
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข 

โครงการที่ 8                      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พฒันาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 

หัวหน้าโครงการ   แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์    

ผู้ประสานโครงการ   นางศิริมา  โกมารทัต  และ  นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธิ์   

หลักการและเหตผุล 
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด  มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งส่งเสริมให้
สมาชิกมีพฤติกรรมในการออมเพิ่มขึ้น  ในปีที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกมีความต้องการให้ขยายเวลาของโครงการเพิ่มขึ้น  คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออมและความต้องการของสมาชกิดังกล่าว  จึงได้จัดทำ โครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข ขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนให้สมาชิกมีอุปนิสัย มีวินัยในการออมที่
ต่อเนื่อง โดยเร่ิมต้นเงินขวัญถุงเปิดบัญชีให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ คนละ 200 บาท และให้สมาชิกได้ออมราย
เดือนตามสมัครใจในวงเงินที่สมาชิกสามารถออมได้   

วัตถุประสงค์   เพื่อให้สมาชิกสร้างวินัยในการออมเงิน และมีเงนิใช้เมื่อเกษียณอายุราชการ   

เป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกดั  

สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจำกัด   

ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ร้อยละของจำนวนสมาชิกเปดิบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเพิ่มข้ึน  (100 ราย)   
2. ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

≥ 20%   
≥  90% 

 
แผนการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) เป้าหมาย 

1. เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตุลาคม 2563 30% 
2. จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง “ออมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวนัหน้า” พฤศจิกายน 2563 80% 
3. สมาชิกเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข”  พฤศจิกายน 2563  - 

กันยายน 2564 
90% 

4. สรุปและประเมินผล กันยายน  2564 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

งบประมาณ    จัดสรรจากทุนศึกษาอบรม และทุนสวัสดิการสมาชิก  ดังนี้ 
     1.ทุนสวัสดิการสมาชิก  เงินเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข  100 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 20,000 บาท   
     2.ทุนศึกษาอบรม  จำนวน  55,750 บาท   ดังนี้ 

-ค่าตอบแทนสมาชิก  150 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  30,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง  150 คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน  3,750 บาท 
-ค่าวิทยากร  จำนวน  2,000 บาท 
-ค่าของชำร่วยและของที่ระลึก  จำนวน  9,450  บาท 
-ค่าป้ายไวนิล  จำนวน  3,250  บาท 
-ตอบแทน จนท.ห้องประชุมและคนงานทำความสะอาด  รวมจำนวน  700 บาท 
-ค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ  จำนวน  600 บาท 
-เงินจับฉลากรางวัล  จำนวน  6,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 75,750 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   สมาชิกได้สร้างวนิัยในการออม และสมาชิกมีความพึงพอใจ   
 
 

ผู้เสนอโครงการ ………………………………………….………..….. 
                (นางศิริมา  โกมารทัต) 

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ ……………………………….………………….. 
 (นางสุจดี  ตั้งใจ) 

รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชยัภูมิ จำกัด     
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ ………………………………………….…………….. 
 (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒจิิระวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข 
 

 



แผนผังกำกับแผนงานโครงการที่ 8  “โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข” 

ที ่ แผนงานโครงการ 
เป้าหมาย 

(%) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

หมายเหตุ 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 10              
2 จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง“ออมวันนี้เพ่ือ

ชีวิตที่ดีในวันหน้า” 
30              

3 สมาชิกเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์เกษียณ
เปี่ยมสุข” 

80              

4 สรุปและประเมินผล 90              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8.โครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ           
“รุ่นเกษียณเปี่ยม
สุข” 
 

เพ่ือให้สมาชิก
สร้างอุปนิสัย 
วินัยในการ   
ออมเงิน  และ      
มีเงินใช้   เมื่อ
เกษียณอายุ
ราชการ 

1.เขียนโครงการ เสนอเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง
“ออมวันนี้เพ่ือชีวิตที่ดีในวันหน้า” 
3.สมาชิก เปิดบัญชี “เงินฝากออม
ทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข” 
4.สรุปรายงานผลการดำเนินการ 
และประเมินผล 
 

1.ร้อยละของ
เป้าหมาย เปิด
บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุข
เพ่ิมข้ึน 
 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สมาชิก 
 

≥ 20% 
 
 
 
 
 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1.ทุนสวัสดิการฝากให้
สมาชิก 20,000 บาท 
2. ทุนศึกษาอบรม 
55,750 บาท 
-ค่าตอบแทนสมาชิก 
150 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท 
-ค่าวิทยากร 2,000 
บาท 
-ค่าถุงผ้า 9000 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล  3,250 
บาท 
-ค่าอาหารว่าง 3,750 
บาท 
-ค่าตอบแทนจนท.ห้อง
ประชุมและคนงาน 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
และ
สารสนเทศ 



700 บาท 
-ค่ารับรองแขก 600 
บาท 
-เงินจับฉลากรางวัล 
6,000 บาท 
-ของที่ระลึก 450 บาท 
รวม75,750บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


