
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด หน้า 1 

 

 

 

 
 
 

แผนกลยุทธ ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

ปี 2565 – 2567 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด หน้า 2 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ในคร้ังนี้ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้สหกรณ์มีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท าให้สหกรณ์รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหา
อุปสรรคของสหกรณ์ 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 มีและใช้แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแผน ยุทธศาสตร์

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ 

วิธีการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์และแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ปี 2565 
2. คณะท างาน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม  จากการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ

ของสมาชิก ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
3. คณะกรรมการฯ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ฝ่ายจัดการประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ                   

พ.ศ. 2565 ร่วมกันพิจารณาและก าหนด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด( Key Performance Indicator) เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์ และโครงการกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

4. เสนอ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมตัวแทนสมาชิก เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.  เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ให้สมาชิกได้ทราบ  
6. ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามควบคุมก ากับประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ                     

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

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สหกรณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อง
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ในระยะเวลาด าเนินงาน 1 ป ี
 2. สหกรณ์กรอบทิศทางการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และการบริหารงานในเชิงรุก สนับสนุนให้สหกรณ์
มีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกได้มากยิ่งขึ้น 
 3.  แผนกลยุทธ์ที่ได้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีระบบงานที่ชัดเจน 
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อันจะน าไปสู่การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์ 

4.  สหกรณ์มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ สมาชิกและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพและการมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาสหกรณ์ 

วิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์และกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ มีขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งวิเคราะห์

ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างและก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน 

 
 

  
 
 
 
 
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
จากสมาชิก / ผู้เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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บทท่ี  2 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร  

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ดังรายละเอียด
ที่กล่าวไว้ในเร่ืองผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษา  
คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้  สรุปประเด็น
เร่ือง  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ที่ควรจะได้น ามาใช้ก าหนด
เป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ใน 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2565– พ.ศ.2567)  ดังนี ้
  
วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ  

 
 

พันธกิจ ( MISSION ) 
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงด้านการเงิน 
2. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. บริหารจัดการระบบสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสหกรณ์และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( STRATEGIC ISSUE ) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

 
ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์   โปร่งใส   ใส่ใจ   มีส่วนร่วม  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด หน้า 5 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

1.สหกรณ์มีระบบบริหาร
การเงินที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของก าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 คณะกรรมการ
อ านวยการ 

 2. ร้อยละของการได้รับการ
ช าระหน้ีจากผู้กู้และทายาท 

ร้อยละ 100 คณะกรรมการ
เงินกู้ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.บุคลากร 3 ฝ่าย มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร 

ระดับ 5 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 5 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

1.มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย และตอบสนองต่อ
การใช้งานของสมาชิก 

1.ร้อยละของสมาชิกที่กู้
ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM 
 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 90 

ฝ่ายจัดการ 
 
 
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
และบริหาร
สารสนเทศ 
 

4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 

1. ผ่านการรับรองเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ระดับประเทศ 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับประเทศ 
 

ผ่าน คณะกรรมการ
ด าเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

2.ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มารับบริการ 
 

ร้อยละ 95 ฝ่ายจัดการ 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายสหกรณ ์

1. ระดับความส าเร็จในการ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
สหกรณ์ 

ระดับ 5 คณะกรรมการ
ด าเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
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โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มวลสมาชิก 

ที่ประชุมใหญ่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และ
บริหารสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
เงินกู้พิเศษและ
เร่งรัดหน้ี 

ฝ่ายสินเชื่อ 

คณะกรรมการ
เงินกู้สามัญและ

เร่งรัดหน้ี 

คณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุฯ ผู้จัดการ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

ผู้ควบคุมภายใน 

แม่บ้าน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์สีขาวฯ 

คณะท างานพัฒนาสหกรณ์สีขาวฯ 
หลักที่ 1ถึงหลักที่ 9 (ตามล าดับ) 
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บทท่ี 3 
แผนกลยุทธ์ 

ความหมาย  

แผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ คือแผนที่แสดงทิศทางการด าเนินงานและสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร

โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ยืดหยุ่น และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 

แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน คือแผนที่ก าหนดกรอบโดยรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์ข้างต้น และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ โดยทั่วไปจะเป็นแผน
ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วยเป้าหมาย ผลก าไร หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ กรอบเวลา
ด าเนินงาน และเกณฑ์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควรสอดคล้องกับงบประมาณขององค์กร 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
 ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนสมบูรณ์และสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้
น า Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช้ 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ( Learning and 
Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective) มุมมองด้านผู้รับบริการ 
(Customer Perspective)มุมมองด้านประสิทธิผล ( Effectiveness Perspective) โดยการก าหนดน้ าหนักความส าคัญ
แต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ พร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)  
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แผนยุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ปี 2565 – 2567 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรสามฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ
อบรมด้าน
การเงิน บัญชี 
และการ
บริหารส าหรับ
กรรมการและ
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

เพื่อให้
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
- การเงิน 
- บัญชี 
- การบริหาร
สหกรณ์ 

1.เขียนโครงการ
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
ประชุมอบรมให้
ความรู้แก่
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จ านวน 1 วัน 
3.สรุปประเมิน
โครงการ 

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
การเงิน บัญชี 
การบริหาร
สหกรณ์ 
 

ร้อยละ80 คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 
จ านวน 23 คน 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม          
จ านวน 23 คน คนละ 50 บาท                 
(เช้า-บ่าย)  เป็นเงิน 1,150 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 23 คน   
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน             
คนละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน7,200 บาท                  
(1,200 บาท/ชม.) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,650 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย      
กันได้ 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรสามฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI: ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ    
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ
สัมมนาความรู้
เก่ียวกับ
สหกรณ์ของ
สมาชิก 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ 
- อุดมการณ์
หลักการสหกรณ์ 
- ความรู้ทักษะ
ด้านการเงิน 
- ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมาย
สหกรณ์ 
 

1.เขียนโครงการ
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
ประชุมอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิก
สหกรณ์จ านวน 3 
ชั่วโมง  
3.สรุปประเมิน
โครงการ 

บุคลากรทั้ง3 ฝ่าย 
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
อุดมการณ์
หลักการสหกรณ์ 
ความรู้ทักษะด้าน
การเงิน 
ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมาย
สหกรณ์ 
 

ร้อยละ 80 
 

สมาชิกใหม่
และสมาชิกที่
ไม่เคยอบรม
จ านวน 100 
คน 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 100 คน ๆ ละ 25 บาท         
เป็นเงิน 2,500 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน              
คนละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
(1,200 บาท/ชม) 
3. ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 100 คน ๆ ละ 200 บาท      
เป็นเงิน 20,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26,100 บาท 
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ             
ถัวเฉลี่ยกันได้) 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3 : สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่ายมีการด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
KPI : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
สมาชิกมีความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ 

1.รับสมัครและ
คัดเลือกสมาชิกเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่เกิน 20 
คน 
2.ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานทุก 3 
เดือน 
3. สรุปโครงการ 

สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ร้อยละ 80 สมาชิกที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการเพื่อ
สนับสนุน
งบประมาณ
จ านวน 20 คน 

ตุลาคม 
2564- 
กันยายน 
2565 

2. ค่าตอบแ   1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 

คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 

เป็นเงิน 7,200 บาท 

2. ค่าอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ
จ านวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท      
เป็นเงินประมาณ 40,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 47,200 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ         

ถัวเฉลี่ยกันได้) 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3 : สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทั้งสามฝ่ายให้มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
KPI  :ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่มารับบริการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ         
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้
เกษียณอายุ
ราชการ 
 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มีขวัญ
และก าลังใจที่ดี มี
ความรักและ
ศรัทธาต่อสหกรณ์ 
ให้ความร่วมมือใน
การท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ 
 

1.เขียนโครงการ 
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้
เกษียณอายุราชการ 
3.สรุปประเมินผล
โครงการ 

 

ความพึง
พอใจของ
สมาชิก 
 

ร้อยละ 90 
 

ผู้เกษียณอายุ
ราชการปี 2564
และ2565 และ
ทีมงานสหกรณ์
ออมทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิจ านวน 70
คน 

ตุลาคม 
2564 – 
สิงหาคม 
2565 
 

1.ค่ารถเดินทางเหมาจ่าย                 
ไป – กลับ 1 วัน                            
เป็นเงิน 40,000  บาท 
2. ค่าอาหาร จ านวน 70 คน                 
คนละ 1,000 บาท  
เป็นเงิน 70,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 110,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้) 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 5 : ผ่านการรับรองเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI  :ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่มารับบริการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการ
อบรม
พฤติกรรม
บริการและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ 

เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
พฤติกรรมบริการ
ทีดีผู้รับบริการพึง
พอใจและไม่เกิด
ข้อร้องเรียน 

1. จัดอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ
และบุคลิกภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จ านวน 1 
วัน 

ร้อยละความ
พึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

≥95 เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
จ านวน 7 คน 

ธันวาคม 
2564 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท             
เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้า
อบรมและวิทยากรจ านวน 10 คน            
คนละ150 บาท  เป็นเงิน 8,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 14,400 บาท 
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ              ถัว
เฉลี่ยกันได้) 

ฝ่ายจัดการ 
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คณะผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
 

 
 

 
 

 
 

 

1 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
2 นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 1 
3 นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 2 
4 นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการ 
5 นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการ 
6 น.ส.สายนาท พลไชโย กรรมการ 
7 นายจิรภัทร จุลบท กรรมการ 
8 นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการ 
9 นายวรวุฒิ มาตา กรรมการ 

10 นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการ 
11 นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการ 
12 นางศิริมา โกมารทัต กรรมการ 
13 นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการ 
14 นางสุชาดา ศรีหาพล กรรมการ 
15 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการ/เลขานุการ 
16 น.ส.สมทรง บุญญานุสนธิ์ ผู้จัดการ 
17 นายธนฤทธิ ์ สมองดี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
18 น.ส.ไพจิตร ชนะบุญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
19 นางรุ่งนภา น้อยทอง เจ้าหน้าที่บัญชี 
20 น.ส.ภานุลักษณ์ วงละคร เจ้าหน้าที่การเงิน 
21 น.ส.ณัฐพรพรรณ เหล่ามนต์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22 นางศิริลักษณ์ ผดุงพล สมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ 219 
23 นางสิริลัดดา บุญเนาว์ สมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ 317 


