรรมาภิบาล  

1. เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2. ด าเนินการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์หลักการ   
ทั้ง 9 หลัก  
2.1 ประชุมร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ ในการด าเนินการและจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
2.2 ด าเนินการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์หลักการ
ทั้ง 9 หลักอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินตนเองโดย
คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
4. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัดเพื่อแนะน า
ปรับปรุงแก้ไขและเตรียมรับการประเมิน 
6. รับการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอกและน าเสนอผลการ
ประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

1.ได้รับการ

ประเมินตามเกณฑ์

สหกรณ์ สีขาว 

 

2.ผลการประเมิน

คุณภาพสหกรณ์สี

ขาวด้วยหลัก      

ธรรมาภิบาล 

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน  

 

3.มีแนวทางการ

ด าเนินงาน

สหกรณ์สีขาวด้วย               

ธรรมาภิบาล 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

9 หลัก 
 
 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 

ตุลาคม 

2563 – 

กันยายน 

2564 

1.ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 12 ครั้ง ๆ           

ละ 21 คน คนละ 600 บาท                    

เป็นเงิน 151,200 บาท 

2.ค่าเบี้ยประชุมในการจัดท าแนวทาง

ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด จ านวน 8              

ครั้ง ๆ ละ 5 คน คนละ 600 บาท              

เป็นเงิน 24,000 บาท  

3.ค่าอาหารว่าง จ านวน 12 ครั้ง ๆ              

ละ 21 คน  คนละ 25 บาท                 

เป็นเงิน 6,300 บาท  

4.ค่าอาหารว่าง จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 5

คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 

5.ค่าเอกสาร  เป็นเงิน 2,500 บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  185,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

คณะกรรมการ

อ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 

หมาย 

ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการ  

กีฬาสหกรณ์

สัมพันธ์  

 

เพื่อส่งเสริมให้

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ นักกีฬา

สมาชิกสหกรณ์    

ได้มีคุณภาพชีวิต

พลานามัยที่สมบูรณ์ 

แข็งแรง และจิตใจ

เข้มแข็ง 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
3.ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

4.ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย

สหกรณ์สัมพันธ์ประจ าปี 

2564 

5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมาย  

เข้าร่วมกิจกรรม 

(80 คน) 

 

2.ความพึ่งพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

≥90 % 

 

 

 

 

≥90 % 

 

ตุลาคม 

2563 – 

มกราคม 

2564 

 

1.เสื้อกีฬาตัวละ 300 รวม 24,000 

2.อาหารเครื่องดื่ม คนละ 100   รวม 8,000 

3.ค่าเดินทางเหมาจ่าย 14,000 

4.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 300    

รวม  24,000 

5.ค่าโต๊ะงานเลี้ยง 5 โต๊ะๆ ละ 2,500   

เป็นเงิน  12,500  บาท 

6.อัดฉีดรางวัลๆละ 2,000 รวม 8,000 

7.สนับสนุนจัดงาน 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  95,500  บาท 

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสัมพันธ์

และบริหาร

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 

หมาย 

ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการ   

เกลี้ยงจาน 

(Empty Plate) 

เพื่อให้สมาชิก

สหกรณ์ในแต่ละ

หน่วยงานมีส่วน

ร่วมในการท า

กิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมที่

เป็นคุณประโยชน์

ต่อสังคม 

 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

2.จัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิก

กลุ่มเป้าหมาย 

3.ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง

ต่างๆ เสียงตามสายติดป้าย

รณรงค์  และจัดกิจกรรมรณรงค ์

4.ประเมินผลติดตามการ

ด าเนินงาน 

5.สรุป ประเมินโครงการ 

จ านวน

หน่วยงานที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

≥90 % 

 

 

 

 

ตุลาคม 

2563 – 

กันยายน 

2564 

 

1.ค่าวิทยากร 1คน 3 ชม.ๆ 600 บาท  

เป็นเงิน 1,800 บาท 

2.ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม 100 คน ๆ ละ 200 บาท     

เป็นเงิน  20,000  บาท 

3.ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท  

เป็นเงิน  2,500  บาท 

4.จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์  จ านวน 5,000 บาท 

5.ค่าเอกสาร จ านวน 2,500 บาท 

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  36,800 บาท    

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสัมพันธ์

และบริหาร

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 

หมาย 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการ

อบรมความรู้

เรื่อง

“กฎหมาย

สหกรณ์ 

ความเสี่ยง

และการ

ควบคุม

ภายใน” 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความส าคัญอย่างยิ่ง ใน
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ควรมี
การพัฒนาทั้งกรรมการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
และสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งมีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อความ
โปร่งใส   การบริหารความเสี่ยง  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินงาน 
เจ้าหน้าที่และสมาชิก ต้องความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ การป้องกันความเสี่ยง  
และกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนา  เช่ือมั่นและศรัทธาใน
ระบบสหกรณ์ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เป็น
บุคลากรทั้ง 3 ฝ่ายเพิ่มศักยภาพและคุณภาพขององค์กร  
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น 

2. 1.เขียนโครงการเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3. 2.ประชุมสัมมนา
วิชาการให้กับสมาชิก 

4. 3.สรุป / ประเมินผล 

1.ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
 
2.ร้อยละคะแนน

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าอบรม 

20% 
 

 

 

95% 

 

 

ตุลาคม  

2563–

มกราคม  

2564 

 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน         

รวม 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท       

เป็นเงิน 1,800  บาท 

2.ค่าอาหารว่าง 150 คน ๆ ละ 

25 บาท เป็นเงิน 3,750  บาท 

3.ค่าเอกสาร 150 ชุดๆ                  

เป็นเงิน 3,075 บาท 

4.ค่าตอบแทนสมาชิก 150 คนๆ 

ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,625 บาท 

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัว

เฉลี่ยกันได้ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยงและ

ควบคุมภายใน   
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า หมาย ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการจัดการ

องค์ความรู้เรื่อง   

การออม 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

ทั้ง 3 ฝ่าย มีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องการออม 

2.เพื่อจัดการความรู้เรื่อง

การออมและน าข้อมูล

ความรู้เผยแพร่ให้กับ

สมาชิกในองค์กรได้รับรู้

และน าไปใช้ประโยชน์ 

1.เขียนโครงการ 
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
2.จัดประชุมถอด

บทเรียน จ านวน 3 

ครั้ง 

3.สรุปกิจกรรมถอด

บทเรียนและจัดท า

รูปเล่ม 

 

1. จ านวนครั้ง

การจัดประชุม 

 

2.มีองค์ความรู้

เรื่องการออม  

3 ครั้ง 

 

 

1 เล่ม 

ตุลาคม 

2563 - 

กันยายน 

2564 

 

1.ค่าเบี้ยประชุมตลอดโครงการ จ านวน 3 ครั้ง 
-ครั้งที่ 1 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  

จ านวน 30 คนๆละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 

-ครั้งที่ 2 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  

จ านวน 30 คน ๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 

-ครั้งที่ 3 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  

จ านวน 30 คน ๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 

2. ค่าอาหารว่าง รวมตลอดโครงการจ านวน 30 คน 

คนละ 3 ครั้ง ๆ ละ25 บาท   เป็นเงิน 2,250บาท 

3. ค่าเอกสาร  เป็นเงิน 3,000บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  23,250บาท     

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะอนุกรรม 

การด้านการ

พัฒนาบุคลากร   
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า หมาย ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์   

มีความรู้ ความสามารถ

บทบาทหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

1.เขียนโครงการ 
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
2.จัดกิจกรรมประชุม

อบรมให้ความรู ้

3. สรุปประเมิน

โครงการ 

 

หลังการอบรม 

เจ้าหน้าที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้น  

100% ตุลาคม 

2563- 

กันยายน 

2564   

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน   

เป็นเงิน  2,000  บาท 

2. ค่าอาหารว่าง 22  คน ๆ  ละ 25  บาท  

เป็นเงิน  550  บาท 

3. ค่าเอกสาร  เป็นเงิน  1,000  บาท 

4. ค่าตอบแทนสมาชิก จ านวน 22 คนๆ  

คนละ 400 บาท  เป็นเงิน 8,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด  12,350.00  บาท  

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

คณะอนุกรรม การ

ด้านการพัฒนา

บุคลากร   
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า  

หมาย 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการสัมมนา

ความรู้เกี่ยวกับ

สหกรณ์ของสมาชิก 

 

เพื่อให้สมาชิกใหม่  มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

-อุดมการณ์และ หลักการ

สหกรณ์  

-ความรู้ทักษะด้านการเงิน 

-ระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมายสหกรณ ์

 

1.เขียนโครงการ เสนอ

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2.จัดกิจกรรมประชุม

อบรมให้ความรู ้

3. สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของ

สมาชิกที่เข้ารับ

การอบรมมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

 

2.ร้อยละความ

พึงพอใจของ

สมาชิก ต่อการ

จัดประชุม 

 

≥80 % 

 

 

 

 

≥90 % 

 

ตุลาคม  

2563  -

มีนาคม  

2564 

1.ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมประชุม   

จ านวน 225 คน ๆ ละ 25 บาท   

เป็นเงิน  5,625  บาท 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 

3.ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 225 คน 

คนละ 200 บาท เป็นเงิน 45,000  บาท 

4.เอกสาร วัสดุ ในการประชุม   

เป็นเงิน  1,400บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด  55,625  บาท  

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนา

บุคลากร   
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.โครงการเงิน

ฝากออมทรัพย์

พิเศษ   

“รุ่นเกษียณ

เปี่ยมสุข” 

 

เพื่อให้สมาชิกสร้าง

อุปนิสัย วินัยในการ

ออมเงิน  และมีเงิน

ใช้  เมื่อเกษียณอายุ

ราชการ 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
3.จัดประชุมอบรมให้ความรู้

เรื่อง“ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดี

ในวันหน้า” 

4.สมาชิก เปิดบัญชี “เงินฝาก

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข” 

5.สรุปรายงานผลการ

ด าเนินการ และประเมินผล 

 

1.ร้อยละของ

เป้าหมาย เปิด

บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์

เกษียณเปี่ยม

สุขเพิ่มขึ้น 

 

2.ร้อยละความ

พึงพอใจของ

สมาชิก 

 

≥ 20% 

 

 

 

 

 

 

≥ 90% 

 

ตุลาคม 

2563 - 

กันยายน 

2564 

 

1.ทุนสวัสดิการเงินเปิดบัญชี เป็นเงิน 20,000 บาท 

2. ทุนศึกษาอบรม เป็นเงิน 55,750 บาท  ได้แก่ 

 -ค่าตอบแทนสมาชิก 150 คนๆ ละ 200 บาท เป็น

เงิน 30,000 บาท    -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท 

 -ค่าของที่ระลึก 450 บาท และถุงผ้า 9,000 บาท 

 -ค่าป้ายไวนิล  3,250 บาท 

 -ค่าอาหารว่าง 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 

 -ค่าโสตทัศนูปกรณ์และท าความสะอาด 700 บาท 

 -ค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ 600 บาท 

 -เงินจับฉลากรางวัล เป็นเงิน 6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,750 บาท 

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะกรรมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์และ

บริหารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของ

สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ด้วยวิธีการ

สหกรณ ์

เพื่อให้สมาชิกมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

บริหารจัดการ

ด้านการเงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

2.ประสานงานวิทยากร 

ผู้เกี่ยวข้อง สถานที่ 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร     

เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม   

3.จัดกิจกรรมประชุมให้

สมาชิกมีความรู้ด้านการ

บริหารการเงินด้วยตนเอง /

การจัดการหนี้นอกระบบ 

4.ประเมินโครงการ 

 

1.ร้อยละ

คะแนนความ 

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมการ

อบรม 

 

2. ร้อยละ      

ของสมาชิก

กลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้ารับการ

อบรม 

≥ 80% 

 

 

 

 

 

≥ 80% 

 

 

 

 

ตุลาคม 

2563 -

กันยายน 

2564 

 

1.ค่าอาหารว่าง 122 คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 

3,050  บาท            

2.ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน 3,000  บาท 

3.ค่าตอบแทนสมาชิก 122 คนๆละ 200 บาท                 

เป็นเงิน  24,400  บาท 

4.ค่าเอกสาร/วัสดุต่างๆ  เป็นเงิน  3,000  บาท 

5.ค่าโสตทัศนูปกรณ์และท าความสะอาด 600 บาท 

รวมเป็นเงิน  34,050  บาท 

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

คณะกรรมการ

เงินกู้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี   

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงการ

สัมมนาวิชาการ

สมาชิก 

เกษียณอายุ/

ลาออก 

 

เพื่อให้สมาชิก

สหกรณ์มีขวัญ

และก าลังใจที่ดี     

มีความรักและ

ศรัทธาต่อสหกรณ์ 

ให้ความร่วมมือใน

การท าธุรกิจกับ

สหกรณ ์

 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
2.จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

สมาชิก เกษียณอายุ/ลาออก 

3.สรุปประเมินผลโครงการ 

 

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

สมาชิก 

 

≥ 90% 

 

ตุลาคม 2563  

– กรกฎาคม 

2564 

 

1.ค่าเดินทางเหมาจ่าย  ไป - กลับ              

เวลา 2 วัน  เป็นเงิน 46,000  บาท 

2.ค่าที่พัก จ านวน 50 คน ๆ ละ 600 บาท  

เป็นเงิน 30,000  บาท 

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 400 ต่อวัน  

จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 40,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  116,000  บาท  

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกัน

ได้ 

 

คณะกรรม 

การศึกษา

ประชาสัมพันธ์

และบริหาร

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 

   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งานของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ ์  

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11.โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

สื่อสารโดยช่อง

ทางการสื่อสารที่

ทันสมัย 

 

 

 

 

 

เพื่อให้สมาชิก

ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

ของสหกรณ์ ที่

ถูกต้องและทัน

ต่อเหตุการณ์

อย่างทั่วถึง 

 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.ส ารวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของสมาชิก 

3.วิเคราะห์ข้อมูล 

4.จัดให้กิจกรรมการสื่อสารตามช่องทาง

ต่างๆ 

5.ประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของ

สมาชิกตามช่องทางการสื่อสาร 

6.สรุปประเมินผลโครงการ 

 

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

สมาชิกต่อ

ช่องทางการ

สื่อสาร 

 

≥ 90% 

 

ตุลาคม 

2563 - 

กันยายน 

2564 

1.ค่าสมัครไลน์ออฟฟิส       

เป็นเงิน 24,000  บาท 

2.ค่าแผ่นป้ายไวนิลและอื่นๆ             

เป็นเงิน 8,000  บาท 

3.ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  34,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

กันได ้

คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสัมพันธ์

และบริหาร

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งานของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ ์  

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12.โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

 

1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น

ปัจจุบัน 

2.เพื่อให้สหกรณ์มีระบบค านวณ

เงินกู้โดยสมาชิก 

และมีระบบจัดเก็บข้อมูลของ

สมาชิก  

-การท าประกันชีวิต 

-การท าฌาปนกิจฯ 

-ข้อมูลบุตรสมาชิก  

 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

2.ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นปัจจุบัน 

3.จัดหาบริษัทมาจัดท า

โปรแกรมพิเศษ 

4.มีมติให้จัดจ้างบริษัท 

5.สรุปประเมินผลโครงการ 

 

1.มีรายงานผลการ

ปรับปรุงข้อมูล

สารสนเทศในที่

ประชุมประจ าเดือน

ทุกเดือน 

 

2.ได้บริษัทรับจ้าง

จัดท าโปรแกรม

พิเศษ 

 

1.ข้อมูล

สารสนเทศมี

การปรับปรุง

ให้เป็น

ปัจจุบัน 

 

2.จัดท า

สัญญาจ้าง 

 

ตุลาคม 

2563 - 

กันยายน 

2564 

 

ค่าจ้างจัดท า

โปรแกรมพิเศษ 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

253,500 บาท 

คณะกรรมการ

อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

32 

คณะผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
2 นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 1 
3 นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 2 
4 นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการ 
5 น.ส.สายนาท พลไชโย กรรมการ 
6 นายจิรภัทร จุลบท กรรมการ 
7 นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการ 
8 นางศิริลักษณ์ ผดุงพล กรรมการ 
9 นายวรวุฒิ มาตา กรรมการ 

10 นางจิตราวดี สุมาลี กรรมการ 
11 นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการ 
12 นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการ 
13 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการ 
14 นางศิริมา โกมารทัต กรรมการ/เลขานุการ 
15 นางสาวสมทรง บุญญานุสนธ์ิ ผู้จัดการ 
16 นางสาวไพจิตร ชนะบุญ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
17 นางรุ่งนภา   น้อยทอง หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
18 นางวงเดือน ฦาชา สมาชิก 
19 นางสิริลัดดา บุญเนาว ์ สมาชิก 
20 นายสมบัติ มีใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 


