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จึงหวังว่า  แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ของพวกเราให้มี

ความเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ  ขึ้นไปอย่างมีธรรมาภิบาล  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ได้ถูกจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวของข้าราชการของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จํานวน  324  คน  เพ่ือขอต้ังสหกรณ์  และจดทะเบียนกับนายทะเบียน

สหกรณ์  ได้รับใบอนุญาตในวันที่  31  พฤษภาคม  2533  รวมระยะเวลา  29  ปี เปิดดําเนินการต้ังแต่

ปี  2533  เป็นผลสําเร็จ  สถานที่ต้ัง  ณ  สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ด้วยเงินทุนดําเนินการครั้งแรก

จํานวน  584,578.60  บาท  ในระยะเวลากว่า  30  ปี  ของการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย 

จํากัด  พบว่า  ผลประกอบการได้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการเร่ิมต้น  จนถึงปัจจุบันมสีมาชิกสามญั

จํานวน  1,972  คน  เป็นสมาชิกสามัญจํานวน  1,927  คน  และสมาชิกสมทบจํานวน  45  คน

ทุนเรือนหุ้น  จํานวน  1,011,736,300.00  บาท  (ณ  วันที่  30  กันยายน  2562)  การบริหารสหกรณ์

ได้จัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะปานกลาง  (4  ปี)  จํานวน  1  ฉบับ  คือ  ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2559–2562)

ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์  สําหรับฉบับที่  1  สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนฯ  ในวันที่ 30  

ธันวาคม  2562  มีโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการมีคณะกรรมการดําเนินการ

ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง  ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  เป็นฝ่ายบริหาร  มีจํานวน  15  คน 

จัดโครงสร้างเป็นประธานกรรมการ  1  คน รองประธานกรรมการ  3  คน  เหรัญญิก  1  คน  เลขานุการ

1  คน  ที่เหลือเป็นกรรมการ  นอกจากน้ัน  ยังแบ่งคณะกรรมการดําเนินการตามภาระหน้าที่ออกเป็น

3  คณะ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู้  และคณะกรรมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์  และมีฝ่ายจัดการเป็นฝ่ายปฏิบัติงานมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา  แบ่งงานภายใน

ออกเป็น  5  ฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายสินเช่ือ  ฝ่ายบัญชี/พัสดุ  ฝ่ายธุรการ  และฝ่าย

ฌาปนกิจ  โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ  จํานวน  5  คน  มาจากการเลือกต้ังของที่ประชุมใหญ่ทาํหน้าที่

ตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณ์  เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจําเดือน

และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีทั้งน้ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ  และข้อบังคับ

สหกรณ์ฯ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

ภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ซึ่งได้ดําเนินงานตาม

พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  เพ่ือให้ตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผลการ

ดําเนินงานระบบสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามลักษณะการกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม 

และกลยุทธ์การพัฒนาฯ 
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แผนยุทธศาสตร์  (Strategic  Planning)  หรือแผนกลยุทธ์  เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้

สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  การวางแผนยุทธศาสตร์มีความ 

สําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นประเด็นสําคัญ การวางแผน

ยุทธศาสตร์เป็นเง่ือนไขหนึ่งของการจัดการองค์กร  จัดระบบการบริหาร  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิก  และสังคม 

จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา เกิดจากการที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันวางแผน

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางในการดําเนินงานอย่างมีระบบ  มีการควบคุมภายในที่ดี ดําเนินงาน

ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  จนทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด

ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  ปี  2561  และ

2562  ซึ่งเป็นเกียรติบัตรที่บ่งช้ีให้เห็นถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวงการสหกรณ์

ทั่วประเทศ  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการรักษาความเป็นเลิศและการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่

มาตรฐานสากลของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ  จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์  ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2563–2566)  ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ์  และ

แผนที่กําหนดขึ้นจะถูกนําไปพัฒนาเป็นแผนงานโครงการของสหกรณ์ในช่วงระยะเวลาการดําเนินการ 

โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์มาเป็นตัวกําหนดทิศทาง  แลว้นํามาวางแผน 

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความม่ันคง  เป็นสหกรณ์ช้ันนํา  และ

เป็นที่พ่ึงของสมาชิก  และสังคมต่อไป 

1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Management) 

นักบริหารส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้แผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  เพ่ือนําองค์การ

ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือเป้าหมายท่ีต้องการ  การรู้จักเพียงแต่การใช้แผนกลยุทธ์แต่ไม่รู้จักการ

จัดการเชิงกลยุทธ์จะทําให้นักบริหารไม่เห็นวงรอบของการบริหารจัดการ  ดังน้ัน  เพ่ือให้นักบริหาร

เข้าใจวงรอบของการบริหารจัดการ  และสามารถใช้แผนกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ  จึงขออธิบายภาพรวม

ของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพียงพอสังเขป  ดังน้ี 

คําว่า การจัดการ ตรงกับภาษาอังกฤษคือคําว่า Management ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาต่าง ๆ

อาทิ  ภาษาลาตินคือ  Manus  หมายถึง  มือ  ภาษาอิตาเลียนคือ  Managgiare  หมายถึง  การฝึกม้า

ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของคน  ภาษาฝร่ังเศสคือ  Husbandry  หมายถึง  เก่ียวข้องกับการดูแลครัวเรือน 

ตามพจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2542  ให้ความหมาย  การจัดการ  หมายถึง  การสั่งงาน
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ควบคุมงาน  ในมุมมองของนักการจัดการสมัยใหม่อย่าง  Peter F. Drucker  กล่าวว่า  การจัดการ  คือ

การทํางานให้สําเร็จโดยผ่านบุคคลอื่น  แต่โดยทั่วไปแล้วการนิยามความหมายของการจัดการมีความ

หลากหลายสูง  ไม่ตายตัว  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละบุคคล 

คําว่ากลยุทธ์ตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า  Strategy  มาจากภาษากรีกคําว่า  Srategos  ที่

ประกอบด้วยคําว่า  Stratos  หมายถึง  กองทัพ  และ  Ago  หมายถึง  ผู้นํา  ดังน้ัน  รากศัพท์เดิมให้

ความสําคัญกับการแสวงยุทธวิธีเพ่ือความได้เปรียบในการรบ  แต่ในปัจจุบันสนามรบได้เปลี่ยนรูปไปสู่

สงครามทางการค้า  องค์การท้ังหลายจึงต้องแสวงหากลยุทธ์หรือยุทธวิธีหรือเครื่องมือต่าง ๆ  เพ่ือให้

ได้เปรียบคู่แข่งขันที่มีอยู่อย่างมากมาย 

ดังน้ัน  องค์การหรือหน่วยงานยุคใหม่ทั้งหลายในปัจจุบันมีความจําเป็นในการบริหารจัดการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ทั้งหลายที่เป็นองค์การเชิงคุณธรรมจะ 

ต้องใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของ

สหกรณ์น่ันคือ  การสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่สมาชิก  ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic 

Management)  เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ

องค์การหรือหน่วยงาน  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการ

ดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.2 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปแล้วจะมีองค์ประกอบที่สําคัญ  4  องค์ประกอบคือ 

1) การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic  Planning) 

2) การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic  Implementation) 

3) การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์  (Strategic  Control & Evaluation) 

4) การปรับปรุงแผนกลยุทธ์  (Revision  of  Strategic  Planning) 

 

 

 

 

 

 



4 

บทนํา 

 
ภาพประกอบที่  1 แสดงองค์ประกอบหรือวงรอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

จากข้ันตอนทั้งหมดของการจัดการเชิงกลยุทธ์  แสดงให้เห็นว่า  แผนกลยุทธ์เป็นเพียง

กิจกรรมหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์  ถ้านักบริหารต้องการให้การบริหารจัดการมีความสําเร็จจะ 

ต้องดําเนินการให้ครบทั้ง  4  ขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ไม่ใช่ยาวิเศษที่เมื่อองค์การ

มีแล้วจะทําให้เกิดความสําเร็จขึ้น  ทั้งน้ีเพราะวงรอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์มีทั้งหมด  4  ขั้นตอน 

ดังน้ัน  เมื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

โดยการสร้างเครื่องมือ  กลไก  เพ่ือให้มีการนํากลยุทธ์ที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  นอกจากน้ัน

จะต้องมีการควบคุมหรือสั่งการให้ดําเนินการตามที่กําหนดในแผนกลยุทธ์  พร้อมทั้งการประเมินผล

แผนกลยุทธ์ที่ได้ดําเนินการไปว่าเกิดผลสําเร็จหรือไม่  ถ้าไม่สําเร็จเกิดจากอะไร  หรือสําเร็จบางส่วน 

มีอะไรที่ทําให้ไม่สําเร็จอย่างเต็มที่ตามที่ต้องการ  และสุดท้ายที่นักบริหารจะต้องตระหนักเสมอ  คือ

การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ 

ดังนั้น  จะต้องระลึกเสมอว่าแผนกลยุทธ์ขององค์การจะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอและตลอดเวลา 

ตราบเท่าที่สิ่งทั้งหลายในโลกเรายังเปลี่ยนแปลง  
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1.3 แผนยุทธศาสตร์  (Strategic  Planning) 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิด

ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์การหรือหน่วยงานกําหนดไว้  สาเหตุที่แผนยุทธศาสตร์ทําให้เกิดความ 

สําเร็จได้  เน่ืองมาจากแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่องค์การหรือหน่วยงานจัดทําขึ้นมาจากการวิเคราะห์

ปัจจัยสภาพแวดล้อม  เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่กําหนดไว้  ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริการจัดการองค์การในปัจจุบัน  ทั้งองค์การที่แสวงหากําไร

และองค์การท่ีไม่แสวงหากําไรก็เปรียบเสมือนการทําสงครามหรือการทําการยุทธ  ดังนั้น  ผู้บริหาร

หรือผู้นําจะต้องเข้าใจศาสตร์ของการยุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การ 

ทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  รู้ถึงความสามารถที่เด่นของ

ตนเองและข้อจํากัดที่มีอยู่  รู้ถึงสภาพภายนอกที่จะมาเกื้อหนุนให้การดําเนินการ  และสิ่งที่เป็นปัญหา

ในการดําเนินการ  แล้วนําสิ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางและแนวทางเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย  ก็สามารถใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ไปใช้ในการทํางานได้อย่างดี  สามารถปกป้องข้อจํากัด

ที่มีอยู่  ตลอดจนใช้โอกาสที่พึงมีจากภายนอกตลอดจนหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้  

ดังคํากล่าวตามตําราพิชัยสงครามของซุนวูที่กล่าวไว้ว่า  “รู้เขารู้เรา  รบร้อยคร้ังชนะร้อยครา” 

นักวิชาการสหกรณ์ที่สําคัญของไทยท่านหนึ่งคือ  รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

ได้กล่าวไว้ว่า  แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะยาวของสหกรณ์ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการ

ดําเนินในอนาคตของสหกรณ์  โดยแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นจะถูกนําไปพัฒนาเป็นแผนงานหรือ

โครงการของสหกรณ์ต่อไป 

1.4 ความสําคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

1) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทัน

กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญกับการศึกษา

วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นสําคัญ 

2) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ 

มีความเป็นตัวเองมากข้ึน รับผิดชอบต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งน้ี เพราะ

การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนขององค์การโดยองค์การและเพ่ือองค์การไม่ใช่เป็นการวางแผน

ที่ต้องกระทําตามที่หน่วยเหนือสั่งการ 
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3) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ  ซึ่งเป็น

กระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน  ได้เตรียมออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ 

4) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน  (Performance  Base  Budgeting)  ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ในสังกัดจัดทําก่อนที่จะกระจายอํานาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไป

ให้หน่วยงาน 

5) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนที่ให้ความสําคัญต่อการกําหนด “ยุทธศาสตร์” 

ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ๆ  ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจํากัดทางด้าน

ทรัพยากร  และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง  ดังน้ัน  การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนแบบ

ท้าทายความสามารถ  เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วย

ตนเอง  จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน  

1.5 กรอบคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

จากความหมายที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อของแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อม  เพ่ือนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานน้ัน  เพ่ือให้ผู้จัดทําแผนยุทธศาสตร์

มีความเข้าใจในในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ขอให้พิจารณากรอบคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมี

ประเด็นหลักที่จะต้องทําความเข้าใจ  3  ประเด็น  โดยทุกคนสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจได้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเร่ิมต้นการทาํความเข้าใจโดยการต้ังคาํถามเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายประเด็นคําถาม

ดังกล่าวคือ 

1) ตอนน้ีเราอยู่ที่ไหน ? 

2) แล้วเราจะไปที่ไหน ? 

3) เราจะไปที่น่ันได้อย่างไร ? 

จากกรอบคิดเชิงคําถามดังกล่าว  สามารถจะทําความเข้าใจและนํากรอบคิดเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ไปสู่กระบวนการในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ได้  คือ  ประเด็นคําถามเรื่อง  “ตอนน้ีเราอยู่ที่ไหน ?”

เป็นประเด็นคําถามที่ต้ังขึ้นมาเพ่ือให้ผู้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ตระหนักในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม

ขององค์การ  ว่าในสภาพปัจจุบันองค์การมีสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
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จัดการเป็นอย่างไร  สําหรับประเด็นคําถามว่า  “แล้วเราจะไปที่ไหน ?” เป็นคําถามที่ต้องการให้คณะ

ผู้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันกําหนดสภาพในอนาคตที่ต้องการว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งจะเก่ียวข้องโดยตรง

กับการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ  และประเด็นคําถามสุดท้ายทีก่ล่าวว่า  “เราจะไปที่น่ันได้อย่างไร ?”

น้ันเป็นประเด็นคําถามที่มุ่งเน้นเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เหมาะสมในการทํางาน  เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้  สําหรับภาพกรอบคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ของกรอบคิดกับ

กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แสดงไว้ในภาพประกอบที่  2  และภาพประกอบที่  3 

 
ภาพประกอบท่ี  2 แสดงกรอบคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

 
ภาพประกอบท่ี  3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบคิดและกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
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จากภาพประกอบที่  3  แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบคิดเชิงคําถามในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์กับกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  โดยกรอบคิดเรื่องตอนน้ีเราอยู่ที่ไหนจะ

สอดคล้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ซึ่งจะต้องพิจารณาทุก ๆ  ปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ  โดยจําแนกออกเป็น  2  ปัจจัยหลัก  คือ  ปัจจัยภายใน  และปัจจัย

ภายนอก  เมื่อดําเนินการวิเคราะห์เสร็จแล้วจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค

หรือภัยคุกคามของหน่วยงาน 

เมื่อทราบสถานภาพปัจจุบันแล้ว  จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดสภาพที่อยากเป็น

หรือที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งจะตรงกับประเด็นคําถามในหัวข้อเราจะไปที่ไหน  เป็นประเด็นที่

ใช้ในการกําหนดภาพอนาคตร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงาน  สอดคล้องกับกระบวนการใน

การกําหนดอนาคต  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการน้ีแล้วจะทําให้ทราบเก่ียวกับเรื่อง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหน่วยงาน 

สุดท้ายเม่ือสามารถกําหนดสภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคตได้แล้ว  ก็จะมาตอบปัญหาที่  3

ที่กล่าวว่าแล้วเราจะไปที่น่ันได้อย่างไร  เป็นกระบวนการในการจัดที่เปรียบเสมือนการสร้างสะพาน

เพ่ือเช่ือมต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตของหน่วยงาน  ซึ่งสะพานหรืองานที่จะต้องทําเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว  จะต้องใช้ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ  กําหนดแนวทางที่จะต้องทําให้

สอดคล้องกับสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในขั้นน้ีจะทําให้สหกรณ์มี 

ยุทธศาสตร์  โครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  แผนปฏิบัติการ  และอาจจะรวมถึงแบบประเมินที่จะต้อง

ใช้ในอนาคตด้วย  กล่าวโดยสรุปกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ

ดังต่อไปน้ีคือ 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายในทําให้ทราบถึงจดุแขง็และจุดอ่อน  และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

ทําให้ทราบถึงโอกาสและภาวะคุกคาม 

2) การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การ  เป็นกิจกรรมท่ีร่วมกันกําหนดอนาคต

ขององค์การทําให้ทราบถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย 

3) การกําหนดแนวทางในการทํางานขององค์การ  เป็นกระบวนการสุดท้ายในการทํา

แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งทําให้ทราบถึงยุทธศาสตร์  โครงการ  แผนปฏิบัติการ  และแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานขององค์การ 



 

บริบทของสหกรณ์และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

บทที่  2 

บริบทของสหกรณ์และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม 

บริบท  (Context)  สหกรณ์  คือ  สภาพแวดล้อมที่รายล้อมและเก่ียวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งจะ

เป็นเหตุและผลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์  โดยที่จะเป็นตัวกําหนดให้การดําเนินงานของสหกรณ์

เป็นไปตามสภาพแวดล้อมดังกล่าว  อาทิวัฒนธรรมการทํางานของคณะกรรมการดําเนินงาน  และ

ฝ่ายจัดการของสหกรณ์จะสง่ผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสหกรณ์น้ัน ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวมก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของสหกรณ์  เป็นต้น  นอกจากนั้นการ

ดําเนินงานของสหกรณก็์อาจจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  อาทิ  สหกรณ์ดําเนินงาน

มีความสําเร็จส่งผลทําให้สมาชิกที่อยู่ในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  หรือสหกรณ์บริหารงานผิดพลาด

ทําให้สมาชิกและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในชุมชนมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นอย่างมากมายส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ชีวิตของบุคคลเหล่าน้ัน  ดังน้ัน  ในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จน้ันการทําความรู้จัก

และเข้าใจกับบริบทของสหกรณ์จึงมีความจําเป็นและสําคัญอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนของขบวนการ

สหกรณ์ต้องเข้าใจบริบทของสหกรณ์ 

2.1 ความนํา 

โดยทั่วไปแล้วบริบทของสหกรณ์หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์มีอยู่เป็น

จํานวนมาก  และปัจจัยดังกล่าวก็จะมีผลกระทบหรือส่งผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของสหกรณ์ 

ดังน้ัน  ถ้าบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนของสหกรณ์ได้รู้จักและเข้าใจปัจจัยดังกล่าว

เป็นจํานวนมากและเป็นอย่างดีแลว้ก็จะทาํให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ก็จะมีความสาํเรจ็

มากย่ิงขึ้น  ในทางตรงกันข้ามถ้าคนของสหกรณ์ไม่เรียนรู้หรือทําความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง

กับสหกรณ์อย่างละเอียดลึกซึ้ง  ก็จะทําให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ก็จะเกิดความ

ผิดพลาดหรือไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณ์  เพ่ือให้การทําความเข้าใจเก่ียวกับบริบท

ของสหกรณ์เป็นไปได้อย่างง่ายจึงขอจําแนกบริบทหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ

ด้วยกันคือ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในตัวสหกรณ์  และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอก

สหกรณ์ 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หรือดําเนินกิจกรรม

ของหน่วยงาน  แต่ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้  ดังน้ัน  ผู้บริหารหน่วยงาน

ต่าง ๆ  จะต้องเรียนรู้  เข้าใจ  และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอกดังกล่าว  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีจํานวน

มากท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยทั่วไป  จะมีการกําหนดกรอบเพ่ือนํามาสู่การวิเคราะห์ออกเป็น

2  ปัจจัยย่อยด้วยกันคือ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

ดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

2.2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  (General  Environment)  เป็นปัจจัยที่มี

ผลกระทบในเชิงภาพรวมของหน่วยงานและกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในลักษณะเดียวกัน  ดังน้ัน

ปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่าน้ี จะเป็นปรากฎการณ์เชิงมหภาคของระบบเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบ

ในทางที่ดีและไม่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไปเทคนิคที่นิยมใช้

คือ  การวิเคราะห์ที่เรียกว่า  PEST  Analysis  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) Political  Analysis  ประเด็นทางด้านการเมืองที่ควรจะต้องนํามาวิเคราะห์มี

อยู่หลายประเด็นด้วยกัน  อาทิ  นโยบายทางการเมือง  แนวโน้มทางการเมืองนโยบายทางการค้า 

ภาวะสงครามและความขัดแย้ง  โครงสร้างของรัฐบาล  เป็นต้น  

2) Economic  Analysis  ประเด็นที่ควรนํามาวิเคราะห์  อาทิ  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ  เศรษฐกิจระดับรากหญ้า  การเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษี  แนวโน้ม

อัตราดอกเบี้ย  อัตราเงินเฟ้อ  การส่งออกและนําเข้า  รายได้สุทธิส่วนบุคคล  ภาวการณ์จ้างงาน 

ความต้องการเงินทุนในการลงทุนและดํารงชีพ  เป็นต้น 

3) Social  Analysis  ประเด็นที่ควรนํามาวิเคราะห์  อาทิ  พฤติกรรมการดํารงชีวิต

ของผู้บริโภค  ค่านิยม  ทัศนคติ  และความเช่ือในการบริโภค  คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

ภาวะสุขภาพ  โครงสร้างประชากร  มาตรฐานการครองชีพ  กิจกรรมการพักผ่อน  การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการศึกษา  เป็นต้น 

4) Technology  Analysis  ประเด็นที่ควรนํามาวิเคราะห์  อาทิ  การเจริญเติบโต

ของเทคโนโลยี  การแข่งขันทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  การเข้าถึงเทคโนโลยี  ข่าวสารและการติดต่อ 

สื่อสาร  การวิจัย  อินเตอร์เน็ต  อีเมล์  เป็นต้น 
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นอกจากน้ี  ถ้าต้องการวิเคราะห์ที่ละเอียดและหลากหลายขึ้นตามประเภทของธุรกิจ

ที่แตกต่างกันอาจจะใช้เทคนิค  PESTLE  Analysis  เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ก็ได้ซึ่งเพ่ิมเติมประเด็น

เข้าไปอีก  2  ประเด็น  คือ 

1) Legal  Analysis  ประเด็นที่ควรนํามาวิเคราะห์  อาทิ  แนวโน้มของกฎหมาย

ในอนาคต  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายสหกรณ์  เป็นต้น 

2) Environmental  Analysis  ประเด็นที่ควรนํามาวิเคราะห์  อาทิ  ระบบนิเวศ 

ประเด็นสําคัญทางสิ่งแวดล้อม  รูปแบบการบริหารจัดการ  วัฒนธรรมขององค์กร  ขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน  สภาวะการทํางานของคนงาน  เป็นต้น 

2.2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกดําเนินงาน  (Task  Environment)  เป็นปัจจัยที่มี

ผลกระทบโดยตรงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะ

เก่ียวข้องอยู่ในกลุ่มของธุรกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  ดังน้ัน  การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าวจะ

ส่งผลท้ังที่ดีและไม่ดีโดยตรงต่อหน่วยงานหรือองค์การ  ทําให้ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยเหล่าน้ี

อย่างละเอียด  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกดําเนินงานโดยทั่วไปมักจะวิเคราะห์โดยใช้  

Five  Force  Model  ตามแนวคิดของ  Michael  E.  Porter  เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ซึ่งมี

รายละเอียด  คือ 

1) การคุกคามของคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่  (Threat  of  New  Entrants)  เป็น

ประเด็นที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากอันเนื่องมาจากผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้าไปในตลาด  เน่ืองจาก

ข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ  อาทิ  พฤติกรรมการบริโภคท่ีคุ้นชินย่ีห้อสินค้า  โอกาสการเข้าถึงช่องทางการ

จําหน่าย  การใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก  ทักษะความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ  ในกรณี

ของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปท่ีมุ่งเน้นการให้สินเช่ือน้ันก็จะพบว่า  มีคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ  เข้ามาใน

ตลาดสินเช่ือที่สมาชิกของสหกรณ์สามารถใช้บริการได้เป็นจํานวนมากท้ังสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

และไม่ใช่ธนาคาร  เป็นต้น 

2) คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม  (Rivalry  Among  Current  Competitors)  เป็น

ประเด็นที่ต้องการช้ีให้เห็นถึงสภาวะการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจน้ันๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับ  ระดับการแข่งขัน

ของธุรกิจ  สภาวะการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ัน ๆ  ความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ  โดยทั่วไป

สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ  ที่มีอยู่อย่างมากมายในระบบเศรษฐกิจ  อาทิ  ธนาคาร

ทั้งหลายที่มีในระบบเศรษฐกิจ  เป็นต้น 
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3) การคุกคามของสินค้าและบริการทดแทน  (Threat  of  Substitute  Products 

or  Services)  เป็นประเด็นที่ต้องการช้ีให้เห็นถึงการทดแทนกันของสินค้าและบริการ  ซึ่งจะเกี่ยวข้อง

กับระดับการทดแทนกันของสนิค้าและบริการ  ความสามารถในการทดแทนกัน  ค่าใช้จ่ายในการทดแทน

เป็นต้น 

4) อํานาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ  (Bargaining  Power  of  Buyers)  เป็น

ประเด็นที่ต้องการช้ีให้เห็นถึงอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อว่ามีมากหรือน้อย  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ  ปริมาณ

การซื้อ  การเข้าถึงข้อมูล  ความสามารถในการรวมกลุ่ม  เป็นต้น 

5) อํานาจการต่อรองของผู้จําหน่ายวัตถุดิบ  (Bargaining  Power  of  Suppliers) 

เป็นประเด็นที่ต้องการช้ีให้เห็นถึงอํานาจการต่อรองของผู้จําหน่ายวัตถุดิบว่ามีมากหรือน้อย  ซึ่งขึ้นอยู่

กับจํานวนของผู้ขาย  ความสามารถในการรวมกลุ่มของผู้ขาย  จํานวนของวัตถุดิบที่มีอยู่  ความสามารถ

ในการทดแทนกันของวัตถุดิบ  เป็นต้น 

ในการหาประเด็นเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การสามารถ

ดูได้จากภาพด้านล่าง 

 

ภาพประกอบท่ี  4 แสดงเทคนิคการหาประเด็นเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

PEST/PESTLE Analysis

Five Force Model

Internal

Environment
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หลังจากที่มีประเด็นที่เก่ียวข้องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ทั้งปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมภายนอกทั่วไปและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกดําเนินงานแล้ว  ก็จะนําประเด็นต่าง ๆ

ดังกล่าวที่สําคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์มาพิจารณาโดยสรุปปัจจัยภายนอก

ทั้งหมดได้ตามภาพประกอบที่  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  5 แสดงองค์ประกอบในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

จากภาพประกอบที่  5  เมื่อนําเทคนิคการวิเคราะห์  SWOT  Analysis  มาใช้ทําให้

ได้ทราบถึงประเด็นที่เป็นโอกาสและอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมีรายละเอียดดังตารางที่  1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสหกรณ์ 

โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 

1) ผู้บริหารสาธารณสุขให้การสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ 

2) มีเครือข่ายพันธมิตรสหกรณท์ี่หลากหลาย 

3) แหล่งเงินกู้ภายนอกของสหกรณ์มีมาก 

4) ดอกเบ้ียเงินกู้จากแหล่งสถาบันอ่ืนที่สมาชิก 

กู้สูงกว่าของสหกรณ์ 

5) ดอกเบ้ียเงินกู้สหกรณ์ถูกกว่าดอกเบ้ียเงินกู้

สถาบันการเงินอ่ืน 

6) มีแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืนที่มี

ดอกเบ้ียตํ่า 

7) มีเจ้าหน้าทีฎ่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกมีศักยภาพทาง

การเงิน  เช่น  แพทย์  หัวหน้าหน่วยงาน 

เป็นต้น 

8) เทคโนโลยีด้านการการสื่อสาร ทําให้ระบบ

การบริหารงานของสหกรณ์มีความรวดเร็ว 

สะดวกข้ึน  และหลากหลายช่องทาง  เช่น 

Application  การตรวจสอบการเงินของ

สมาชิก  เว็ปไซต์  เฟสบุ๊ค  ไลน์ ฯลฯ 

9) การมีคู่แข่งขันจากสถาบันการเงินอ่ืนทําให้มี

โอกาสในการพัฒนาสหกรณ์ 

10) พระราชบัญญัติสหกรณ์ ทําให้การดําเนินงาน

ของสหกรณ์มคีวามมั่นคง 

1) สมาชิกของสหกรณ์บางคนมีหน้ีจากสถาบัน

การเงินอ่ืน ๆ 

2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อ

สมาชิกและการดําเนินงานของสหกรณ์ 

3) ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพสูงมีผลต่อ 

การตัดสินใจของสมาชิกในการเพ่ิมเงินออม 

4) นโยบายการกําหนดอัตราดอกเบ้ียของ

รัฐบาลไม่แน่นอน 
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2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสําเร็จของการบริหาร

จัดการสหกรณ์  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของแต่ละสหกรณ์ก็จะมีความแตกต่างและความเหมือนกัน

ขึ้นอยู่กับประเภทของสหกรณ์น้ัน ๆ  อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาองค์ประกอบของสหกรณ์ตามทฤษฎีระบบ

(System Theory)  ของนักทฤษฎีองค์การ  และนักชีววิทยา  คือ  โบลด์ดิ้ง  และเบอร์ทาแลนไฟ

(Boulding  and  Bertalanffy)  ที่รู้จักกันโดยทั่วไป  คือ  การบริหารจัดการแบบ  IPO  (Input–

Process–Output)  แล้วก็จะพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์ก็จะประกอบด้วย  ปัจจัย

สําคัญดังต่อไปน้ี 

2.3.1 ปัจจัยนําเข้า  (Input)  หรืออาจจะเรียกว่าเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการ  ซึ่งจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  ตามความจําเป็นของแต่ละกิจการ  โดยทั่วไปก็จะพิจารณาจากปัจจัย

ต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี  คน  (Man)  เงิน  (Money)  วัตถุดิบ  (Material)  วิธีการ  (Method)  เครื่องจักร

(machine)  การตลาด  (Marketing)  กําลังใจ  (Morale)  เป็นต้น 

2.3.2 กระบวนการบริหารจัดการ  (Process)  เป็นกิจกรรมที่สําคัญหรือเป็นภาระหน้าที่

ของการบริหารจัดการที่จะต้องดําเนินการ  เพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จ  กระบวนการบริหารจัดการ

จะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี  การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing) 

การช้ีนํา  (Influencing)  และการควบคุม  (Controlling)  เป็นต้น 

2.3.3 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ  (Output)  เป็นสิ่งที่สหกรณ์ต่าง ๆ  ต้องการ

ให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายต้ังแต่การกําหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือธุรกิจของสหกรณ์ไปจนถึงเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  ทั้งที่เป็นผลการดําเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  กําไรขาดทุน 

กระแสเงินสด  การจัดสรรกําไรของสหกรณ์  และเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของสหกรณ์คือความอยู่ดีกินดี

ของสมาชิกสหกรณ์  เป็นต้น 

จากรายละเอียดในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยภายในสหกรณ์ตามที่กล่าวมาแล้ว

สามารถสรุปเป็นเป็นโมเดลในการพิจารณาได้ดังภาพประกอบที่  6 
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ภาพประกอบที่  6 แสดงตัวแบบการพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยภายในของสหกรณ์ 

ในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ครั้งน้ีทีมคณะกรรมการดําเนินการร่วมกับที่ปรึกษา

ฝ่ายจัดการ  และตัวแทนสมาชิกได้ดําเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา

ในประเด็นที่สําคัญเพ่ือให้เขา้ใจข้อมลูทางการเงินของสหกรณ์ที่ถกูต้องสมบูรณแ์ละนําผลไปสูก่ารกาํหนด

ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมต่อไป  ผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัดมีผลดังภาพประกอบที่  7  ถึงภาพประกอบที่  12 

 

ภาพประกอบที่  7 แสดงกราฟแท่งแสดงทรัพย์สิน  หน้ีสิน  และทุน  ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561 

จากภาพประกอบที่  7  แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสหกรณ์  ในระยะเวลา  5  ปีที่ผ่านมา 

จากยอดทรัพย์สินรวม  1,629.07  ล้านบาท  ในปี  2557  เป็น  2,285.71  ล้านบาท  ในปี  2561  

ในระยะเวลา  5  ปี  ทรัพย์สินสหกรณ์โตขึ้นร้อยละ  140.30  ในขณะท่ีหน้ีสินของสหกรณ์โตขึ้นร้อยละ

129.10  และทุนโตขึ้นร้อยละ  154.64 
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ภาพประกอบที่  8 แสดงกราฟเส้นแสดงทรัพย์สิน  หน้ีสิน  และทุน  ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561 

จากภาพประกอบที่  8  แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มทรัพย์สิน  หน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์เพ่ิม

สูงขึ้น ถ้าพิจารณาระหว่างหน้ีสินและทุน  พบว่า  สัดส่วนของหน้ีสินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและสูงกว่าทุน

มากขึ้นเรื่อย ๆ  ในส่วนของโครงสร้างของทรัพย์สิน  หน้ีสินและทุนมีรายละเอียดตามภาพประกอบที่  9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  9 แสดงกราฟแท่งแสดงโครงสร้างของทรัพย์สิน  หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ 

1,629.07
1,812.67

2,068.51 2,204.61 2,285.71
914.00

1,006.00

1,151.26
1,181.70 1,180.01

715.07
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917.25
1022.9

1105.69
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ภาพประกอบที่  10 แสดงกราฟแท่งแสดงรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  และกําไรสุทธิ  ระหว่างปี พ.ศ. 

2557–2561 

จากภาพประกอบที่  10  แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้รวมของสหกรณ์ตั้งแต่ปี

2557 – 2561  มียอดรายได้รวม  621.85  ล้านบาท  ในปี  2557  เป็น  104.60  ล้านบาท  ในปี  2561

เป็น  133.28  ล้านบาท  ในระยะเวลา  5  ปี  รายได้รวมของสหกรณ์โตขึ้นร้อยละ  127.42  ในขณะที่

ค่าใช้จ่ายรวมของสหกรณ์โตขึ้นร้อยละ  104.49  และกําไรสุทธิโตขึ้นร้อยละ  136.80 

 
ภาพประกอบที่  11 แสดงกราฟเส้นแสดงรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  และกําไรสุทธิ  ระหว่างปี พ.ศ. 

2557–2561 
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51.56 55.07 57.29 56.60 53.8853.04
64.31 69.14

81.56 79.40

2557 2558 2559 2560 2561

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม กําไรสุทธิ
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จากภาพประกอบที่  11  แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  และกําไรสุทธิ

ของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น  ถ้าพิจารณาระหว่างค่าใช้จ่ายรวมและกําไรสุทธิ  พบว่า  สัดส่วนของค่าใช้จ่าย

รวมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ในอัตราทีสู่งกว่าการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิ  นอกจากน้ีจากภาพประกอบที่ผ่านมา

ถ้าวิเคราะห์โครงสร้างรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  และกําไรสุทธิก็พบรายละเอียดดังภาพประกอบที่  12 

 
ภาพประกอบที่  12 แสดงกราฟแท่งแสดงรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  และกําไรสุทธิ  ของสหกรณ์ 

ในการวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมานอกจากการแสดงจากภาพที่ผ่านมา 

แล้วทีมที่ปรึกษายังได้ใช้ดูปองท์โมเดล  (Dupont  Model)  มาเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์ 

โดยเทคนิคดังกล่าวเป็นการนําเอาข้อมูลทางการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินมาร้อยเรียงความสัมพันธ์

อย่างเป็นระบบ  เพ่ือหาเป้าหมายสุดท้ายของการทํางานหรือการดําเนินงาน  คือ  อัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวม  (Return  on  Assets : ROA)  และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

(Return  on  Owners,  Equity : ROE) 

2557 2558 2559 2560 2561

104.4

119.38
126.43

138.16 133.28

44.7

57.36 58.76 54.55 55.91

6.8 6 10

27 23

53

64.31
69.14

81.56 79.4

รายได้รวม ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน กําไรสุทธิ
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ดังน้ัน  ดูปองท์โมเดลจะช้ีให้เห็นว่าสหกรณ์ควรจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน

ในส่วนใดบ้าง  อาทิ  การเพ่ิมรายได้  การลดรายจ่าย  โครงสร้างเงินทุน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใช้สินทรัพย์  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ไม่เกิดประโยชน์ในการดําเนินงาน  เป็นต้น  ในการ

วิเคราะห์ครั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ในปีบัญชี 2557

เปรียบเทียบกับปีบัญชี  2561  มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์  ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดใน

ภาพประกอบที่  13  และภาพประกอบที่  14 

 
ภาพประกอบที่  13 แสดงดูปองท์โมเดลข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ในปีบัญชี  2557 

 
ภาพประกอบที่  14 แสดงดูปองท์โมเดลข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ในปีบัญชี  2561 
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จากภาพประกอบที่  13  และภาพประกอบที่  14  แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (ROE) 

ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  (7.18)  เมื่อเทียบกับดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  12  เดือน  ของธนาคารพาณิชย์

ทั่วไปท่ีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ  1.5  %  ต่อปี  หรือสูงกว่าถึงเกือบ  5  เท่า  แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

ปี  2557  และปี  2561  พบว่า  ROE,  ROA  และอัตรากําไรของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์มีความสมบูรณ์ขึ้นจึงต้องศึกษา

ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องของสหกรณ์ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยนําเข้า  (Input)  และกระบวนการใน

การบริหารจัดการ  (Process)  ในปัจจุบันซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

1) โครงสร้างการบริหารจัดการของสหกรณ์ 

เป็นโครงสร้างของสหกรณ์ที่เหมือนกับสหกรณ์ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ  ดังรายละเอียดในภาพประกอบที่  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  15 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 
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2) ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

จากการจดทะเบียนเพ่ือการจัดต้ังสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด

จากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  ได้ดําเนินกิจการตามหลักการและ

วิธีการสหกรณ์มาอย่างต่อเน่ือง  โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พุทธศักราช  2542  และข้อบังคับของสหกรณ์ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ  ในส่วนของข้อบังคับของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ได้ใช้ข้อบังคับของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย

จํากัด  ฉบับ  พ.ศ. 2544  ซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับทั้งหมด  11  หมวดดังรายละเอียด  คือ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  1  ช่ือประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ข้อบังคับ  หมวดที่  2  วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  3  ทุน 

ข้อบังคับ  หมวดที่  4  การดําเนินงาน 

ข้อบังคับ  หมวดที่  5  สมาชิก 

ข้อบังคับ  หมวดที่  6  สมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  7  การประชุมใหญ ่

ข้อบังคับ  หมวดที่  8  คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  9  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  10  การแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อบังคับ  หมวดที่  11  ข้อเบ็ดเตล็ด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัด  มีระเบียบไว้ใช้ในการบริหารจัดการ  จํานวน

42  ระเบียบดังน้ี 

ลําดับที ่ ชื่อระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุเลย  จํากัด 

1 ระเบียบว่าด้วยหุ้น 

2 ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกและ

คู่สมรส 

3 ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ ์

4 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
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ลําดับที ่ ชื่อระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุเลย  จํากัด 

5 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

6 ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ 

7 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

8 ระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการ 

9 ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ 

10 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

11 ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย 

12 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่ารับรอง 

13 ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี 

14 ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก 

15 ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

16 ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก 

17 ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพ่ือฌาปนกิจ 

18 ระเบียบว่าด้วยการประนอมหนี้ 

19 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ 

20 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ื์น 

21 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

22 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป 

23 ระเบียบว่าด้วยค่าเบ้ียประชุม 

24 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมใหญ่ 

25 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

26 ระเบียบว่าด้วยอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

อ่ืน 

27 ระเบียบว่าด้วยการลาสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

28 ระเบียบว่าด้วยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

29 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 
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ลําดับที ่ ชื่อระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุเลย  จํากัด 

30 ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

31 ระเบียบว่าด้วยเงินค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 

32 ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าตรวจสุขภาพประจําปี 

33 ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ 

34 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

35 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 

36 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบ เป็นสามัญ 

37 ระเบียบว่าด้วยการคิดดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก 

38 ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 

39 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเก้ือกูลสมาชิก 

40 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก 

41 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

42 ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม 

3) สถานการณ์ทางด้านการบริหารทั่วไปในปีบัญชี 2561 

จํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิกสามัญ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2561  จํานวน  1,988  คน 

ทุนเรือนหุ้น 

ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2561  จํานวน  957,089,620.00  บาท 

ทุนสํารอง 

ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2561  จํานวน  67,322,585.42  บาท 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 

ในรอบปี  2561  เป็นเงิน  1,604,778,972.00  บาท  ตามรายละเอียด  คือ 

เงินกู้สามัญ จํานวน  1,553  สัญญา จํานวนเงิน 2,227,547,599.00 บาท 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จํานวน  500  สัญญา จํานวนเงิน 103,857,003.30 บาท 

เงินกู้พิเศษ  จํานวน  -  สัญญา จํานวนเงิน -  บาท 

เงินกู้สวัสดิการ  (ต่อเน่ือง)  จาํนวน  36  สญัญา  จํานวนเงิน 2,990,929.00 บาท 
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เงินออมทรัพย์ 

เป็นการรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  ตามรายละเอียด  คือ 

เงินฝากออมทรัพย์ จํานวน  148  บัญชี จํานวนเงิน 3,456,813.34 บาท 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  จํานวน  221  บัญชี  จํานวนเงิน 123,736,296.89 บาท 

เงินฝากประจํา จํานวน  23  บัญชี จํานวนเงิน 7,103,666.14 บาท 

เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน  จํานวน  19  บัญชี จํานวนเงิน 7,249,002.00 บาท 

เงินฝากออมทรัพย์  ATM  จาํนวน  1,833  บัญชี  จํานวนเงิน 8,445,517.82 บาท 

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อ่ืน  จํานวน  2  บัญชี  จํานวนเงิน 40,000,000.00 บาท 

 รวม       189,991,296.19 บาท 

หน้ีสิน  จําแนกตามประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 

- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

 ธนาคารแลนแอนด์เฮ้าส์ จํานวน 20,000,000.00 บาท 

 ธนาคารธนชาต จํานวน 76,000,000.00 บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 20,000,000.00 บาท 

- เงินกู้ยืมระยะกลาง 

 สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จํากัด 40,771,701.75 บาท 

 สหกรณ์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ฯ 86,000,000.00 บาท 

 ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 48,132,900.00 บาท 

- เงินกู้ยืมระยะยาว 

 สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จํากัด 111,622,442.55 บาท 

 สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลจํากัด 129,860,000.00 บาท 

 สหกรณ์โรงพยาบาลหัวเฉียวจํากัด 72,000,000.00 บาท 

 สหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจํากัด 21,000,000.00 บาท 

 สหกรณ์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยฯ 40,200,000.00 บาท 

 สหกรณ์วชิรพยาบาล  จํากัด 95,000,000.00 บาท 
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 สหกรณ์โรงพยาบาลหาดใหญจ่ํากัด 126,800,000.00 บาท 

 ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (โครงการพิเศษ) 

 136,000,000.00 บาท 

4) คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ชุดปัจจุบัน  มีจํานวน  15  คน  เป็นคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่  30  ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเลือกต้ังเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2561 ประกอบด้วย 

นายชํานาญ  มีมูล ประธานกรรมการ 

นายอดุลย์  สอนสุภาพ รองประธานกรรมการ 

นายสาโรจน์  สมัยคํา รองประธานกรรมการ 

นายสุชิน  เหลอืงอุทัยรัตน์ รองประธานกรรมการ 

นายอําพนธ์  คําตัน เหรัญญิก 

นายสุนันท์  เทีย่งภักด์ิ เลขานุการ 

นางพัลยุภา  ภาวงศ์ กรรมการ 

นางคุลิกา  นามโน กรรมการ 

นายนิวัตน์  แสงรัตน์ กรรมการ 

นายชาณุวัต  อาจแก้ว กรรมการ 

นายจิราภรณ์  ธนแสนไทย กรรมการ 

นายปรีชา  แสงพันธ์ตา กรรมการ 

นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ กรรมการ 

นายธนะสิทธ์ิ  รุ่งศิรรัฐพงษ์ กรรมการ 

นายจันที  อ้วนศิริ กรรมการ  (ลาออก) 

5) คณะกรรมการตรวจสอบกิจการ 

นางเพ็ญจิต  ลาํมะยศ ผู้ตรวจสอบกิจการ  (เสียชีวิต) 

นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางมนฤดี นามวงษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสิริพร  ญาณจินดา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ  
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6) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  จํานวน 

8  คน  ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี ผู้จัดการ 

นางพัชชิรา  แสงนา เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 

นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 

นางสาวนรินทร์พิชญ์  แก้วพิลารมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวปัทมพร  สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี/พัสดุ 

นางสาวธิดาพร  วันเพ็ญ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ/คอมพิวเตอร์ 

นางอุมาพร  พรหมศรีจันทร ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางผานิตย์  จํานงค์นิจ นักการภารโรง 

เมื่อสหกรณ์สามารถกําหนดประเด็นต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในได้แล้วก็จะ

นําประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือที่จะหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ

สหกรณ์ต่อไป  ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่  2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสหกรณ์ 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1) การบริหารจัดการโปร่งใส  รวดเร็ว  

ตรวจสอบได้  ยึดระเบียบข้อบังคับและ

ประกาศ  ปฏิบัติได้จริง  เป็นธรรม 

(1–2  วิสัยทัศน์ : หลักธรรมาภิบาล) 

2) คณะกรรมการมีการทํางานเป็นทีม และ

กระจายครอบคลุมพ้ืนที ่

3) สหกรณ์ฯ ได้รบัการชําระหน้ี และ 

รับทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัด 

1) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนไม่เข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของสมาชิก ขาดความเข้าใจในการ

สื่อสาร การบริหารจัดการการเงินอย่าง

เหมาะสม 

2) สมาชิกขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม 

ในกิจการสหกรณ์ 

3) คณะกรรมการบางคนขาดความชํานาญ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางการเงิน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสหกรณ์ 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

4) มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่าง

สหกรณ์กับสมาชิกที่เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยี

ด้านการสื่อสารสมัยใหม่  (social  network) 

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค โปรแกรมสําเร็จ ฯลฯ 

5) มีการบริหารการเงินเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก 

อาทิ ดอกเบ้ียคงที่ การจัดการหน้ี ฯลฯ 

6) ทําเลท่ีต้ังอยู่ศูนย์กลาง  สะดวก 

7) มีเงินทุนเพียงพอสําหรับสมาชิกทุกคน 

8) โครงสร้างระบบบริหารจัดการ 

การดําเนินงานของสหกรณ์มคีวามเหมาะสม 

9) มีสวัสดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

สมาชิก 

10) มีโปรแกรมการบริหารจัดการสหกรณ์ม ี

ความเหมาะสม สามารถใช้งานคลอบคลุม 

ทุกระบบ 

11) มีแผนยทุธศาสตร์ระยะปานกลาง  (4  ปี) 

12) สมาชิกมีส่วนรว่มเสนอแนวทางการพัฒนา

สหกรณ ์

13) การต่อรองของสมาชิกทางธุรกิจ  (การม ี

ส่วนร่วมและตระหนัก)  กับสหกรณ์ทําให้

สหกรณ์พัฒนาตนเอง 

14) มีที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการที่เข้มแข็ง 

4) มีแผนยทุธศาสตร์แต่ขาดการปฏิบัติและ 

มีการนําไปใช้น้อย 

5) สัดส่วนทางการเงินของสหกรณ์ยัง 

ไม่เหมาะสม  (ทุนภายใน < ทุนภายนอก) 

(วิสัยทัศน์ : สดัส่วนเงินทุนเพ่ิมขึ้น) 

6) ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร  (คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ  สมาชิกประจําปี) 

7) สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

พนักงานราชการมีความเสี่ยง  ขาดความ

มั่นคง 

8) ผู้ประกันมีความเสี่ยงในการค้าํประกัน 

9) สหกรณ์มีการออมน้อย 

10) ขาดการกําหนดฐานอัตราเงินเดือนของ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละตําแหน่ง 
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2.4 สถานะปัจจุบันของสหกรณ์ 

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของสหกรณ์เสร็จแล้ว

ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันทั้งจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคามของสหกรณ์  เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถกําหนดตําแหน่ง  หรือสถานะปัจจุบันของสหกรณ์ได้ร่วมกัน  เพ่ือตอบ

คําถามร่วมกันว่าตอนน้ีสหกรณ์อยู่ที่ไหน  ในการกําหนดตําแหน่งของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย

จํากัดครั้งน้ี  ทีมที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา  ประกอบกับ

การประยุกต์การกําหนดตําแหน่งธุรกิจจาก  BCG  Matrix  ผลการกําหนดสถานะปัจจุบันของสหกรณ์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้สรุปผลร่วมกันแสดงได้ตามภาพประกอบที่  16 
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ภาพประกอบท่ี  16 แสดงตําแหน่งปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

จากภาพประกอบที่  16  แสดงให้เห็นว่าผลการสรุปตําแหน่งปัจจุบันหรือสถานะปัจจุบัน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  พบว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมมองว่าสหกรณ์มีจุดแข็งมากกว่า

จุดอ่อน  (14  ต่อ  10)  และสหกรณ์มีโอกาสมากกว่าภัยคุกคาม  (10  ต่อ  4)  จากข้อสรุปดังกล่าว

ถ้าใช้  BCG  Matrix  มาวิเคราะห์ตําแหน่งในเชิงเปรียบเทียบ  ก็พบว่าตําแหน่งปัจจุบันของสหกรณ์

ในภาพรวมจะอยู่ในตําแหน่งดาวเด่น  ซึ่งจะมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ในรูปแบบของ

ยุทธศาสตร์เชิงรุก  (Aggressive  Strategies)  ในหัวข้อต่อไป  ซึ่งยุทธศาสตร์เชิงรุกจะเก่ียวข้องกับ

เรื่องการขยายงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  เพ่ิมเป้าหมาย  กระจายงาน  เป็นต้น  ดังรายละเอียดที่ได้

กล่าวถึงในบทต่อไป 
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การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ 

บทที่  3 

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์เปรียบเสมือนกับเข็มทิศที่ใช้บอกทิศทางในการเดินทาง

ดังน้ัน  ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ที่ชัดเจนจะเป็นตัวบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสหกรณ์

ได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ันการมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนนอกจากจะบอกภาพอนาคตของสหกรณ์

ได้แล้ว  ยังทําให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์สามารถวางแผนการดําเนินกิจกรรมที่

สอดคล้องกับการทํางานของสหกรณ์ได้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสหกรณ์  อาทิ  คณะกรรมการ

ดําเนินงาน  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิก  หรือแม้แต่บุคคลภายนอก  อาทิ  คู่ค้า  พันธมิตรทางการค้า 

หน่วยงานของรัฐ  เป็นต้น  ดังน้ัน  การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์จึงมีความจําเป็นที่

คนสหกรณ์จะต้องดําเนินการและให้ความสําคัญกับกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างเต็มที่ 

3.1 องค์ประกอบของทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์เปรียบเสมือนกับธงของสหกรณ์ที่คนในสหกรณ์นั้น ๆ

ร่วมกันกําหนดขึ้นมา  เพ่ือนําพาสหกรณ์ของตนไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในอนาคต  ในสหกรณ์ต่าง ๆ

ทิศทางการดําเนินงานมักจะถูกอธิบายด้วยรูปธรรมทางด้านการจัดการอยู่อย่างน้อยสี่รูปธรรมด้วยกัน

หรือมีองค์ประกอบหลักอยู่สี่เรื่องด้วยกัน  คือ  รูปธรรมที่หนึ่ง  คือ  วิสัยทัศน์เป็นภาพสุดท้ายในอนาคต

ที่สหกรณ์ต้องการให้เกิดขึ้นตามเงื่อนเวลาที่กําหนด  เมื่อสหกรณ์กําหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาแล้ว  ก็จะทําให้

คนในสหกรณ์น้ัน ๆ  และคนอ่ืน ๆ  นอกสหกรณ์รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้ในแผนของสหกรณ์สภาพ

ที่สหกรณ์นั้น ๆ  จะต้องเป็นคือสภาพที่เขียนไว้ในวิสัยทัศน์น่ันเอง  รูปธรรมที่สอง  คือ  พันธกิจ

ซึ่งถือเป็นงานที่สหกรณ์จะต้องทําหรือดําเนินการเพ่ือให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด

ไว้โดยทั่วไปแล้วพันธกิจ  ก็จะเป็นงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  หรืออาจจะกล่าวได้ในอีก

นัยหน่ึงว่า  พันธกิจของสหกรณ์ก็จะเขียนมาจากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์น่ันเอง  สําหรับรูปแบบการเขียน

พันธกิจน้ันจะอธิบายในหัวข้อที่เป็นรายละเอียดเรื่องพันธกิจต่อไป  รูปธรรมที่สาม  คือ  วัตถุประสงค์ 

เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการทํางานในแต่ละพันธกิจ  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์เป็น

ผลลัพธ์ของงานที่กําหนดไว้ในพันธกิจ  ดังน้ัน  วัตถุประสงค์ในหัวข้อน้ีหมายถึง  วัตถุประสงค์ในแต่ละ

พันธกิจที่สหกรณ์กําหนดขึ้นมาในทุก ๆ  พันธกิจก็จะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์  พันธกิจหนึ่ง ๆ
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อาจจะมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้  และรูปธรรมที่สี่  คือ  เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น

เพ่ือใช้ในการประเมินผลงานในเชิงรูปธรรมว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่  โดยท่ัวไปเป้าหมายควรจะ

มีทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพซึ่งจะแสดงรายละเอียดในตอนต่อ ๆ  ไป 

3.2 วิสัยทัศน์  คือ  เข็มทิศของสหกรณ์ 

เมื่อพูดถึงคําว่าวิสัยทัศน์  (Vision)  ถือได้ว่าเป็นคําพูดที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน

ทั้งที่เก่ียวข้องกับบุคคล  สหกรณ์  หน่วยงาน  องค์การ  หรือประเทศ  ที่จะต้องพูดถึงการมีวิสัยทัศน์

เพ่ือจะตอกยํ้าถึงความทันสมัยหรือนักบริหารจัดการสมัยใหม่  วิสัยทัศน์เป็นภาพในอนาคตท่ีบุคคล

หน่วยงาน  องค์การ  หรือประเทศอยากจะเป็นหรืออยากจะมี  บุคคลที่มองเห็นภาพในอนาคตหรือ

พยากรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยําก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป  ดังน้ัน

เมื่อมีการคัดเลือกผู้นําหรือผู้บริหารจึงต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์  เพื่อต้องการที่จะรู้ว่าบุคคลผู้น้ันมี

ภาพในอนาคตเป็นอย่างไร  เหมาะสมกับตําแหน่งที่มีอยู่หรือไม่  ในกรณีของหน่วยงานหรือองค์การ

ต่าง ๆ  ในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีการกําหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือองค์การน้ัน ๆ  ว่าเป็นอย่างไร

วิสัยทัศน์ที่แต่ละหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ  กําหนดไว้  เป็นการบอกภาพในอนาคตของหน่วยงาน

ว่าในเวลาที่กําหนดหน่วยงานน้ัน ๆ  จะมีสภาพเป็นอย่างไร  โดยท่ัวไปแล้วการกําหนดวิสัยทัศน์จะต้อง

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเวลาที่กําหนดและสภาพที่พึงปรารถนา  เนื่องมาจากว่าเมื่อเวลาเปล่ียนแปลงไป

สภาพโดยทั่วไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  หรือเมื่อเวลาผ่านไปสภาพที่ต้องการให้เป็นหรืออยากให้เกิดขึ้น

ได้เกิดขึ้นตามที่ต้องการแล้ว  ดังน้ัน  ก็จะต้องมีการกําหนดภาพที่ต้องการจะเป็นหรือจะมีขึ้นมาใหม่

ดังน้ัน  วิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือของสหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและความต้องการของคนสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น 

3.3 วิสัยทัศน์ : ที่มาและท่ีควรจะเป็น 

ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ  สามารถดูได้จากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์นั้น ๆ 

เพราะเมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ก็จะเห็นได้ว่าในอนาคตของสหกรณ์จะเป็นอย่างไร  อาทิ  เงินทุนของสหกรณ์

ในอีก  3  ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร  สมาชิกในสี่ปีข้างหน้ามีจํานวนเท่าไร  สวัสดิการท่ีสมาชิกพึงจะได้รับ

ในปีหน้าเป็นอย่างไร  ธุรกิจที่จะเพ่ิมขึ้นในสองปีข้างหน้าคืออะไร  เป็นต้น  สิ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ีคือทิศทาง

ในอนาคตที่สหกรณ์จะต้องทําให้เกิดขึ้น  ดังน้ัน  สิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเกิดขึ้นได้ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

ผู้ที่มีส่วนในการกําหนดจะต้องดูว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร  ดังน้ัน  การกําหนด
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วิสัยทัศน์หรือทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์จะต้องอาศัยสภาพปัจจุบันของสหกรณ์ว่า  ในปัจจุบัน

มีสภาพเป็นอย่างไร  เพ่ือจะนํามาเป็นฐานในการกําหนดภาพอนาคตของสหกรณ์  สภาพปัจจุบันของ

สหกรณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่  2  ก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่  2  อย่าง  คือ  ปัจจัย

ภายในที่บอกให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์  และปัจจัยภายนอกที่บอกให้ทราบถึงโอกาส

และภัยคุกคามของสหกรณ์  ดังน้ัน  สามารถกล่าวได้ว่าเหตุสําคัญที่จะนํามาเพ่ือการกําหนดวิสัยทัศน์

ก็คือ  สภาพปัจจุบันของสหกรณ์นั่นเองเป็นไปตามคํากล่าวที่มีการพูดกันมาเสมอว่า “อดีตกําหนด

ปัจจุบัน และปัจจุบันกําหนดอนาคต” 

ในการกําหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ นอกจากจะอาศัยสภาพปัจจุบันของสหกรณ์ที่เก่ียวกับ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามตามท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน ภาพในอนาคตของสหกรณ์ก็จะต้องเป็น

ภาพที่คนสหกรณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้น  อันเน่ืองมาจากการกระทําร่วมกันของคนสหกรณ์อย่าง

เข้มแข็งและฉลาด  ไม่ใช่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติเหมือนที่ผ่านมา 

หมายความว่า  ถ้าสหกรณ์น้ัน ๆ  ไม่ต้องปรับปรุงการทํางานที่แตกต่างจากการทํางานตามรูปแบบเดิม

ที่ผ่านมา  สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์  การทํางานที่เข้มแข็งและฉลาดของ

คนสหกรณ์  หมายความว่า  คนทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และ

สมาชิกของสหกรณ์จะต้องมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ิมขึ้น  และที่สําคัญคือจะต้องฉลาดในการนําเอาแนวคิด

เก่ียวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพหรือบริบทของสหกรณ์ตนเอง

เพ่ือการบรรลุซึ่งเป้าหมายที่สหกรณ์กําหนดไว้  ดังน้ัน  การกําหนดวิสัยทัศน์จะต้องเป็นภาพในอนาคต

ที่ท้าทายความสามารถของคนสหกรณ์  หมายถึง  คนสหกรณ์มีความสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้  ไม่ใช่

สภาพที่สวยหรูเป็นภาษาที่สละสลวย  แต่คนของสหกรณ์ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จได้  คํากล่าวที่

จะต้องกล่าวถึงเสมอ ๆ  ในการจัดทําวิสัยทัศน์คือ  “ฝันให้ไกลและไปให้ถึง” 

3.4 วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

การจัดทําวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร  ในการให้นําเอาความคิดของคน

ส่วนใหญ่มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา  ทั้งน้ีเพราะเมื่อพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วผู้มีอิทธิพลในที่ประชุม

มักจะนําเสนอข้อความที่ตนเองต้องการ  หรือข้อความที่สละสลวยแทนที่จะเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่

ต้องการร่วมกันและเป็นไปได้ภายในเง่ือนเวลาที่กําหนด  ดังน้ัน  การจัดทําวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ สิ่งที่

สําคัญมากที่สุดคือกระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน์น่ันเอง  กระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน์น้ันมี

ความสําคัญอย่างย่ิงในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  ด้วยเหตุน้ีทีมที่ปรึกษา
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จะต้องประณีตในข้ันตอนนี้  วิธีการท่ีนํามาใช้แล้วได้ผลวิธีการหนึ่งคือ  การท่ีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้

เขียนภาพจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคามของสหกรณ์ที่ตนเองต้องการ  ให้สหกรณ์เป็นหรือ

มีในช่วงเวลาที่กําหนด  (ต้องกําหนดเง่ือนเวลาให้ทุกคนรับทราบก่อนที่จะให้แต่ละคนเขียนลงในกระดาษ)

โดยการบรรยายในกระดาษ  ทั้งสิ่งที่อยากเป็นพร้อมทั้งคุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมแล้วรวบรวมจาก

ทุก ๆ  คน  แล้วนํามาถอดเป็นกลุ่มความคิดโดยใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ 

เมื่อถอดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะเห็นแกนของแผนที่ความคิดที่เป็นแกนใหญ่ ๆ  หรือแกนสําคัญพร้อมทั้ง 

ลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลายดังภาพที่  17 

               
ภาพประกอบที่  17 แสดงแผนที่ความคิดภาพอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

เมื่อแปลงภาพอนาคตของแต่ละบุคคลมาเป็นแผนที่ความคิดแล้ว  ก็จะเห็นแกนหรือรากใหญ่

อยู่หลาย ๆ  แกนด้วยกัน  ซึ่งแกนต่าง ๆ  ดังกล่าวก็จะเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม

ซึ่งภาพย่อยของภาพใหญ่ที่เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ ขั้นตอนที่สําคัญต่อไป  คือ  ทีมที่ปรึกษาจะต้อง

ดําเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันถอดแกนสําคัญออกมาจากแผนท่ีความคิดพร้อมคุณลักษณะต่าง ๆ 

ที่เขียนอยู่ในแผนท่ีความคิด  เมื่อได้ประเด็นสําคัญหรือคําหลักในภาพที่อยากเป็นแล้วก็ให้ที่ประชุม

ร่วมกันกําหนดคุณลักษณะในแต่ละประเด็น  โดยอาจจะเลือกจากคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วในแผนที่ความคดิ

หรือคําใหม่ที่ครอบคลุมคุณลักษณะส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของคุณลักษณะในแผนที่ความคิดในประเด็น

น้ัน ๆ  ผลการคัดเลือกคําหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ดังแสดงในภาพประกอบ

ที่  18 
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ภาพประกอบที่  18 แสดงคําหลักและคุณลักษณะจากแผนที่ความคิดของสหกรณ์ ฯ 

เมื่อที่ประชุมได้คําหลักพร้อมคุณลักษณะแล้ว  ก็จะให้ที่ประชุมร่วมกันร้อยเรียงคําหลัก

ดังกล่าวขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  โดยอาจะแบ่งกลุ่มกันไปคิดหรือให้แต่ละบุคคลคิดขึ้นเพ่ือนําเสนอ

ที่ประชุมก็ได้  สิ่งที่ต้องระวังที่สุดในขั้นตอนน้ีคือ  จะต้องไม่ให้มีคําหลักใหม่ ๆ  เกิดขึ้นจากการร้อยเรียง  

คือ  จะต้องใช้คําหลักที่ได้จากการสรุปร่วมกันที่ผ่านมาของที่ประชุมเท่าน้ัน  กรณีที่อาจจะเพ่ิมขึ้นมาได้

คือ  คําเชื่อมระหว่างคําหลักต่าง ๆ  แต่ต้องไม่ให้ความหมายของคําหลักแต่ละคําเดิมเปลี่ยนไป  

ประเด็นสุดท้ายในการจัดทําวิสัยทัศน์คือการคัดเลือกคําเรียงของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนที่เสนอมา  

เพื่อเป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  ซึ่งอาจจะเป็นร้อยกรองหรือร้อยแก้วก็ได้  วิธีการที่จะสรุปผลได้เร็ว

ที่สุด  คือ  นําความเรียงทั้งหมดมาแสดงให้ที่ประชุมรับทราบพร้อม ๆ  กัน  อาจจะด้วยการเขียนทั้งหมด

ให้ที่ประชุมดูหรือวิธีการอ่ืน ๆ  ที่ทําให้ที่ประชุมรับทราบเหมือนกัน ๆ  แล้วก็ให้ที่ประชุมลงคะแนนลับ

เพ่ือคัดเลือกความเรียงน้ัน ๆ  ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะได้วิสัยทัศน์ของสหกรณ์จากความเห็นของคนส่วนใหญ่

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ได้วิสัยทัศน์คือ “ปี  พ.ศ. 2566  สหกรณ์มั่นคง  บริหาร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

3.5 พันธกิจ : งานท่ีต้องกระทําเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ 

เมื่อสหกรณ์มีธงในอนาคตแล้ว  ซึ่งกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัดได้

กําหนดธงไว้ในปี พุทธศักราช 2666 ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  จะเป็น สหกรณ์มั่นคง  

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  ซึ่งในวิสัยทัศน์ดังกล่าวพบว่า  มีประเด็นที่ผู้เข้าร่วม

ประชุมต้องการอยู่ทั้งหมด  3  ประเด็นด้วยกัน  ดังน้ัน  หมายความว่า  เมื่อถึงเวลาที่กําหนด สหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัดจะต้องบรรลุความต้องการที่กําหนดไว้ทุกประการ  ซึ่งแน่นอนว่า

การที่จะบรรลุความต้องการท้ังหมดได้น้ัน  สหกรณ์จะต้องดําเนินงานในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ที่สอดคล้อง

กับประเด็นที่ต้องการ  ถ้าสหกรณ์ไปดําเนินงานของสหกรณ์ในประเด็นอ่ืน ๆ  ก็จะไม่สามารถบรรลุ

- ความมั่นคง 
- บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
- บริการประทับใจ 
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ความต้องการดังกล่าวได้  ดังน้ัน  เพ่ือให้การกําหนดงานที่สหกรณ์ต้องทํา  หรือที่เรียกว่า  “พันธกิจ”

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  สหกรณ์จึงควรกําหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  หรือพูดอีก

นัยหนึ่งว่า  สหกรณ์ควรกําหนดพันธกิจให้ล้อกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  สําหรับกรณีของสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันกําหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ดังต่อไปน้ีคือ 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ  มั่นคง  ทันสมัย  และ

ได้มาตรฐานสหกรณ์ 

2) ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจของสมาชิก 

3.6 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

เป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหน่ึงของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  แต่มีหลาย

สหกรณ์ที่ให้ความสําคัญในการจัดทําวัตถุประสงค์ไม่มากนัก  ทําให้คนของสหกรณ์ทราบงานที่จะต้องทํา

แต่ไม่ทราบสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากงานน้ัน ๆ  ที่เป็นรูปธรรมได้และอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยง

เข้ากับโครงการต่าง ๆ  ที่จะดําเนินการได้  ดังน้ัน  ผู้เข้าร่วมประชุมควรจะให้ความสําคัญกับการ

จัดทําวัตถุประสงค์ของพันธกิจให้ชัดเจน  โดยจะต้องกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะในพันธกิจน้ัน ๆ

เมื่อสหกรณ์กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในทุกพันธกิจแล้ว  ก็จะทําให้ทราบถึงเหตุและผลจากการ

ดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน  กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด

ได้กําหนดวัตถุประสงค์ตามพันธกิจได้ดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในพันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์  ประกอบด้วย 

1) เพ่ือเพ่ิมทุนสํารองของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น 

2) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุ้นของสมาชิกจากการกู้สามัญ(ตามระเบียบ) 

3) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุ้นของสมาชิกด้วยความสมัครใจ 

4) เพ่ือเพ่ิมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์และรักษาสมาชิกเก่าของสหกรณ์ 

5) เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

6) เพ่ือให้คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเงิน 

7) เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้ 
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วัตถุประสงค์ในพันธกิจ  ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพื่อความพึงพอใจ

ของสมาชิก  ประกอบด้วย 

1) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

2) เพ่ือจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่ม 

3) เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารและข้อมูลทุกด้านของสหกรณ์ด้วยตนเอง 

4) เพ่ือให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ําประกัน 

6) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้ําประกัน 

3.7 เป้าหมาย : ตัวชี้วัดที่สําคัญของสหกรณ์ 

เป้าหมายเป็นประเด็นสุดท้ายของกิจกรรมการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ 

โดยเริ่มต้นจากการกําหนดภาพอนาคต  คือ  วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าเป็นธงของ

สหกรณ์  เมื่อมีธงที่ชัดเจนแล้วก็กําหนดงานที่จะต้องทําคือพันธกิจของสหกรณ์  หลังจากกําหนดงานที่

สอดคล้องกับธงแล้ว  ก็จะระบุวัตถุประสงคห์รือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึน้ในแต่ละงานที่สหกรณ์จะต้อง

ดําเนินการ  และสิ่งสุดท้ายคือ  การกําหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการกําหนดปริมาณงานหรือกําหนดมาตรวัด

ที่ใช้ในการประเมินการทํางานของสหกรณ์ 

การกําหนดเป้าหมายของสหกรณ์ในวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อน้ันอาจจะกําหนดได้ทั้งเป้าหมาย

ในเชิงปริมาณและเป้าหมายในเชิงคุณภาพหรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้  โดยทั่วไปแล้วการกําหนดเป้าหมาย

เชิงปริมาณจะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายของคนสหกรณ์  และนอกจากน้ันก็จะสามารถประเมินผลได้ง่ายด้วย

แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ควรกําหนดเป้าหมายท้ังที่เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร่วมกัน  ในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัดได้กําหนดเป้าหมายตามพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ดังต่อไปน้ี 

1) พันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ  มั่นคง

ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์ 
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ตารางที่ 3 แสดงพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ  มั่นคง

ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

1) เพ่ือให้ทุนสํารองของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น จัดสรรทุนสํารองจากกําไรสุทธิของสหกรณ์

เพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ  1  ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2563 

ถึงปี  พ.ศ. 2566 

2) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุ้นของสมาชิกด้วยความ

สมัครใจ 

มีทุนเรือนหุ้นโดยสมัครใจเพ่ิมขึ้นปีละ  5  ล้านบาท 

3) เพ่ือเพ่ิมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ สมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าปีละ 50 คน 

4) เพ่ือรักษาสมาชิกเก่าของสหกรณ์ ลดอัตราการลาออกของสมาชิก  ไม่เกินปีละ 

20  คน 

5) เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการ

บริหารจัดการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

1) มีการจัดทํารายงานประจําปี รายงาน

ประจําเดือน และรายงานจากผู้ตรวจสอบ

ภายใน/ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2) มีการเผยแพร่เอกสารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3) มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ 

6) เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

สหกรณ ์

1) จํานวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ของสมาชิกทั้งหมด 

2) จํานวนสมาชิกแสดงความคิดเห็นประชุมใหญ่

ประจําปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของผู้ร่วม

ประชุม 

3) จัดเวทีให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่าง

น้อยปีละ  2  ครั้ง 

4) มีช่องทางให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 

ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น, web site, 

Facebook, line ฯลฯ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  แสดงพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ  

มั่นคงทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

7) เพ่ือให้คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ทางการเงิน 

คณะกรรมการได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ทาง

การเงินทุกคน 

8) เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้ 

1) คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รับการ

เพ่ิมพูนทักษะตามหลักธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการแต่ละคนเข้ารว่มประชุม

ประจําเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของ

จํานวนคร้ังในการประชุม 

2) พันธกิจการให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพื่อความพึงพอใจของ

สมาชิก 

ตารางที่ 4 แสดงพันธกิจการให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพื่อความพึงพอใจ

ของสมาชิก 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

1) เพ่ือให้ทุนสํารองของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น 1) สํารวจความคิดเห็นของสมาชิกร้อยละ 85 

ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแต่ละคร้ัง 

อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

2) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกเดือน 

จากกล่องแสดงความคิดเห็น  กระดานข่าว

ในเว็บไซต์  โพสของสมาชิกในเฟสบุ๊ค

และไลน์ 

3) รับฟังความคิดเห็นผู้เข้าประชุม/อบรมทุก

ครั้งที่จัดประชุม/อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  แสดงพันธกิจการให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพื่อความ

พึงพอใจของสมาชิก 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

2) เพ่ือจัดสวัสดิการให้ครอบคลมุสมาชิก 1) จัดโครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิก 

2) จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก 

3) เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงและรับรูข้่าวสารและ

ข้อมูลทุกด้านของสหกรณ์ด้วยตนเอง 

1) จัดทําวารสารอย่างน้อยปีละ  2  ฉบับ  (ครัง้) 

2) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

3) สื่อสารข้อมูลทางเฟสบุ๊คและไลน์ที่เหมาะสม 

4) สมาชิกเข้าถึงข้อมูลการเงิน  (เงินฝาก/เงินกู้/

หุ้น/การคํ้าประกัน)  ของตนเอง  ผ่านทาง

เว็บไซต์หรือ  Application  ตรวจสอบ

การเงินของสมาชิก  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) จัดประชุม/อบรมให้ข้อมลูเก่ียวกับสหกรณ์

แก่สมาชิก 

6) อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์แก่สมาชิก

ใหม่ ร้อยละ ๘๐ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) เพ่ือให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

1) จัดทําแผ่นพับ  คู่มือ  ขั้นตอนการมารับ

บริการ 

2) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นําเสนอ 

ในการประชุมอบรมต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

3) สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ 

ร้อยละ 30 ของสมาชิกที่มารับบริการ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกทั้งในฐานะ 

ผู้กู้และผู้ค้ําประกัน 

ผู้กู้ทุกรายมีหลกัประกันความเสี่ยง  (รายรับ

น้อยลงจากการเกษียณราชการ  ถูกออกจาก

ราชการ) 

6) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าํประกัน มีหลักประกันค้ําประกันเงินกู้ 
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บทที่  4 

การกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์ 

หัวใจสําคัญของการทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  คือ  การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ของสหกรณ์  เพ่ือนําสหกรณ์ไปสูเ่ป้าหมายทีกํ่าหนดไว้ตามวิสยัทัศน์  การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

คือ  การระบุงานหรือกิจกรรมต่าง ๆที่  สหกรณ์จะต้องทําหรือดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดไว้ของ

แผนยุทธศาสตร์ที่สหกรณ์กําหนด  โดยคนของสหกรณ์ทั้งหมดจะทราบถึงงานท่ีสหกรณ์จะต้องดําเนินการ

แต่การได้มาซึ่งแนวทางในการดําเนินงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่ายากที่สุดสาํหรับคนสหกรณ์ 

ที่จะดําเนินการได้ภายในเวลาอันสั้น  หรือเวลาที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละคร้ัง  เพราะ

จะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และกรณีตัวอย่างจํานวนมากพอสมควรจึงจะทําให้การ

ดําเนินการในกิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี 
กิจกรรมสําคัญในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ์  ในทุก ๆ  สหกรณ์จะ

ประกอบด้วย  กิจกรรมท่ีสําคัญอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน  ได้แก่  การกําหนดยุทธศาสตร์  การกําหนด

หรือระบุโครงการ  การจัดทํารายละเอียดของทุก ๆ  โครงการ  และการออกแบบเครื่องมือในการประเมิน

โครงการต่าง ๆ  เพ่ือนําไปสู่การประเมินผลการทํางานต่อไป 
4.1 ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์คืออะไร 

ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญและซับซ้อนในการดําเนินการมาก

พอสมควรและมีความสําคัญมากในการนําไปใช้ประโยชน์  เพราะในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีโครงการ

ต่าง ๆ  ประกอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ที่กําหนดไว้  ดังน้ัน  กระบวนการในการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์จึงมีความสําคัญซึ่งจะต้องมีความประณีตเป็นพิเศษ  การเริ่มต้นในการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  จะต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจร่วมกันเชิงความหมายที่สื่อสารกันในคําว่า

ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ให้เข้าใจตรงกันก่อน  เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการดําเนินการกิจกรรม

จากเอกสารทางวิชาการจํานวนมากได้อธิบายยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่น่าสนใจอาท ิ
Certo  and  Peter  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์  คือ  วิธีดําเนินงานที่มั่นใจได้ว่าจะนําไปสู่ความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
Wright  และคณะ  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์  คือ  แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์

ต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ 
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Alfred  Chandler  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์  เป็นการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

ระยะยาวขององค์กร  และการเลือกแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือให้

สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
Michael  A.  Hitt  และคณะ  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์  เป็นชุดของภาวะผูกพันและการดําเนิน

ต่าง ๆ  ที่ได้มีการประมวลและประสานเข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์จากความสามารถ 

หลัก  (Core  Competencies)  เพ่ือให้ได้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคนอ่ืน 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์  คือ  วิชาว่าด้วยการพัฒนา

และการใช้อํานาจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  จิตวิทยา  และกําลังรบทางทหารตามความจําเป็นทั้งใน

ยามสงบและยามสงคราม 
กล่าวโดยสรุปความหมายของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  คือ  “แนวทางหรือวิธีการท่ีชาญฉลาด

ที่จะทําให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด”  ซึ่งคนสหกรณ์จะต้องมีความ 

สามารถพิเศษจึงจะดําเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าว  ซึ่งความสามารถพิเศษท่ีกล่าวถึงคือ  การเข้าใจ

กระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร์  แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ไม่สามารถดําเนินการได้  และ

เมื่อเข้าใจภาพรวมเชิงความหมายแล้วจึงสร้างความเข้าใจเชิงกระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร์ 
ความจําเป็นเบ้ืองต้นที่วิทยากรที่ปรึกษาจะต้องไม่ลืม  คือ  การดําเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้เข้าใจสภาพปัจจุบันของสหกรณ์ที่ร่วมกันวิเคราะห์ในกิจกรรมก่อน ๆ  ที่ผ่านมา และทบทวน

วิสัยทัศน์หรือธงของสหกรณ์ว่าในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในอนาคต  คนสหกรณ์ต้องการให้สหกรณ์ของ

ตนเองมีสภาพเป็นอย่างไร   จึงจะดําเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทาง

ที่ถูกต้องน่ันคือ  ใช้สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ในการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
4.2 กรอบคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

กรอบคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ของสหกรณ์เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญที่สุดขั้นตอนหน่ึง

ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นขั้นตอนที่ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียในสหกรณ์  ได้รู้จักและ

มีความตระหนักถึงแนวทางการทํางานที่สหกรณ์จะต้องดําเนินการตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์

ที่สหกรณ์กําหนด  การได้มาซึ่งแนวทางการทํางานดังกล่าวจะต้องเป็นเหตุและผลกับสภาพปัจจุบัน

ของสหกรณ์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  ดังน้ัน  การกําหนดยุทธศาสตร์จึงต้อง

อาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสหกรณ์  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม) 
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ประกอบกับทิศทางของสหกรณ์  (วิสัยทัศน์และพันธกิจ)  มาพิจารณาร่วมกันโดยการใช้เทคนิคในการ

วิเคราะห์  ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ครั้งน้ีใช้เครื่องมือ 

TOWS  Matrix  เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดกรอบคิดในการวิเคราะห์ดังแผนภาพประกอบที่  19 

 
ภาพประกอบที่  19 แสดงกรอบคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

จากภาพประกอบที่  19  ในการจัดทํายุทธศาสตร์ของสหกรณ์ในครั้งน้ีได้ใช้ผลการวิเคราะห์

สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ที่ประกอบด้วย  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคามของสหกรณ์มา

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  TOWS  Matrix  เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  และประยุกต์

แนวคิด  BCG  Matrix  มาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสหกรณ์  ผลจากการ

กําหนดตําแหน่งของสหกรณ์ในบทที่  2  ที่ผ่านมาสมาชิกที่เข้าประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าตําแหน่งของ

สหกรณ์อยู่ในตําแหน่งดาวเด่น  ดังน้ัน  ยุทธศาสตร์หลักของสหกรณ์จะเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกเป็นหลัก 

ซึ่งใช้จุดแข็งที่สหกรณ์มีอยู่ประกอบกับโอกาสที่สหกรณ์มีเป็นเง่ือนไขในการกําหนดยุทธศาสตร์ให้

เกิดความได้เปรียบ  อย่างไรก็ตามการกําหนดยุทธ์ศาสตร์ในครั้งน้ียังต้องพิจารณาในยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ

ประกอบด้วย  น่ันคือ  ยุทธศาสตร์รักษาเสถียรภาพ  พิจารณาจากจุดแข็งที่สหกรณ์มีอยู่เพ่ือหลีกเลี่ยง

ภัยคุกคาม  ยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเป็นการพิจารณาเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนจากโอกาสที่มีอยู่ และยุทธศาสตร์

ตัดทอนเป็นการพิจารณาจากเงื่อนไขที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามของสหกรณ์  เพ่ือให้ครอบคลุมบริบท

การบริหารจัดการของสหกรณ์หรือครอบคลุมงานของสหกรณ์  ผลการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์

เป็นไปตามหัวข้อ  4.3 
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4.3 ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

ในการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์นอกจากจะใช้กรอบคิดในหัวข้อ  4.2  ที่ผ่านมาแล้ว

ทีมที่ปรึกษาได้แนะนําให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของสหกรณ์ตาม

วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ในบทที่  3  ที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกงานของสหกรณ์ที่กําหนด

ไว้ตามวิสัยทัศน์  ผลการกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์แสดงได้ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์ 

ตารางที่ 5 แสดงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มี

คุณภาพ  มั่นคง  ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 1) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมาชิก 

2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการคงสถานภาพสมาชิก 

3) ยุทธศาสตร์เพ่ิมทุนสํารองสหกรณ์ 

4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการระดมทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์รักษาเสถียรภาพ 1) ยุทธศาสตร์จัดระบบการบริหารจัดการหน้ีสมาชิก 

2) ยุทธศาสตร์จัดสรรทุนเก้ือกูลแก่สมาชิก 

ประเด็นยุทธศาสตร์พลิกฟ้ืน 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตัดทอน 1) ยุทธศาสตร์ทบทวนสัดส่วนการเงินของสหกรณ์ 

2) ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจให้บริการสมาชิกด้วยความประทับใจ  จัดสวัสดิการอย่าง

ทั่วถึงและเหมาะสม 
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ตารางที่ 6 แสดงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจให้บริการสมาชิกด้วยความประทับใจ  จัดสวัสดิการอย่าง

ทั่วถึงและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการให้มี

ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน 

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์รักษาเสถียรภาพ 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก 

2) ยุทธศาสตร์สรา้งความมั่นใจให้แก่สมาชิก  (สวัสดิการ, 

ปรับดอกเบ้ียตามตลาด,  การคํ้าประกัน,  การปันผล  ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์พลิกฟ้ืน 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการสมาชิก  และจัดการ

ความเสี่ยงผู้ค้ําประกัน 

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ 

และสมาชิก 

4) ยุทธศาสตร์สรา้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตัดทอน 1) ยุทธศาสตร์ทบทวนระบบการดูแลผู้ค้ําประกัน 

จากตารางที่  5  ถึงตารางที่  6  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคิดหายุทธศาสตร์ตามพันธกิจ

ทั้ง  2  พันธกิจที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัดได้กําหนดขึ้นมา  ซึ่งยุทธศาสตร์ในแต่ละ

พันธกิจอาจจะมีทั้งยุทธศาสตร์เชิงรุก  ยุทธศาสตร์เชิงรักษาเสถียรภาพ  ยุทธศาสตร์เชิงพลิกฟ้ืน  และ

ยุทธศาสตร์เชิงตัดทอน  สําหรับการได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

คณะวิทยากรที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ตามแนวเทคนิควิเคราะห์แบบ  TOWS 

Matrix 
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4.4 การกําหนดโครงการของสหกรณ์ 

การกําหนดโครงการของสหกรณ์เป็นกิจกรรมที่ต้องดําเนินการต่อเน่ืองหลังจากที่สหกรณ์ได้

ดําเนินการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์เสร็จแล้ว  โดยท่ัวไปการดําเนินการในการกําหนดโครงการ

ก็จะพิจารณาจากยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่สหกรณ์มีอยู่  เพ่ือนํามาพิจารณาดูว่ายุทธศาสตร์น้ัน ๆ  มีโครงการ

อะไรท่ีสหกรณ์จะต้องดําเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  โดยการกําหนดโครงการ

ของสหกรณ์อาจจะดูประกอบทั้งยุทธศาสตร์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายในแต่ละพันธกิจ

และภาพรวมที่เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ 

สําหรับการกําหนดโครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ในครั้งน้ี  

ทีมที่ปรึกษาได้เสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้คิดโครงการของสหกรณ์หลังจากที่ผู้เข้าประชุมได้จัดทาํ

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสหกรณ์  กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

สหกรณ์  รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเหตุผล  คือ 

1) การประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  โครงการของสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  จัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (2  ตุลาคม  2562) 

2) การประชุมเพื่อนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ข้อ  1)  กับคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ฝ่ายจัดการ  เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  กําหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  โครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (7  ตุลาคม  2562) 

3) การประชุมเพ่ือสรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อ  2)  เตรียมนําเสนอ  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน

(22  ตุลาคม2562) 

4) การประชุมเพ่ือนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ข้อ  3)  กับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกและภายใน  กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

โครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (26  ตุลาคม  2562) 

5) การประชุมเพ่ือสรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อ  4)  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (29  ตุลาคม

2562) 



 

แผนท่ียุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

บทที่  5 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

เมื่อกล่าวถึงแผนที่คําตอบที่เราคุ้นเคยในทางกายภาพ  คือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดง

ลักษณะของพื้นผิวโลก  และสิ่งต่าง ๆ  บนพ้ืนผิวโลก  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

โดยแสดงข้อมูลลงบนวัสดุพ้ืนราบ  ด้วยการย่อขนาดให้เล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการและใช้สัญลักษณ์ 

แทนสิ่งที่มีอยู่จริงบนพื้นผิวโลก  แต่เมื่อเรามองแผนที่ในประโยชน์ที่ใช้สอยก็จะพบว่า  แผนที่แสดง

ความสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ  บนผิวโลก  ที่ใช้เป็นเส้นทางหรือทางเดินจากที่หน่ึงไปสู่ที่หน่ึง  เมื่อเรานํามาใช้

ร่วมกับคําว่ายุทธศาสตร์ของสหกรณ์ก็จะทําให้เส้นทางหรือทางเดิน  (การทํางาน)  ที่จะนําสหกรณ์

ไปสู่ความสําเร็จน่ันเอง 
5.1 ทําไมสหกรณ์ต้องทําแผนท่ียุทธศาสตร์ 

สหกรณ์โดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์

โดยการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์มาต้ังแต่ช่วงทศวรรษที่  1  ของคริสต์ศตวรรษที่  21

ที่ผ่านมา  หลายสหกรณ์ได้ถูกจัดทําโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องชักนําและหลายสหกรณ์ได้ดําเนินการ

โดยตนเอง  เพ่ือใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ การดําเนินการดังกล่าว

ถือได้ว่าสหกรณ์ต่าง ๆ  ได้กระทําซ้ํา ๆ  จนถือเป็นการบริหารงานในในปกติของแต่ละสหกรณ์ ผลการ 

ดําเนินงานที่ผ่านมาภายใต้การใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีหลาย ๆ  สหกรณ์ประสบผลสําเร็จและ

มีอีกหลายสหกรณ์มีความล้มเหลว  ในสหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็จน้ันพบว่าจํานวนมากเป็นความสําเร็จ

เชิงตัวเลขหรือเชิงบัญชีน่ัน  คือ  การมีกําไรของสหกรณ์แต่ไม่บรรลุเจตนารมณ์ของกระบวนการสหกรณ์

อาทิ  สหกรณ์ออมทรัพย์จํานวนมากมีกําไรและเพ่ิมสูงขึ้นทุก ๆ  ปี  แต่พบว่าสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว

มีหน้ีสินเพ่ิมสูงขึ้นและสมาชิกบางท่านเมื่อเกษียณอายุไปแล้ว  รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นถูกนําไปใช้หน้ี

สหกรณ์  แทนที่จะได้นํารายได้ที่เกิดขึ้นไปใช้สอยหรือบริโภคในป้ันปลายของการดํารงชีวิต  เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ีนักวิชาการทางด้านสหกรณ์จึงเห็นว่าความสําเร็จของสหกรณเ์พียงด้านเดียว  คือ  เรื่องการเงิน

ไม่น่าจะเพียงพอในการวัดความสําเร็จของสหกรณ์  การวัดความสําเร็จของสหกรณ์ควรคํานึงถึงความ 

สําเร็จในด้านอ่ืน ๆ  ด้วย  นอกจากการวัดทางการเงินเพียงด้านเดียว  อาทิ  รูปแบบและกระบวนการ

บริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือเป็นธรรม  สมาชิกในฐานะ

ที่เป็นลูกค้าของสหกรณ์มีความอยู่ดีกินดีขึ้น  หน้ีน้อยลง  เงินออมเพิ่มขึ้น  มีความมั่นคงในชีวิต คนใน
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กระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ  มีความรู้เก่ียวกับการ

บริหารจัดการสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและแข่งขันกับคู่แข่งขันต่าง ๆ  ได้  เป็นต้น 

ดังน้ัน  เพ่ือให้เป้าหมายในการบริหารจัดการของสหกรณ์บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้ว

จึงต้องใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ์เพ่ิมเติมจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ันคือ  การจัดทํา

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
5.2 กระบวนการในการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์เป็นอย่างไร 

กระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันอาจจะไม่ยุ่งยากหรือ

ซับซ้อนเหมือนกับสหกรณ์อ่ืน ๆ  หรือสหกรณ์การเกษตรเพราะธุรกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์

มีน้อยกว่าสหกรณ์การเกษตร  ทําให้ไม่จําเป็นต้องไปวิเคราะห์ความสามารถหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์

เพ่ือจะดูว่าธุรกิจที่จะนําไปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์  เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์มีธุรกิจหลักในการสร้าง

กําไร  คือ  ธุรกิจสินเช่ือ  ดังน้ัน  กระบวนการหรือองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มีอยู่  4  อย่างด้วยกันคือ  (1)  การยืนยันวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  (2)  การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  (3)  การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์  และ  (4)  การวิเคราะห์โครงการตามแผนท่ี  

ดังภาพประกอบที่  20  และมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นและผลที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวถึงในหัวข้อ

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  20 แสดงองค์ประกอบของการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
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จากภาพประกอบที่  20  ในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เริ่มต้นจาก

การนําเอาธงของสหกรณ์ในรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์  น่ันคือ  วิสัยทัศน์ของสหกรณ์มาเป็น

ข้อกําหนดพ้ืนฐานเพื่อให้ทุก ๆ  คนทราบถึงภาพอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นร่วมกัน  เมื่อกําหนดได้แล้ว

ก็จะนําไปสู่การวิเคราะห์โซ่อุปทานของธุรกิจของสหกรณ์  ขั้นต่อมาก็จะใช้เครื่องมือการวัดองค์กรแบบ

สมดุล  เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแต่ละมิติที่ต้องพิจารณาในรูปแบบของวัตถุประสงค์ 

ขั้นต่อมาก็จะนําความสัมพันธ์เชิงเหตุผลดังกล่าวไปสู่การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  และ

ขั้นตอนสุดท้าย  คือ  การวิเคราะห์โครงการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  เพื่อให้ครอบคลุมในทุก ๆ  มิติ

ของสหกรณ์ดังรายละเอียดและผลท่ีเกิดขึ้นตามที่จะกล่าวในหัวข้อต่อ ๆ  ไป 

5.3 การยืนยันวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ 

วิสัยทัศน์ของสหกรณ์จะเป็นธงหรือเป้าหมายสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์

ของสหกรณ์  ดังน้ัน  ในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์จึงต้องกําหนดหรือระบุวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  กรณีที่

การจัดทําวิสัยทัศน์ได้เกิดขึ้นมานานพอสมควรหรือมากพอที่บริบทของสหกรณ์เปลี่ยนไปจากสภาพที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ถ้าต้องการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์จะต้องทบทวนเพ่ือยืนยันวิสัยทัศน์

ดังกล่าว  กรณีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัดในครั้งน้ีได้

ดําเนินการพร้อม ๆ  กับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  ดังน้ัน  จึงสามารถนําวิสัยทัศน์

ที่เกิดขึ้นจากการทําแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ได้เลย  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวที่

ใช้ในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  คือ  “ปี  พ.ศ. 2566 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  มั่นคง  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

เมื่อได้ดําเนินการยืนยันวิสัยทัศน์ของสหกรณ์แล้วเสร็จจึงมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์

โซ่อุปทานธุรกิจการให้สินเช่ือของสหกรณ์เพ่ือดูสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานของสหกรณ์  ผลการ

วิเคราะห์โซ่อุปทานของธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ดังภาพภาพประกอบที่  21 
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ภาพประกอบที่  21 แสดงโซ่อุปทานสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นกระบวนการในการนําเอาแนวคิดทางการบริหาร

จัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์  เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์

ในมิติที่หลากหลาย  และส่งผลต่อความเข้มแข็งของสหกรณ์ในระยะยาว  สภาพการกําหนดเป้าหมาย

ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ในอดีตส่วนใหญ่  จะมุ่งเน้นไปสู่การมีกําไรสูง ๆ  เป็นหลักและพบว่า

เมื่อสหกรณ์มีกําไรเยอะ ๆ  มีการเติบโตในตัวเลขทางการเงินแต่สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการทุจริตหรือ

ล้มเหลวในโอกาสต่อ ๆ  ไป  ด้วยเหตุน้ีนักการบริหารจัดการสมัยใหม่จึงได้สร้างเครื่องมือการบริหาร

จัดการเพ่ือก่อให้เกิดความม่ันคงของสหกรณ์โดยได้ใช้เครื่องมือการวัดผลองค์กรแบบสมดุล  (Balanced 

Scorecard : BSC)  มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

การวัดองค์กรแบบสมดุลหรือที่คุ้นเคยในช่ือภาษาอังกฤษว่า  Balanced  Scorecard  หรือ 

BSC  น้ันเกิดขึ้นจาก  Robert  Kaplan & David  Norton  โดยกําหนดมุมมองหรือมิติทางการบริหาร

จัดการไว้  4  มุมมองด้วยกัน  ประกอบด้วย  มุมมองทางด้านการเงิน (Financial  Perspective) 

มุมมองทางด้านลูกค้า  (Customer  Perspective)  มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน  (Internal 
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business  process  Perspective)  และมุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต  (Learning 

and  Growth  Perspective)  โดยให้องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมในทุกมุมมองเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามมุมมองดังกล่าว  นอกจากการบรรลุเป้าหมายในมุมมองทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว 

ซึ่งไม่เกิดความเข้มแข็งหรือมั่นคงกับสหกรณ์  โดยมุมมองต่าง ๆ  ทั้ง  4  ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมี

เหตุผล  อาทิ  การพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในมุมมองทางด้านการ

เรียนรู้  จะนําไปสู่การสร้างระบบการบริการที่เป็นเลิศมีระเบียบที่เอ้ือต่อการทํางานของสหกรณ์  ซึ่งจะ

ส่งผลทําให้สมาชิกมีความพึงพอใจ  เพราะมีบริการท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการของสมาชิกทําให้

สมาชิกเข้าทําธุรกิจกับสหกรณ์  ในที่สุดแล้วสหกรณ์ก็จะมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีเพราะรายได้

เพ่ิมสูงขึ้นและมีกําไรสูงขึ้นในที่สุด  โดยมีกรอบความสัมพันธ์ดังภาพประกอบที่  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  22 แสดงกรอบความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละมุมมองแล้วก็ดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละ

มุมมองว่ามุมมองดังกล่าว  สหกรณ์ต้องการให้เกิดวัตถุประสงค์ในอะไร  วัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง

จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์  อันเน่ืองมาจากการบริหารจัดการ

ของคนสหกรณ์  ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมองของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย

จํากัด  มีดังตารางที่  7 
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ตารางที่ 7 แสดงวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมองของสหกรณ์ 

มุมมอง วัตถุประสงค์ 

ด้านการเงิน 1) กําไรของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น 

2) สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 

3) ต้นทุนในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ลดลง 

4) สัดส่วนเงินทุนภายในของสหกรณ์เพ่ิมสูงขึ้น 

5) สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากลูกค้าใหม ่

6) สหกรณ์มีรายได้จากธุรกิจใหม่ 

ด้านลูกค้า 1) รักษาลูกค้าเก่า 

2) แสวงหาลูกค้าใหม ่

3) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

4) มีเงินฝากเงิน เงินกู้ที่หลากหลาย 

5) ผู้ค้ําประกันได้รับการดูแล 

6) มีอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลง 

7) มีการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ ์

8) การประชาสัมพันธ์ 

ด้านกระบวนการภายใน 1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพและเป็นธรรม 

2) ปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ให้เหมาะสม 

3) สร้างการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ  ฝ่ายของสหกรณ์ 

4) สร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ 

5) มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 

6) การจัดช้ันลูกหน้ีของสหกรณ์ 

7) มีการประเมินผลทุกขั้นตอน 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1) พัฒนาบุคคลากรทุก ๆ  ฝ่ายของสหกรณ์ 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

3) สร้างวัฒนธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจํากัด 
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5.5 การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 

เป้าหมายสําคัญของการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  คือ  การมีแผนที่ในการบอก

ทางเดินไปสู่ความสําเร็จของสหกรณ์  ในการจัดทําแผนที่ดังกล่าวก็จะมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอยู่

ดังต่อไปน้ีคือ  (1)  องค์ประกอบของแผนที่ซึ่งจะมาจากมุมมองทั้ง  4  ของ  Balanced  Scorecard 

หมายถึง  ตัวแผนที่ก็จะสะท้อนรายละเอียดตามมุมมองทั้ง  4  ดังที่กล่าวมาแล้ว  (2)  ความสัมพันธ์

ของวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง  ซึ่งจะต้องแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลซึ่งกันและกันในระหว่าง

แต่ละมุมมอง  (3)  เป้าหมายสําคัญของผู้จัดทําแผนที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยว่าเป็นแบบไหน

อาทิ  หน่วยงานภาครัฐเป้าหมายสูงสุดอาจจะอยู่ที่มุมมองด้านลูกค้าหรือความพอใจสูงสุดของผู้มารับ

บริการหน่วยงาน  ในขณะที่ภาคธุรกิจจะมีเป้าหมายอยู่ที่เป้าหมายหรือมุมมองทางด้านการเงิน  คือ

การมีกําไร  เป็นต้น  (4)  การออกแบบก็เป็นความสําคัญเพราะจะทําให้เห็นมิติความสัมพันธ์ในเชิง

ภาพรวม  ตลอดจนความถูกต้องและความสวยงามของแผนที่ที่จะเกิดขึ้น  กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  เมื่อนําวัตถุประสงค์ในมุมมองต่าง ๆ  มาแสดงความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้แผนที่

ดังภาพประกอบที่  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  23 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด 
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5.6 การวิเคราะห์โครงการตามแผนท่ียุทธศาสตร์ 

หลังจากที่ดําเนินการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์เสร็จแล้วสหกรณ์จะต้องนําเอาแผนท่ีดังกล่าว

ไปแปลงเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเป็นงานของสหกรณ์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบวิสัยทัศน์

และมุมมองต่าง ๆ  ในแผนที่ยุทธศาสตร์  อย่างไรก็ตาม  เพ่ือให้การคิดโครงการครอบคลุมตามแผนที่

ยุทธศาสตร์ในกระบวนการจัดทําวิเคราะห์โครงการอาจจะดําเนินการวิเคราะห์ตามสายความสัมพันธ์

ของวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง  แล้วถึงจะไปวิเคราะห์โครงการ  อาทิ  การพัฒนาความรู้ให้แก่

คนสหกรณ์  ในมุมมองการเรียนรู้และพัฒนาทําให้เกิดการสร้างระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหม่  ในมุมมอง

กระบวนการภายในเพื่อให้เกิดรูปแบบการให้สินเชื่อที่หลากหลาย  เกิดความพอใจของสมาชิกหรือ

ลูกค้าที่มาใช้บริการ  ในมุมมองด้านลูกค้าทําให้สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  มีกําไรเพ่ิมสูงขึ้น  ในมุมมอง

ด้านการเงิน  เมื่อได้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองแล้วนํามาวิเคราะห์โครงการร่วมกันในทุกมุมมอง

ก็จะทําให้ได้รับโครงการครอบคลุมที่เก่ียวข้องกัน  กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด

ผลการวิเคราะห์โครงการจากแผนที่ได้ใช้ความสัมพันธ์ในแต่ละมุมมองและยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ใน

แผนยุทธศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการคิดโครงการ  ผลการวิเคราะห์ได้โครงการตามตารางที่  8 

ตารางที่ 8 แสดงโครงการของสหกรณ์จําแนกตามมุมมองในแผนที่และยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

1) การเพ่ิมสมาชิก โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิกเพ่ิมเติมผ่านระบบเครือข่าย 

ทุกด้าน อาทิเช่น แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  ฯลฯ 

2) ส่งเสริมการคงสถานภาพ

ของสมาชิก 

1) จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

2) โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน 

3) โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใหข้้อมลูเก่ียวกับสหกรณ์แก่

สมาชิก ปีละ 1 ครั้ง 

3) เพ่ิมทุนสํารองสหกรณ์ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการ

และสมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุม่ไลน์  ปีละอย่างน้อย  4  ครัง้ 

4) ส่งเสริมการระดมทุน 1) โครงการสร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกเก่า/ใหม่ในการออม 

2) โครงการออมทรัพย์ทวีสิน 
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ตารางที ่ 8 (ต่อ)  แสดงโครงการของสหกรณ์จําแนกตามมุมมองในแผนทีแ่ละยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

บริการให้มีประสิทธิภาพ

โดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

1) โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม ่ (social  network)  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

2) โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์  หรือ 

Application ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

6) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมใน

การดําเนินงาน กิจการ

ของสหกรณ์ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน

สหกรณ์ ปีละอย่างน้อย 1 ครัง้ 

7) พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

1) จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของสหกรณ ์

2) จัดทําวารสารสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  2  ฉบับ 

3) โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แก่กรรมการ

และสมาชิก  ปีละอย่างน้อย  5  คน 

4) โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และสมาชิก  ปีละอย่างน้อย  5  คน 

5) โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/ระบบควบคุมภายใน 

และการจัดการเรื่องร้องเรียน 

8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกให้ดีขึ้น 

โครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ 

9) พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

10) พัฒนาการสื่อสาร

ระหว่างสหกรณ์กับ

สมาชิก 

1) จัดทําวารสารสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  2  ฉบับ 

2) โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณผ์่านการสื่อสารสมัยใหม่ 

(social  network)  ทีม่ีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

11) สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

1) โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม ่(social network) เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

2) โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ 

Application ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 
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ตารางที ่ 8 (ต่อ)  แสดงโครงการของสหกรณ์จําแนกตามมุมมองในแผนทีแ่ละยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

12) พัฒนาศักยภาพของ

คณะกรรมการ ฝ่าย

จัดการ และสมาชิก 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ  การเงิน  บัญชี

ให้แก่คณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ปีละ

อย่างน้อย  1  ครั้ง 

2) โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3  ฝ่าย)  เพ่ือพัฒนา

สหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  1  ครั้ง 

13) ทบทวนสัดส่วนการเงิน

ของสหกรณ์ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ  การเงิน  บัญชี

ให้แก่คณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ปีละ

อย่างน้อย  1  ครั้ง 

2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี  ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

14) ระบบการดูแล 

ผู้ค้ําประกัน 

จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิก

ทราบ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

บทที่  6 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

แผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  เป็นกระบวนการช่วงท้าย ๆ  ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

เป็นการออกแบบเพ่ือนําแนวทางการทํางานหรือโครงการของสหกรณ์ที่ได้จากการระดมความคิดร่วมกัน

จากแผนยุทธศาสตร์และแผนท่ียุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังน้ัน  อาจจะกล่าวได้ว่าแผนปฏิบัติการ

คือ  เอกสารที่แสดงหรือระบุถึงลําดับขั้นตอนของงานหรือกิจกรรมที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติใหบ้รรลุตาม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ที่จัดทําขึ้น  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีองค์ประกอบ

ที่สําคัญ  คือ  (1)  ร่องรอยของงานที่ต้องทําโดยใคร  (ระบุผู้รับผิดชอบ)  (2)  เง่ือนเวลาที่กําหนดเพื่อให้

คนสหกรณ์ที่รับผิดชอบรู้หน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ  และผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบติดตามได้

และ  (3)  มีการกําหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินการ  อาทิ  เงินทุน  เป็นต้น 

6.1 ความสําคัญของแผนปฏิบัติการ 

สหกรณ์จํานวนมากได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําโครงการของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติถือได้

ว่าเป็นแนวทางเบ้ืองต้นที่จะเกิดความสําเร็จจากการบริหารจัดการของสหกรณ์  ดังน้ัน  จึงมีความจําเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพราะมีความสําคัญหลายประการด้วยกัน  อาทิ 

1) ยืนยันการบรรลุวิสัยทัศน์ของสหกรณ์หรือเป็นวิธีการไปสู่เป้าหมายในอนาคต  เพราะ

แผนปฏิบัติการจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงงานท่ีจะต้องปฏิบัติภายใต้เง่ือนเวลาที่กําหนด 

2) ผู้บริหารของสหกรณ์จะทราบถึงสถานะหรือตําแหน่งของสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ว่างานที่กําหนดไว้น้ันเหมาะสมหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้องการ  (Benchmarking) 

3) เกิดการประหยัดในการทํางานเพราะสามารถวางแผนกําลังคน  เครื่องมือ  งบประมาณ

เวลา  ฯลฯ  ได้อย่างเหมาะสมตามงานที่ทํา 

4) ลดความซ้ําซ้อนในการทํางานในฝ่ายต่าง ๆ  เพราะสามารถพิจารณาจากภาพรวมของ

งานตามแผนปฏิบัติการได้ 

5) เกิดการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  มีความสอดคล้องในการทํางาน 

6) สหกรณ์ทราบลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของงาน  ผู้รับผิดชอบสามารถวางแผน 

การทํางานได้อย่างเหมาะสม  เพราะรู้งานที่จะต้องทําล่วงหน้า 
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7) สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ได้ 

8) เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินผลความสําเร็จในการทํางานของสหกรณ์ 

6.2 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นการแปลงและนําโครงการที่ได้จากแผนยุทธศาสตร์และแผนที่

ยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติงาน  ดังน้ัน  ในกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการของสหกรณ์

หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การนําโครงการไปสู่

การปฏิบัติน้ันมีความสําเร็จ  ปัจจัยดังกล่าวที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบ  อาทิ  เป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ของสหกรณ์  งบประมาณ  บุคลากร  ความสัมพันธ์ของโครงการ  ความสลับซับซ้อนด้านเทคนิคและ

การจัดการ  ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติตามโครงการ  เป็นต้น  เมื่อสหกรณ์

พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ดังที่กล่าวไว้แล้ว  การจัดทําแผนปฏิบัติการควรจะมี  3  ระดับดังต่อไปน้ี  คือ 

1) ระดับแผนยุทธศาสตร์  เป็นการนําโครงการทั้งหมดของสหกรณ์ที่ได้จากการพิจารณา

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์มาจําแนกตามปี  ตลอดแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์

เป็นการนําโครงการทั้งหมดที่สหกรณ์กําหนดขึ้น  มาพิจารณาว่าโครงการใดจะปฏิบัติในปีใด  เป็นการ

นําโครงการทั้งหมดไประบุปีที่จะปฏิบัติ  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  กําหนด

จํานวนปีในแผนยุทธศาสตร์ไว้  4  ปี  คือ  ระหว่างปี  พ.ศ. 2563 ถึงปี  พ.ศ. 2566  ดังน้ัน  เป็นการนํา

โครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นไประบุปีที่ปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าว 

2) ระดับรายปี  เป็นการนําโครงทั้งหมดที่ได้รับจากระดับที่  1  ไปกําหนดแผนปฏิบัติงาน

ในรายปี  หมายถึง  โครงการที่กําหนดในปีต่าง ๆ  จะถูกนําไปกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน

ตามเดือนที่มีในปีน้ัน ๆ  อาทิ  สมมติว่าโครงการในปี  พ.ศ. 2559  มีจํานวน  18  โครงการ  สหกรณ์

ก็จะนําโครงการทั้งหมดมาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดทํา

กิจกรรม  (Bar–chart  &  Milestone)  ในรูปแบบของ  GANTT  Chart  หรือ  Taskbar  หรือ  Activity 

Chart 

3) ระดับรายโครงการ  เป็นกิจกรรมที่สหกรณ์จัดทํารายละเอียดของแต่ละโครงการไว้

ซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบด้วย  ช่ือโครงการ  ขั้นตอนหรือกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมายหรือตัวช้ีวัด

งบประมาณ  เป็นต้น 
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6.3 แผนปฏิบัติการระดับแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  ของสหกรณ์สามารถระบุเงื่อนเวลา

ในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้คนสหกรณ์ได้ทราบการทํางานที่ชัดเจนในรอบปีต่าง ๆ  ตามแผน

ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์จึงต้องนําโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ในระดับแผนยุทธศาสตร์ 

ดังรายละเอียด  คือ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ  การเงิน  บัญชีให้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินงาน  และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  1  ครั้ง 

2) โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน 

3) โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเก่า/ใหม่ในการออม 

4) โครงการออมทรัพย์ทวีสิน 

5) โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แก่กรรมการและสมาชิก  ปีละอย่างน้อย  

5  คน 

6) โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และสมาชิก  ปีละ

อย่างน้อย  5  คน 

7) โครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ 

8) โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/ระบบควบคุมภายใน  และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

9) จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของสหกรณ์ 

10) จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

11) จัดทําวารสารสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  2  ฉบับ 

12) โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสหกรณ์แก่สมาชิก  ปีละ  1  ครั้ง 

13) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี  ปีละอย่างน้อย  1  ครั้ง 

14) โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3  ฝ่าย)  เพ่ือพัฒนาสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย

1  ครั้ง 
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15) โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิกเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายทุกด้าน  อาทิเช่น 

แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  ฯลฯ 

16) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการและสมาชิกผ่าน

เว็บไซต์  กลุ่มไลน์  ปีละอย่างน้อย  4  ครั้ง 

17) โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์  หรือ  Application  ตรวจสอบ

การเงินของสมาชิก 

18) โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ผ่านการสื่อสารสมัยใหม่  (social  network)

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

19) โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่  (social  network)  เช่น  เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค 

ฯลฯ 

20) โครงการสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย 

1  ครั้ง 

21) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  มีโครงการในการดําเนินงานจนถึงปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562  จํานวน  21  โครงการ  เมื่อทราบโครงการทั้งหมดของสหกรณ์กิจกรรมที่จะดําเนินการ

ต่อไป  คือ  การนําโครงการทั้งหมดที่ได้มานําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการตลอดแผนยุทธศาสตร์  คือ

นําโครงการทั้งหมดไประบุปีที่จะปฏิบัติ  โดยเริ่มจากการกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โดยผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วกําหนดปีที่จะปฏิบัติผลการจําแนกโครงการ

ออกตามการปฏิบัติในแต่ละปีดังรายละเอียดในตารางที่  9 

ตารางที่ 9 แสดงการจําแนกโครงการออกตามปีของแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ โครงการ 63 64 65 66 

1 

 

 

2 

3 

4 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ  การเงิน  บัญชี

ให้แก่คณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ปีละ

อย่างน้อย  1  ครั้ง........................................................................ 

โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน............................................ 

โครงการสร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกเก่า/ใหม่ในการออม.................. 

โครงการออมทรัพย์ทวีสิน............................................................. 
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/ 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)  แสดงการจําแนกโครงการออกตามปีของแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ โครงการ 63 64 65 66 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แก่กรรมการและ

สมาชิก  ปีละอย่างน้อย  5  คน..................................................... 

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่

สหกรณ์  และสมาชิก  ปีละอย่างน้อย  5  คน............................. 

โครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ......................................................... 

โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/ระบบควบคุมภายใน 

และการจัดการเรื่องร้องเรียน....................................................... 

จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของสหกรณ์....................... 

จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ.......................................................... 

โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมลูเก่ียวกับสหกรณ์แก่

สมาชิก  ปีละ  1  ครั้ง.................................................................. 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี  ปีละอย่างน้อย 

1  ครั้ง.......................................................................................... 

จัดทําวารสารสหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  2  ฉบับ.......................... 

โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3  ฝ่าย)  เพ่ือพัฒนา

สหกรณ์  ปีละอย่างน้อย  1  ครั้ง................................................. 

โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิกเพ่ิมเติมผ่านระบบ

เครือข่ายทุกด้าน  อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

เว็บไซต์  ฯลฯ............................................................................... 

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่

กรรมการและสมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุม่ไลน์  ปีละอย่างน้อย 

4  ครั้ง.......................................................................................... 

โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์  หรือ  

Application  ตรวจสอบการเงินของสมาชิก.............................. 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)  แสดงการจําแนกโครงการออกตามปีของแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ โครงการ 63 64 65 66 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณผ์่านการสื่อสารสมัยใหม่ 

(social  network)  ทีม่ีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ........................................................ 

โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม ่ (social  network)  เช่น  

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ......................................................... 

โครงการสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน

สหกรณ ์ ปีละอย่างน้อย  1  ครั้ง.................................................. 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน.................. 
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6.4 แผนปฏิบัติการระดับรายปี 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์ควรจะต้องนําโครงการที่สหกรณ์จะดําเนินการในแต่ละปีจากการ

จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์มาจัดทําแผนปฏิบัติการรายปี  เพื่อดูกิจกรรม

ทั้งหมดที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติในปีดังกล่าวตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  ซึ่งในครั้งน้ีมีระยะเวลา
อยู่  4  ปีด้วยกัน  คือ  ปี  พ.ศ. 2563  ถึงปี  พ.ศ. 2566  เป้าหมายในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ

รายปีเพ่ือให้คนของสหกรณ์ได้ทราบถึงโครงการของสหกรณ์ที่จะต้องดําเนินการในปีน้ัน ๆ  โดยมี

รายละเอียดของเง่ือนเวลาในปีดังกล่าวว่า  แต่ละโครงการจะดําเนินการในช่วงวันเวลาใดของปีดังกล่าว 

เมื่อคนสหกรณ์ทราบงานท่ีต้องทําในช่วงเวลาของปีนั้นแล้วก็จะได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านคน 

อุปกรณ์  เครื่องมือ  เงิน  องค์ความรู้และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการของสหกรณ์

ให้มีความพร้อมและเมื่อถึงเวลาตามแผนก็สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิก  สําหรับวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการรายปีน้ันสามารถดําเนินการ

ได้โดยง่าย  เริ่มจากนําโครงการทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม

เป็นรายโครงการว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการในช่วงเดือนใดของปีน้ัน ๆ  ที่จะ

สอดคล้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์มากที่สุดและจะใช้ระยะเวลาเป็นจํานวนเท่าใด  หลังจากน้ัน

ก็จะนําทุกโครงการมาจัดทําเป็นรูปแบบเฉพาะดังรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปี  รายละเอียด

จากตารางที่  10  ถึงตารางที่  13 
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ตารางที่ 10 แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชใีห้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

            

2 โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน             

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเก่า/ใหม่

ในการออม 

            

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน             

5 โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์แกก่รรมการและสมาชิก 

            

6 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และสมาชิก 

            

7 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/

ระบบควบคุมภายใน และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

            

8 จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของ

สหกรณ์ 

            

9 จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

            

10 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก 

            

11 จัดทําวารสารสหกรณ์             

12 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี              

13 โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(3  ฝ่าย)  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

            

14 โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิก

เพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายทุกด้าน  

อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

เว็บไซต์  ฯลฯ 

            

15 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ

เข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการและ

สมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุ่มไลน์   

            

16 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูล

ทางเว็บไซต์  หรือ  Application  

ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

            



64 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 10 (ต่อ)  แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2563 

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

              

17 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

ผ่านการสือ่สารสมัยใหม่ (social  network)  

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

            

18 โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่  

(social  network)  เช่น  เว็บไซต์  ไลน ์ 

เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

            

19 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ์ 

            

20 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้

เป็นปัจจุบัน 

            

ตารางที่ 11 แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชใีห้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

            

2 โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน             

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเก่า/ใหม่

ในการออม 

            

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน             

5 โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์แกก่รรมการและสมาชิก 

            

6 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และสมาชิก 

            

7 โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการ             

8 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/

ระบบควบคุมภายใน และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

            

9 จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของ

สหกรณ์ 

            

10 จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

            



65 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 11 (ต่อ)  แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2564 

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

11 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก 

            

12 จัดทําวารสารสหกรณ์             

13 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี              

14 โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(3  ฝ่าย)  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

            

15 โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิก

เพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายทุกด้าน  

อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

เว็บไซต์  ฯลฯ 

            

16 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ

เข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการและ

สมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุ่มไลน์   

            

17 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูล

ทางเว็บไซต์  หรือ  Application  

ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

            

18 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

ผ่านการสือ่สารสมัยใหม่ (social  network)  

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

            

19 โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่  

(social  network)  เช่น  เว็บไซต์  ไลน ์ 

เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

            

20 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ์ 

            

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้

เป็นปัจจุบัน 

            

ตารางที่ 12 แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชใีห้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

            

2 โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน             

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเก่า/ใหม่

ในการออม 

            



66 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 12 (ต่อ)  แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2565 

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

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน             

5 โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์แกก่รรมการและสมาชิก 

            

6 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และสมาชิก 

            

7 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/

ระบบควบคุมภายใน และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

            

8 จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของ

สหกรณ์ 

            

9 จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

            

10 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก 

            

11 จัดทําวารสารสหกรณ์             

12 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี              

13 โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(3  ฝ่าย)  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

            

14 โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิก

เพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายทุกด้าน  

อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

เว็บไซต์  ฯลฯ 

            

15 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ

เข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการและ

สมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุ่มไลน์   

            

16 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูล

ทางเว็บไซต์  หรือ  Application  

ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

            

17 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

ผ่านการสือ่สารสมัยใหม่ (social  network)  

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

            



67 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 12 (ต่อ)  แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2565 

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

18 โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่  

(social  network)  เช่น  เว็บไซต์  ไลน ์ 

เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

            

19 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ์ 

            

20 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้

เป็นปัจจุบัน 

            

ตารางที่ 13 แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2566 

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชใีห้แก่คณะกรรมการ

ดําเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

            

2 โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน             

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเก่า/ใหม่

ในการออม 

            

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน             

5 โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์แกก่รรมการและสมาชิก 

            

6 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และสมาชิก 

            

7 โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการ             

8 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่/

ระบบควบคุมภายใน และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

            

9 จัดทํารายงานประจําปีการดําเนินงานของ

สหกรณ์ 

            

10 จัดทําระเบียบแนวทางการช่วยเหลือ 

ผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้สมาชิกทราบ 

            

11 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก 

            

12 จัดทําวารสารสหกรณ์             

13 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี              



68 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 13 (ต่อ)  แสดงแผนปฏิบัติการรายปีของสหกรณ์  ในปี  พ.ศ. 2566 

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

14 โครงการประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(3  ฝ่าย)  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

            

15 โครงการประชาสัมพันธ์การหาสมาชิก

เพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายทุกด้าน  

อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

เว็บไซต์  ฯลฯ 

            

16 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ

เข้าใจเรื่องทุนสํารองแก่กรรมการและ

สมาชิกผ่านเว็บไซต์  กลุ่มไลน์   

            

17 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูล

ทางเว็บไซต์  หรือ  Application  

ตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

            

18 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

ผ่านการสือ่สารสมัยใหม่ (social  network)  

ที่มีความรวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

            

19 โครงการพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่  

(social  network)  เช่น  เว็บไซต์  ไลน ์ 

เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

            

20 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ์ 

            

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซต์ให้

เป็นปัจจุบัน 

            

6.5 แผนปฏิบัติการระดับรายโครงการ 

เป็นกิจกรรมที่สหกรณ์ส่วนใหญ่ดําเนินการตามปกติอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าการจัดทํารายละเอียด

ของโครงการที่สหกรณ์จัดทําเป็นประจํานั้นมักจะเป็นการเขียนโครงการท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ  เป็น

จํานวนมาก  อาจจะเรียกว่ารูปแบบการเขียนโครงการแบบราชการ  โครงการหนึ่งโครงการอาจจะมี

เน้ือหาถึง  3  หรือ  4  หน้ากระดาษหรือมากกว่าน้ัน  แต่ในการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแนวทาง

ของแผนยุทธศาสตร์โดยทั่วไปแล้วจะลดรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ไม่จําเป็นลงไป  เพ่ือให้สะดวกในการเขียน

โครงการและเหมาะกับพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์  องค์ประกอบของโครงการประกอบด้วย ช่ือโครงการ 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการ  เป้าหมายหรือตัวช้ีวัด  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งบประมาณ  และ

ระยะเวลาในการดําเนินการ  ก็น่าจะเพียงพอในการนําโครงการไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลการ

ดําเนินงาน  สําหรับการเขียนรายละเอียดของโครงการดูได้จากตารางที่  14 
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แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 14 แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้

เร่ืองการบริหารจัดการ 

การเงิน บัญชีให้แก่

คณะกรรมการดําเนินงาน

และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ให้คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ี

เข้าอบรมหลักสูตร

การเงิน/บัญช ี

คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

คณะกรรมการ 

และฝ่ายจัดการ 

รวม  5  คน 

5,000  บาท 

2 โครงการจัดสวัสดิการ

สมาชิกอยู่นาน 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้

สมาชิกเก่า/ใหม่ในการออม 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน ให้สมาชิก 

ออมทรัพย์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

สมาชิก 

สหกรณ์ 

ยังไม่ได้ระบุ 

5 โครงการอบรมการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์แก่

กรรมการและสมาชิก 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

6 โครงการอบรมพัฒนา

จริยธรรมคณะกรรมการ  

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

และสมาชิก 

1.ทําบุญปีใหม่ 

2.ฟังธรรมะ

บรรยาย 

3.ร่วมกิจกรรม

วันกตัญญู

ผู้สูงอายุ (วัน

สงกรานต์) 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

25  คน 30,000 บาท 

7 โครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

8 โครงการจัดทํากรอบ

อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ี/ระบบ

ควบคุมภายใน และการ

จัดการเรื่องร้องเรียน 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ ไม่มี 
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แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 14 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

9 จัดทํารายงานประจําปีการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายอํานวยการ 

ยังไม่ได้ระบุ 100 บาท 

X 200  เล่ม 

รวม 

20,000 บาท 

10 จัดทําระเบียบแนวทางการ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้

ชัดเจน  พร้อมท้ัง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ค้ํา

ประกันให้สมาชิกทราบ 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายเงินกู้ 

มีระเบียบดูแลผู้

ค้ําประกัน 

ไม่มี 

11 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สหกรณ์แก่สมาชิก 

จัดประชุม คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ 

1 คน 

รวม  60  คน 

ค่าอาหาร 

อาหารว่าง 

เบี้ยประชุม 

ค่าวัสดุ 

ค่าวิทยากร 

รวม 

80,000  บาท 

12 จัดทําวารสารสหกรณ์ จัดทํา 

รูปเล่มวารสาร 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

2  คร้ัง/ปี 100 บาท 

X 100 เล่ม 

X 2 คร้ัง 

20,000  บาท 

13 โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ประจําปี  

จัดประชุม คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ 

1 คน 

รวม  60  คน 

ค่าอาหาร 

อาหารว่าง 

เบี้ยประชุม 

ค่าวัสดุ 

ค่าวิทยากร 

รวม 

80,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 14 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

14 โครงการประชุม/อบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3  ฝ่าย)  

เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 

จัดประชุม คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ 

1 คน 

ค่าอาหาร 

อาหารว่าง 

เบี้ยประชุม 

ค่าวัสดุ 

ค่าวิทยากร 

รวม 

80,000  บาท 

15 โครงการประชาสัมพันธ์ 

การหาสมาชิกเพ่ิมเติมผ่าน

ระบบเครือข่ายทุกด้าน  

อาทิเช่น  แผ่นพับ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  

ฯลฯ 

จัดทําแผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ แผ่นพับ 

5,000  บาท 

ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

5,000  บาท 

16 โครงการประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

ทุนสํารองแก่กรรมการและ

สมาชิกผ่านเว็บไซต์ กลุ่มไลน์  

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

17 โครงการพัฒนาให้สมาชิก

เข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์  

หรือ  Application  

ตรวจสอบการเงินของ

สมาชิก 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 

18 โครงการประชาสัมพันธ์

กิจการสหกรณ์ผ่านการ

สื่อสารสมัยใหม่ (social  

network)  ท่ีมีความรวดเร็ว

และหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้ระบุ 
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แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 14 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

19 โครงการพัฒนาการสื่อสาร

สมัยใหม่  (social  network)  

เช่น  เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค 

ฯลฯ 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ ค่าฝากเว็บไซต์ 

ไว้ cloud ปีละ 

1,000 บาท 

20 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

และข้อเสนอแนะในการ

ดําเนินงานสหกรณ์ 

สํารวจความ 

พึงพอใจ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ตัวแทนสมาชิก 

1,000 คน 

18,000  บาท 

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่ได้ระบุ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้ระบุ ค่าดูแลเว็บไซต์ 

1,500 บาท 

X 12 เดือน 

= 18,000 บาท 

จากตารางที่  14  พบว่า  ในการจัดทํารายละเอียดของโครงการในทุกโครงการที่เกิดขึ้น

จากการจัดทําแผนกลยุทธ์น้ัน  รายละเอียดแต่ละโครงการจะมีไม่มากนักและในหน้ากระดาษเดียวกัน

ก็อาจจะมีได้หลาย ๆ  โครงการ  ทําให้เกิดความสะดวกและประหยัดในการดําเนินงาน  ในกรณีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ยังไม่ได้จัดทํารายละเอียดในโครงการที่มอียู่ทั้งหมด  เน่ืองจาก

มีเวลาในการดําเนินการจํากัดและที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไปดําเนินการ

เพ่ิมเติมในรอบปีน้ัน ๆ  พร้อม ๆ  กับการจัดทําแบบประเมินผลในการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

สําคัญในการประเมินผลการทํางาน ตามโครงการต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

6.6 แบบประเมินผลรายโครงการ 

เป็นกิจกรรมที่สําคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์และองค์การทั่วไป ที่จะต้องมีการประเมินผล

การดําเนินงานที่ดําเนินการในแต่ละปี  เพราะการประเมินโครงการจะทําให้สหกรณ์ทราบว่าโครงการ

ที่สหกรณ์ดําเนินการน้ันเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  หรือมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีจะได้พิจารณา

ต่อว่าจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไร  หรือคณะกรรมการจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน

อย่างไร  ถึงจะทําให้การดําเนินงานท่ีกําหนดไว้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้  โดยทั่วไปสหกรณ์ส่วนใหญ่



73 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ไม่ค่อยให้ความสาํคัญกับการประเมินผลการดําเนินงานมากนัก  ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากความเคยชินใน

การดําเนินงานที่เคยปฏิบัติกันมา  หรืออาจจะเกิดจากการกลัวการประเมินเพราะผลการประเมินอาจจะ

เกิดขึ้นได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยอยู่ในหน่วยงาน 

เดียวกัน  จึงทําให้การประเมินผลโครงการที่ดําเนินการในสหกรณ์จึงไม่ได้ดําเนินการอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ตามสําหรับสหกรณ์ที่มีแนวทางในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่  หรือการบริหาร

จัดการเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งจะต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการน้ัน 

จะต้องให้ความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงาน  ทั้งน้ีเพราะรอบของการบริหารจัดการจะต้อง

มีการประเมินผล  เพ่ือนําผลการประเมินน้ันกลับมาเพ่ือการนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการในรอบ

ต่อ ๆ  ไป  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องออกแบบประเมินโครงการ  กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  น้ัน  ได้ออกแบบการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยอาศัยตัวอย่างแบบประเมิน

ที่สอดคล้องหรือเก่ียวข้องกับรายละเอียดของโครงการที่ดําเนินการมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา  ตัวอย่าง

แบบประเมินโครงการของสหกรณ์น้ันดูได้จากตัวอย่างในตารางที่  15 

ตารางที่ 15 แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
ท่ี โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข 

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ

บริหารจัดการ การเงิน บัญชีให้แก่

คณะกรรมการดําเนินงานและ

เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

คณะกรรมการ 

และฝ่ายจัดการ 

รวม  5  คน 

  

2 โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่

นาน 

ยังไม่ได้ระบุ   

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก

เก่า/ใหม่ในการออม 

ยังไม่ได้ระบุ   

4 โครงการออมทรัพย์ทวีสิน สมาชิกสหกรณ์   

5 โครงการอบรมการตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์แก่กรรมการและ

สมาชกิ 

ยังไม่ได้ระบุ   



74 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 15 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
ท่ี โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข 

6 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

และสมาชิก 

25  คน   

7 โครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ ยังไม่ได้ระบุ   

8 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

เจ้าหน้าท่ี/ระบบควบคุมภายใน 

และการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ยังไม่ได้ระบุ   

9 จัดทํารายงานประจําปีการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ 

ยังไม่ได้ระบุ   

10 จัดทําระเบียบแนวทางการ

ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันให้ชัดเจน  

พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์แนว

ทางการให้ความช่วยเหลือผู้ค้ํา

ประกันให้สมาชิกทราบ 

มีระเบียบดูแล 

ผู้ค้ําประกัน 

  

11 โครงการประชุม/แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่

สมาชิก 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ  1 คน 

รวม  60  คน 

  

12 จัดทําวารสารสหกรณ์ 2  คร้ัง/ปี   

13 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ประจําปี  

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ  1 คน 

รวม  60  คน 

  



75 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 15 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
ท่ี โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข 

14 โครงการประชุม/อบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (3  ฝ่าย) 

เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการ 

ตัวแทนสมาชิก 

หน่วยงานละ  1 คน 

รวม  60  คน 

  

15 โครงการประชาสัมพันธ์ 

การหาสมาชิกเพ่ิมเติมผ่านระบบ

เครือข่ายทุกด้าน  อาทิเช่น  แผ่น

พับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  

ฯลฯ 

ยังไม่ได้ระบุ   

16 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจเรื่อง 

ทุนสํารองแก่กรรมการและสมาชิก

ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มไลน์   

ยังไม่ได้ระบุ   

17 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึง

ข้อมูลทางเว็บไซต์  หรือ  

Application  ตรวจสอบการเงิน

ของสมาชิก 

ยังไม่ได้ระบุ   

18 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการ

สหกรณ์ผ่านการสื่อสารสมัยใหม่ 

(social  network)  ท่ีมีความ

รวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค  ฯลฯ 

ยังไม่ได้ระบุ   

19 โครงการพัฒนาการสื่อสาร

สมัยใหม่  (social  network)  เช่น  

เว็บไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

ยังไม่ได้ระบุ   



76 

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์ 

ตารางที่ 15 (ต่อ)  แสดงการเขียนรายละเอียดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
ท่ี โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข 

20 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการดําเนนิงาน

สหกรณ ์

ตัวแทนสมาชิก 

1,000 คน 

  

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลใน

เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่ได้ระบุ   

 



 

บทสรุป 

บทที่  7 

บทสรุป 

การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ครั้งน้ี
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  30  ของสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดทําขึ้น  ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย
คณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายจัดการ  และผู้แทนสมาชิกหน่วยงานละ  1  คน  รวมทั้งหมด  60  คน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  คือ  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย  จํากัด  เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2563  ถึง
ปี  พ.ศ. 2566  มีทีมที่ปรึกษาในการจัดทําเป็นคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นหลัก  
ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมด  5  วัน  และสรุปแผนยุทธศาสตร์พร้อมจัดทํารูปเล่ม  18  วัน  ดังน้ี  

1) การประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  โครงการของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  จัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (2  ตุลาคม  2562) 

2) การประชุมเพื่อนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ข้อ  1)  กับคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ฝ่ายจัดการ  เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  กําหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  โครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย  จํากัด  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (7  ตุลาคม  2562) 

3) การประชุมเพ่ือสรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อ  2)  เตรียมนําเสนอ  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน
(22  ตุลาคม2562) 

4) การประชุมเพ่ือนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ข้อ  3)  กับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายใน  กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
โครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (26  ตุลาคม  2562) 

5) การประชุมเพ่ือสรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อ  4)  ใช้เวลาในการจัดทํา  1  วัน  (29  ตุลาคม
2562) 

6) เผยแพร่สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อ  5)  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายจัดการ  และ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ตรวจสอบและแก้ไข  1–15  พฤศจิกายน  2562 

7) จัดทํารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์  29  ตุลาคม  2562  ถึง  15  พฤศจิกายน  2562 
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บทสรุป 

สําหรับเน้ือหาในบทที่  7  ซึ่งเป็นบทสรุปน้ี  จะเป็นเน้ือหาที่จะสรุปภาพรวมในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ที่ผู้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายจัดการ  และผู้แทนสมาชิกหน่วยงานละ  1  คน

ได้ดําเนินการประชุม  ซึ่งกระบวนการในการประชุมทุกกิจกรรมทีมที่ปรึกษาจะเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุก ๆ  ฝ่ายที่เข้าประชุมอย่างเต็มที่  ลดการแทรกแซงทางความคิดจากทีมที่ปรึกษาและผู้มีอิทธิพลใน

ห้องประชุมให้มากที่สุด  เพ่ือให้ทุก ๆ  คนที่เข้าประชุมมีอิสระทางความคิดและแสดงออกทางความคิด

ของตนเองได้อย่างเต็มที่  ผลดําเนินการในการประชุมที่ผ่านมามีข้อสรุปและข้อสังเกตเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

7.1 กลไกหรือเทคนิคในการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

ปัญหาที่สาํคัญประการหน่ึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  ส่วนใหญ่เกิดความ

ล้มเหลว  เพราะสหกรณ์น้ัน ๆ  ไม่ได้นําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  หรือการทํางานของ

สหกรณ์  ทั้งน้ีอาจจะมาจากหลายสาเหตุ  อาทิ  การไม่เห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้น 

พฤติกรรมการบริหารจัดการที่คุ้นเคยกับที่ผ่าน ๆ  มา  ผู้บริหารหรือคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ฝ่ายจัดการมีภารกิจจํานวนมาก  ตลอดจนสหกรณ์ไม่มีการสร้างเคร่ืองมือในการนําแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นต้น  มีข้อสังเกตจากในอดีตที่ผ่านมาพบว่าหลายสหกรณ์ที่มีความสําเร็จจากการ

ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  เพราะสหกรณ์ที่สําเร็จเหล่านี้มีเครื่องมือหรือกลไกต่าง ๆ  ที่สําคัญที่

จะนําแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ  ฝ่ายในสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ 

การแสวงหากลไกหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติน้ัน

คนสหกรณ์จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการ  ดังน้ัน  เมื่อสหกรณ์ดําเนินการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์  คนของสหกรณ์หรือวิทยากรที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการในกิจกรรมนี้อย่างจริงจัง

และต่อเน่ือง  เพ่ือให้การทํางานทั้งหมดที่ผ่านมาที่สหกรณ์ต้องเสียเงิน  เสียเวลา  หรือต้นทุนอื่น ๆ

ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่สูญเปล่า  การดําเนินการเพื่อแสวงหากลไกหรือเทคนิคหรือเครื่องมือ

ในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติน้ัน  เริ่มต้นจากการใช้การมีส่วนร่วมของคนในสหกรณ์ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเพ่ือหากลไก  เทคนิค  หรือต่าง ๆ  ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือการผลักดันแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาจจะทบทวนปัญหาที่ไม่สามารถนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ในอดีต

มาเป็นข้อมูลหรือเป็นสารต้ังต้นในการแสวงหากลไกดังกล่าว  หลังจากน้ันจึงให้ที่ประชุมร่วมกันนําเสนอ

โดยลับหรือแจ้งก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับความแตกต่างเชิงอํานาจของผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งในท่ีสุดแล้วที่ประชุม

จะต้องได้รับเคร่ืองมือหรือกลไกทั้งในมิติเชิงกายภาพ  เชิงเวลา  เชิงการกระตุ้น  เป็นต้น 
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กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

ในอดีตที่ผ่านมาที่สหกรณไ์ม่สามารถนําโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติได้  และได้ร่วมกันกําหนดกลไก

และเครื่องมือต่าง ๆ  เพ่ือผลักดันการนําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติน้ัน  มีรายละเอียด

ในเรื่องดังกล่าว  ประกอบด้วย 

7.1.1 รูปแบบการทํางานในอดีตในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติน้ัน  กรณีที่

เป็นโครงการซึ่งต้องใช้งบประมาณจะต้องนําเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อของบประมาณในการดําเนินการ 

แต่ถ้าเป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถดําเนินการได้เลย 

7.1.2 สภาพปัญหาในอดีตที่ไม่สามารถนําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้น้ัน  พบว่า

เกิดจากการให้ความสําคัญที่แตกต่างกันของผู้นําสหกรณ์เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  การขาด

ความเข้าใจเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์  ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ระหว่างคณะกรรมการในแต่ละชุด

และขาดการกํากับควบคุมและมอบหมายงานที่ชัดเจน 

7.1.3 กลไกหรือเทคนิคที่จะขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติน้ัน  ที่ประชุมได้สรุปเป็นประเด็น

ต่าง ๆ  ที่สําคัญดังต่อไปน้ีคือ 

1) จัดมอบแผนยุทธศาสตร์ให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่ 

2) ระบุวาระการประชุมนัดแรกว่าด้วยการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 

3) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์แก่สมาชิกในช่องทางต่าง ๆ  อาทิ  แจกแผนยุทธศาสตร์

ฉบับย่อในการประชุมสัญจร  เป็นต้น 

4) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกไตรมาสและเผยแพร่ 

5) ระบุวาระว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์เป็นวาระสืบเน่ืองทุกเดือน 

6) ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมทุกเดือน 

7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

8) ประเมินแผนยุทธศาสตร์ทุก  2  ปี 

9) จัดทําระเบียบว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ปี  พ.ศ. 2562 

7.2 กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ในครั้งนี้มี

กิจกรรมในการดําเนินการที่สําคัญอยู่  3  กิจกรรมด้วยกันในระยะเวลาของการดําเนินการ 5  วัน  คือ 
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7.2.1 รูปแบบการทํางานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  ดําเนินการเมื่อวันที่ 

2  ตุลาคม  2562  โดยคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์  จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์

นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการในวันที่  7  ตุลาคม  2562

เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  กําหนดวิสัยทัศน์

และพันธกิจ  รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  และโครงการต่าง ๆ  วันที่  22  ตุลาคม  2562

คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์  สรุปร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ได้  นําเสนอตัวแทน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน  58  คน  โดยมีกิจกรรม

ที่สําคัญอยู่ทั้งหมด  3  กิจกรรมด้วยกัน  คือ  กิจกรรมที่  1 คือ  การในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ

สหกรณ์  เป็นกิจกรรมที่เน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยให้คนของสหกรณ์ร่วมกัน

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสหกรณ์  ซึ่งเริ่มต้นจากที่ปรึกษาได้นําเสนอร่างยุทธศาสตร์เพ่ือแลกเปลี่ยน

แนวความคิดในการพิจารณาองค์ประกอบในการบริหารจัดการของสหกรณ์  หลังจากน้ันให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมแบ่งกลุ่มร่วมกันกําหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์  ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกสหกรณ์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  เมื่อได้องค์ประกอบครอบคลุมหรือเพียงพอกับการบริหาร

จัดการของสหกรณ์แล้วจึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์เก่ียวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม

ของสหกรณ์  เรียงลําดับความสําคัญของประเด็นต่าง ๆ  แล้วร่วมกันกําหนดตําแหน่งปัจจุบันของสหกรณ์ 

กิจกรรมท่ี  2  คือ  กระบวนการในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสหกรณ์  ในกระบวนการน้ี

คนสหกรณ์จะต้องร่วมกันดําเนินการหลังจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเสร็จแล้ว  โดยให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมร่วมกันอธิบายภาพอนาคตของสหกรณ์ที่ต้องการจะเป็นหรือให้เกิดขึ้นภายในเวลาที่กําหนดร่วมกัน

แล้วนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  ซึ่งก็คือ  ธงหรือทิศทางของสหกรณ์ใน

อนาคต  หลังจากนั้นจึงใช้วิสัยทัศน์ที่กําหนดร่วมกันมากําหนดพันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย 

กิจกรรมท่ี  3  คือ  กระบวนการในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์  เป็นกระบวนการ

สุดท้ายของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  และเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะยากในการ

ดําเนินการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากต้องอาศัยเทคนิคที่เฉพาะทางอยู่พอสมควร  โดยเริ่มจากการกําหนดยุทธศาสตร์

ของสหกรณ์โดยใช้  TOWS  Matrix  เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ  เมื่อได้ยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว

วันที่  29  ตุลาคม  2562  คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์สรุปแผนยุทธศาสตร์  

พิจารณาดูว่าครอบคลุมตามพันธกิจของสหกรณ์หรือไม่  ถ้าครอบคลุมแล้วก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์  ไลน์  

เฟสบุ๊ค  เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบและแก้ไขอีกคร้ัง  นําไปสู่การดําเนินกิจกรรมต่อไป 
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7.2.2 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  ดําเนินการเมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562 

โดยคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์  มีกิจกรรมที่สําคัญอยู่ทั้งหมด  2  กิจกรรม

คือ  กิจกรรมการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์และกิจกรรมการคิดโครงการตามแผนท่ียุทธศาสตร์  กิจกรรม

การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์เริ่มต้นจากทบทวนเรื่องวิสัยทัศน์ของสหกรณ์จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา 

แล้วนํามาสรุปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์  หลังจากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนที่โดยเริ่มต้นจาก

การร่วมกันวิเคราะห์โซ่อุปทานทางด้านธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์  กําหนดวัตถุประสงค์ในมุมมองต่าง ๆ

ตามหลัก  BSC  ในธุรกิจของสหกรณ์  แต่เน่ืองจากเวลาในการดําเนินการในการกําหนดวัตถุประสงค์

ในแต่ละมุมมองมีจํากัด  ที่ประชุมจึงได้เทียบเคียงวัตถุประสงค์จากการจัดทําแผนที่ครั้งก่อนมาเป็น

แนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค์  แล้วนําวัตถุประสงค์ที่ได้ไปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์

เมื่อได้แผนที่ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์แล้วจึงได้นําแผนที่ดังกล่าวมาใช้เป็นต้นแบบ  คิดโครงการจากแผนที่

ดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุก ๆ  มุมมองให้มากที่สุด  โดยพิจารณาให้สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ที่ได้ ทําให้

สหกรณ์ได้รับโครงการท่ีครอบคลุมตามแผนที่ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

7.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการของสหกรณ์  ดําเนินการเมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562 

โดยคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์  มีกิจกรรมที่สําคัญ  คือ  การจัดทํา

แผนปฏิบัติการของสหกรณ์  โดยมุ่งเน้นการนําเอาโครงการที่ได้รับจากแผนที่ยุทธศาสตร์ไปกําหนด

เง่ือนไขเชิงเวลาในการปฏิบัติงาน  โดยในการจัดทําแผนปฏิบัติการครั้งน้ีได้กําหนดแผนปฏิบัติการใน

3  ระดับ  คือ  แผนปฏิบัติการเชิงแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งกระจายโครงการออกตามปีของแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการระดับรายปีเป็นการนําโครงการที่ต้องปฏิบัติในรายปีไปกําหนดเง่ือนเวลาที่จะปฏิบัติใน

ปีน้ัน ๆ  และแผนปฏิบัติการรายโครงการเป็นการจัดทํารายละเอียดในแต่ละโครงการ  เพ่ือให้สามารถ

นําโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ 

7.3 รูปแบบการดําเนินการ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ครั้งน้ี  เป็นรูปแบบ

การวางแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  planning)  ซึ่งรูปแบบสําคัญที่วิทยากร

ที่ปรึกษาจะต้องตระหนักหรือให้ความสําคัญ  คือ  รูปแบบการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  ดังน้ัน  ผู้เข้าร่วม

ประชุมในการวางแผนจึงต้องประกอบด้วยบุคคล  3  ฝ่ายของสหกรณ์  คือ  คณะกรรมการดําเนินการ

ฝ่ายจัดการ  และสมาชิก  จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้  นอกจากจะต้องไม่ขาดทั้ง  3  ฝ่ายแล้ว  การมี

ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  นั่นคือ  วิทยากร
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ที่ปรึกษาจะต้องสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ  คนที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น  โดยปราศจากการถูกครอบงําจากฝ่ายอ่ืน ๆ  หรือแม้แต่การครอบงําของวิทยากรที่ปรึกษา 

กรณีที่วิทยากรที่ปรึกษาเห็นประเด็นที่ไม่สมบูรณ์อย่างชัดเจนในกิจกรรมการดําเนินการในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ก็ไม่ควรบอกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบโดยตรง  แต่ควรใช้เทคนิคการถามนํา  เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการคิด  เข้าใจ  และแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องในประเด็นดังกล่าว 

จากเป้าหมายสําคัญ  คือ  การมีส่วนร่วม  ดังน้ัน  รูปแบบการประชุมจะต้องอาศัยเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์ที่สําคัญต่าง ๆ  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์  อาทิ  กระดาษโรตี  กระดาษฟลิบชาร์ต

บัตรความคิด  ปากกา  กระดาน  กระดาษกาว  เป็นต้น  และคาถาสําคัญที่ทีมวิทยากรท่ีปรึกษาจะต้อง

ระลึกอย่างเสมอ  คือ  ความคิดของทุก ๆ  คนในที่ประชุมมีคุณค่าอย่างมากท่ีสุด  การแทรกแซงความคิด

ซึ่งกันและกัน  หรือการไม่ยอมรับความคิด  หรือไม่รับฟังความคิดผู้อ่ืนเป็นตัวการบ่อนทําลายความสําเร็จ

ในการประชุมเพื่อการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม  ดังน้ัน  การกําหนดกติกาต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยน

การยอมรับเสียงส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จําเป็นในการประชุม 

สิ่งสําคัญอีกอย่างหน่ึงในกิจกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  วิทยากรท่ีปรึกษา

ควรจะต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมา  เพ่ือทําหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูล

ต่าง ๆ  ในกิจกรรมการทําแผนทั้งหมด  เพื่อให้องค์ความรู้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ได้คงอยู่ในคนของ

สหกรณ์น้ัน ๆ  ซึ่งจะอยู่กับสหกรณ์หรือในพ้ืนที่ตลอดไป  ถ้าคนสหกรณ์เข้าใจกระบวนการในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์แล้ว  ก็จะเกิดความตระหนักในการจัดทําและให้ความสําคัญในกิจกรรมการทําแผนใน

ครั้งต่อ ๆ  ไป  ซึ่งจะเป็นเง่ือนไขสําคัญอย่างหน่ึงในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดผลสําเร็จโดยการ

ใช้เครื่องมือสําคัญคือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  สําหรับการดําเนินการคร้ังน้ีเน่ืองจากเวลาจํากัดและ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีสมาธิในการประชุม  เพ่ือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ทีมวิทยากรท่ีปรึกษา

จึงได้ดําเนินการออกแบบ  รวบรวม  เรียบเรียง  และจัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 

7.4 ปัญหาหรือข้อจํากัดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ครั้งนี้ 

การทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์มีสาเหตุของปัญหาในเชิงภาพรวมอยู่อย่างน้อย  2  ประการ

คือ  ประการที่  (1)  คนสหกรณ์เข้าร่วมทําแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะกรมส่งเสริม

สหกรณ์มาแล้วเป็นส่วนใหญ่  ทําให้คนสหกรณ์ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงการทําแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะมี

ความรู้สึกว่า  รู้แล้ว  ทราบแล้ว  เคยทํามาแล้ว  จึงทําให้ความมุ่งมั่นหรือความต้องการในการทํา

แผนยุทธศาสตร์มีไม่มาก  ประการที่  (2)  การทําแผนยุทธศาสตร์เป็นระเบียบวิธีทางวิชาการที่มีหลักเกณฑ์
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ที่ชัดเจน  ดังน้ัน  เมื่อนําไปใช้ในการจัดทําให้สหกรณ์ต่าง ๆ  จึงเป็นเรื่องที่ละเอียด  และยุ่งยากพอสมควร 

ดังน้ัน  จึงเกิดปัญหาหรือข้อจํากัดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อยู่หลายประการด้วยกัน  คือ 

7.4.1 ความไม่เข้าใจและการไม่เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของบุคคลที่

เก่ียวข้อง  ทําให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักในกระบวนการจัดทําน้อยลง  กรณีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  จะมีบุคคลดังกล่าวอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 

7.4.2 วัฒนธรรมการประชุม  โดยทั่วไปการประชุมในส่วนของคนสหกรณ์บางส่วนมักจะแยก

ไม่ค่อยออกระหว่างการไปทํางานหรือการไปพักผ่อน  ทําให้พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมักจะให้ความสําคัญ

กับการประชุมน้อย  อาทิ  การไปเข้าร่วมประชุมสาย  การไม่ให้ความสําคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  ระหว่าง

การประชุม  การกลับบ้านก่อนเวลาเลิก  เป็นต้น 

7.4.3 ระยะเวลาในการประชุม  เน่ืองจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นงานที่ประณีตเชิง

วิชาการจึงเป็นความยากในการทําความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม  ทําให้การจัดกิจกรรมในแต่ละ

กิจกรรมต้องใช้เวลา  ถ้าหากต้องการผลท่ีเกิดขึ้นไปสู่การปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง  ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุม

บางส่วนอาจจะมีเวลาว่างไม่มากพอ  ดังน้ัน  การออกแบบกิจกรรมการประชุมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

จะต้องคํานึงถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเง่ือนเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ  กรณีของสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ได้เริ่มกิจกรรมการประชุมต้ังแต่วันที่  2,  7,  22,  26  และ  29

ตุลาคม  2562 

7.4.4 การไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมมีความหลากหลาย

ที่แตกต่างกันทั้งในเชิงความรู้ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  และตําแหน่งหน้าที่การงานตลอดจนตําแหน่ง

ทางสังคม  ทําให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการประชุมอาจจะมีข้อจํากัดจากความหลากหลาย

ดังกล่าวได้  เป็นหน้าที่ของทีมวิทยากรที่ปรึกษาที่จะต้องลดความแตกต่างดังกล่าวลงเพ่ือให้การแสดง

ความคิดเห็นดังกล่าวในที่ประชุมเป็นไปได้อย่างเต็มที่ 

7.5 ประโยชน์ที่ได้รับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ครั้งนี้ 

ประโยชน์ที่ได้รับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  4  ปี  ของสหกรณ์  สามารถสรุปได้ดังน้ี 

7.5.1 การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  พันธกิจ  และวิสัยทศัน์ที่ได้กําหนดไว้

ซึ่งการบรรลุจดุมุ่งหมาย  (Attention of Objectives)  มีความสําคัญอย่างย่ิงในกระบวนการวางแผน 

เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจดุหมายปลายทางที่กําหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มีความ

ชัดเจน  ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทศิทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายทีกํ่าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและ

เกิดผลดี 
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7.5.2 เกิดความประหยัด  (Economical  Operation)  การวางแผนเก่ียวข้องกับการใช้

สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้สหกรณ์บรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้คณะกรรมการดําเนินการ และ

ฝ่ายต่าง ๆ  มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ดําเนินมีความสอดคล้องต่อเน่ืองกัน  ก่อให้เกิดความ

เป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่า

นับว่าการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  4  ปี  เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 

7.5.3 กรรมการดําเนินการใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basic  of  Control)  การดําเนิน

กิจการของสหกรณ์ได้  เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิง่ที่แยกออกจากกันไม่ได้  ต้องดําเนินการ

คู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การควบคุมจะทําให้การใช้งบประมาณและการดําเนินโครงการ

สัมพันธ์กัน 

7.5.4 ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better  Coordination)  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

4  ปี  ช่วยให้สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ  ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของสหกรณ์ในอนาคต 

ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ  ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ  ในสหกรณ์ 

รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 

7.5.5 แผนยุทธศาสตร์  4  ปี  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้สหกรณ์ได้พิจารณาถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างแนวทางการดําเนินกิจการต่าง ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน 

7.5.6 เพ่ือให้สามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยให้คณะกรรมการดําเนินการตัดสินใจใน
การจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างถูกต้อง 

7.5.7 สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและ
ย่ังยืนในการพัฒนา 

7.5.8 สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์  นโยบาย  และเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด 

7.5.9 ทําให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  4  ปีมีความต่อเน่ือง  ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 
(สามารถยืดหยุ่นได้)  มีเอกภาพ  สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  และสามารถสร้างระบบการติดตาม
ประเมินผล 

7.5.10  ส่งเสริมภาพพจน์ของสหกรณ์  และทําให้บุคคลท้ังในและนอกเขตสหกรณ์  เกิดความ

เช่ือมั่นในการบริหารกิจการของสหกรณ์ 

********************************* 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ประจําปี 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนยุทธศาสตร์  4  ปี (2559 – 2562)  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด 

จะครบกําหนดในปี  2562  และจากการประชุมใหญ่ประจําปี  2561  ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม

จังหวัดเลย  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2561  มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  จัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  เพื่อเป็น

เครื่องมือในการสร้างกรอบทิศทาง  การดําเนินงานการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ  ก้าวหน้า  ก้าวไกล  และ

นําไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสหกรณ์  โดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายจัดการ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์  และ

สมาชิก  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ต่อไป 

ในการน้ี  จึงได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย  จํากัด  ประจําปี  2562  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเรียนรู้

ในกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์  การจัดการด้านการพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมภายใต้

บริบทของสมาชิกนําไปสู่การมีศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ในการพัฒนาสหกรณ์

แบบองค์รวมต่อไป 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 เพ่ือให้สหกรณ์มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์  

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการ  ฝ่ายจัดการ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

ที่ปรึกษาสหกรณ์  และสมาชิก  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์

ของสหกรณ์  

2.3 เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

3. เป้าหมาย 

3.1 ขั้นเตรียมการ  1  วัน  (วันที่  2  ตุลาคม  2562) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 คน 
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3.2 ขั้นดําเนินการ  2  วัน 

ระยะที่  1  (วันที่  7  ตุลาคม  2562) 

(1) คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน 

(2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จํานวน 3 คน 

รวมเป็นจํานวน  17 คน 

ระยะที่  2  (วันที่  27  ตุลาคม  2562) 

(1) คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน 

(2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ จํานวน 8 คน 

(3) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  จํานวน 3 คน 

(4) ที่ปรึกษาสหกรณ์ จํานวน 2 คน 

(5) ผู้แทนสมาชิกจากหน่วยบริการ แห่งละ  1  คน  28  หน่วย จํานวน 28 คน 

(6) ผู้แทนสมาชิกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จํานวน 2 คน 

(7) ผู้แทนสมาชิกจากโรงพยาบาลเลย จํานวน 1 คน 

(8) ผู้แทนสมาชิกจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ จํานวน 1 คน 

(9) ผู้แทนสมาชิกจากข้าราชการบํานาญ จํานวน 1 คน 

รวมเป็นจํานวน  60 คน 

3.3 ขั้นสรุปผล  2  วัน  (วันที ่ 22  และ  29  ตุลาคม  2562) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 คน 

4. วิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการ  แบ่งเป็น  3  ระยะ  จํานวน  5  วัน  ดังน้ี 

4.1 ขั้นเตรียมการ  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์) 

(1) จัดทําโครงการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2) ประสานจัดทําหลักสูตรอบรม  แบ่งเป็น  3  ระยะ  จํานวน  4  วัน 

(3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม 

(4) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(5) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ 

(6) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบรายหมวดให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 
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4.2 ขั้นดําเนินการ  2  วัน 

ระยะที่  1 

(1) คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมกันจดัทําแผนตามหมวด 

(2) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  สรปุผลการจัดทําแผน 

ระยะที่  2 

(1) เสนอแผนแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3) สรุปผลดําเนินการแก้ไข 

4.3 ขั้นสรุปผล  2  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์) 

(1) สรุปผลเรียบเรยีง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทํารูปเล่ม 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม  2562 

6. งบประมาณ 

วิธีดําเนินการ  แบ่งเป็น  3  ระยะ  จํานวน  5  วัน  ดังน้ี 

จากประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2562  เป็นเงิน  99,508.-  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพัน

ห้าร้อยแปดบาทถ้วน)  จากประมาณการรายจ่ายที่ต้ังไว้  ให้ถัวจ่ายจากหมวดอื่น  ดังรายละเอียดดังน้ี 

6.1 ขั้นเตรียมการ  สําหรับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  วัน 

(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน  4  คน x 130  บาท เป็นเงิน 520.- บาท 

(2) ค่าตอบแทนคณะทํางาน  จํานวน  4  คน x 500  บาท เป็นเงิน 2,000.- บาท 

(3) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  4  คน เป็นเงิน 1,064.- บาท 

รวมเป็นเงิน  3,584.- บาท 

(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
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6.2 ขั้นดําเนินการ 

ระยะที่  1 

(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  สําหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

จํานวน  17  คน x 130  บาท เป็นเงิน 2,110.- บาท 

(2) ค่าตอบแทนคณะทํางาน  จํานวน  14  คน x 500  บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท 

(3) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  14  คน เป็นเงิน 5,288.- บาท 

รวมเป็นเงิน  14,498.- บาท 

(หน่ึงหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

ระยะที่  2 

(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  สําหรับทีมวิทยากร  และผู้เข้าอบรม 

จํานวน  60  คน x 130  บาท เป็นเงิน 7,800.- บาท 

(2) ค่าตอบแทนสมาชิก  จํานวน  60  คน x 500  บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท 

(3) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  60  คน เป็นเงิน 18,454.- บาท 

(4) ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน 3,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน  59,258.- บาท 

(ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 

6.3 ขั้นสรุปผล  สําหรับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จํานวน  2  วัน 

(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จํานวน  4  คน x 130  บาท x 2  วัน เป็นเงิน 1,040.- บาท 

(2) ค่าตอบแทนคณะทํางาน 

จํานวน  4  คน x 500  บาท x 2  วัน เป็นเงิน 4,000.- บาท 

(3) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

จํานวน  4  คน x x 2  วัน เป็นเงิน 2,128.- บาท 

(4) ค่าจัดทํารูปเล่ม  จํานวน 100 เล่ม x 150.-  บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน  22,168.- บาท 

(สองหมื่นสองพันหน่ึงร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  99,508.-  บาท  (เก้าหม่ืนเก้าพันหา้ร้อยแปดบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ทกุรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ 
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7. การประเมินผล 

7.1 การมีส่วนร่วม  การแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

7.2 มีและใช้แผนยทุธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด 

7.3 สรุปผลการประชุม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สหกรณ์มีและใช้แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.2 สหกรณ์ฯ  มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9.1 คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  30 

9.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด 

10. การอนุมัติโครงการ 

ผู้เขียนโครงการ.......................... ................................. 

 (นายชาณุวัต  อาจแก้ว) 

 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  

 

ผู้เสนอโครงการ........................................................... 

 (นายสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์) 

 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  

 

ผู้อนุมัติโครงการ........................................................... 

 (นายชํานาญ  มีมูล) 

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  
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ผังควบคุมกํากับงาน 

ตารางที่ 16 แสดงผังควบคุมกํากับงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ประจําปี  2562 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลา 

(ระบุวันที่) 

เดือนตุลาคม  2562 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ  1  วัน 

(1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม 

(2) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(3) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ 

(4) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบรายหมวดให้แก่

คณะกรรมการดําเนินการ 

2 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 

2 ขั้นดําเนินการ  2  วัน 

ระยะที่  1  ขัน้ดําเนินการ  1  วัน 

(1) คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ร่วมกันจัดทําแผนตามหมวด 

(2) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สรปุผล

การจัดทําแผน 

ระยะที่  2  ขัน้ดําเนินการ  1  วัน 

(1) เสนอแผนแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7 

 

 

 

 

26 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

3 ขั้นสรุปผล 2  วัน 

(1) สรุปผลเรียบเรยีง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทํารูปเล่ม 

22  และ  29 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 
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สรุปผล 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ประจําปี 2562 
วันท่ี  26  ตลุาคม  2562  ณ  ห้องประชุม  3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

การประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมครั้งน้ี  มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด

คือ  คณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  7  คน,  ที่ปรึกษา  จํานวน  3  คน,  ผู้ตรวจสอบกิจการ  จํานวน

3  คน,  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  จํานวน  8  คน  และสมาชิก  จํานวน  36  คน  รวมเป็นจํานวน  58  คน

คิดเป็นร้อยละ  96.67  ของเป้าหมาย  (60  คน)  และสมาชิกตอบแบบสอบถามทั้งหมด  34  คน

ร้อยละ  94.44  ของสมาชิกที่เข้าประชุม  (36  คน)  โดยมีรายละเอียดและผลสรุปในแต่ละประเด็น

คําถาม  ซึ่งได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกเป็น  3  ส่วนดังน้ี 

1) หลักการและเหตุผลสถานภาพทั่วไป 

2) ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้  ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไป 

1.1 เพศ 

เพศของผู้เข้าร่วมโครงการ  แบ่งเป็น  เพศชายและเพศหญิง  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ 

ผลดังรายละเอียดตามตารางที่  17  ดังน้ี 

ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ  จําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน  (คน) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

12 

22 

35.3 

64.7 

รวม 34 100.0 

จากตารางที่  17  เป็นสถานภาพทั่วไป  เพศของผู้เข้าร่วมโครงการ  แสดงให้เห็นว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  64.7  (22  คน)  และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  

35.3  (12  คน) 
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1.2 ช่วงอายุ 

อายุของผู้เข้าร่วมโครงการ  แบ่งเป็น  อายุ  21 – 30  ปี,  31 – 40  ปี,  41 – 50  ปี  

และมากกว่า  50  ปี  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่  18  ดังน้ี 

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ  จําแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จํานวน  (คน) ร้อยละ 

21 – 30  ปี 

31 – 40  ปี 

41 – 50  ปี 

มากกว่า  50  ปี 

1 

9 

13 

11 

2.9 

26.5 

38.2 

32.4 

รวม 34 100.0 

จากตารางที่  18  เป็นสถานภาพทั่วไป  ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ  แสดงให้เห็นว่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุ  41 – 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  38.2  (13  คน)  รองลงมามีอายุมากกว่า

50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  32.4  (11  คน)  และร้อยละ  26.5  (9  คน)  และ  2.9  (1  ราย)  มีอายุ

31 – 40  ปี  และอายุ  21 – 30  ปี  ตามลําดับ 

1.3 ตําแหน่ง 

ตําแหน่งของผู้เข้าร่วมโครงการ  แบ่งเป็น  ข้าราชการ,  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,  

พนักงานราชการ,  ลูกจ้างประจํา,  ข้าราชการบํานาญ  และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ 

ผลดังรายละเอียดตามตารางที่  19  ดังน้ี 

ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ  จําแนกตามตําแหน่ง 
ตําแหน่ง จํานวน  (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

พนักงานราชการ 

ข้าราชการบํานาญ 

เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

24 

4 

3 

2 

1 

70.6 

11.8 

8.8 

5.9 

2.9 

รวม 34 100.0 
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จากตารางที่  19  เป็นสถานภาพทั่วไป  ตําแหน่งของผู้เข้าร่วมโครงการ  แสดงให้เห็นว่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นข้าราชการ  คิดเป็นร้อยละ  70.6  (24  คน)  รองลงมามี

ตําแหน่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  คิดเป็นร้อยละ  11.8  (4  คน)  และร้อยละ  8.8  (3  คน),  

5.9  (2  คน)  และ  2.9  (1  คน)  มีตําแหน่งเป็นพนักงานราชการ, ข้าราชการบํานาญ  และเจ้าหน้าที่

อ่ืน ๆ  ตามลําดับ 

1.4 หน่วยงาน 

หน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดทํางานอยู่จริง  

ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่  20  ดังน้ี 

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ  จําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน จํานวน  (คน) ร้อยละ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

โรงพยาบาลเลย 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ 

โรงพยาบาลปากชม 

โรงพยาบาลวังสะพุง 

โรงพยาบาลภูหลวง 

โรงพยาบาลเอราวัณ 

โรงพยาบาลหนองหิน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาด้วง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าลี่ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองหิน 

ไม่ระบุสถานที ่

8 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

8 

23.6 

2.9 

2.9 

2.9 

5.9 

11.8 

2.9 

2.9 

8.9 

2.9 

5.9 

2.9 

23.6 

รวม 34 100.0 
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จากตารางที่  20  เป็นสถานภาพทั่วไป  หน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการ  แสดงให้เห็นว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและไม่ระบุสถานที่

เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  23.6  (8  คน)  รองลงมามาจากหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลภูหลวง  คิดเป็น

ร้อยละ  11.8  (4  คน)  มาจากหน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาด้วง  คิดเป็นร้อยละ

8.9  (3  คน)  และร้อยละ  5.9  (2  คน)  มาจากหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวังสะพุงเท่ากันกับ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว  หน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบประเมินเข้าร่วม

น้อยที่สุด  คือ  โรงพยาบาลเลย,  โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ,  โรงพยาบาลปากชม,  โรงพยาบาลเอราวัณ,

โรงพยาบาลหนองหิน,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าลี่  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองหิน

คิดเป็นร้อยละ  2.9  (1  คน) 

ตอนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อย มีค่าคะแนน 2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าคะแนน 3  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก มีค่าคะแนน 4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าคะแนน 5  คะแนน 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางที่  21  ดังน้ี 
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ตารางที่ 21 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นคําถาม  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช ้

ค่า 

เฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ไม่

ระบุ 

(0) 

ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วม 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น 

 

จํานวน 

ร้อยละ 

10 

(29.4) 

 

21 

(61.8) 

 

3 

(8.8) 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

4.21 

2. ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 

ร้อยละ 

2 

(5.9) 

27 

(79.4) 

5 

(14.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.92 

ความพึงพอใจด้านสถานท่ี/

ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความ

เหมาะสม 

 

 

จํานวน 

ร้อยละ 

6 

(17.6) 

 

 

21 

(61.8) 

 

 

5 

(14.7) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

2 

(5.9) 

 

 

3.80 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ 

จํานวน 

ร้อยละ 

5 

(14.7) 

21 

(61.8) 

6 

(17.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

3.74 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 

จํานวน 

ร้อยละ 

7 

(20.6) 

17 

(50.0) 

7 

(20.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(8.8) 

3.65 

4. อาหารมีความเหมาะสม จํานวน 

ร้อยละ 

7 

(20.6) 

20 

(58.8) 

5 

(14.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

3.83 

5. ภาพรวมด้านสถานท่ี/

ระยะเวลา/อาหาร 

จํานวน 

ร้อยละ 

5 

(14.7) 

24 

(70.6) 

3 

(8.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

4.00 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ 

ก่อน การอบรม 

 

จํานวน 

ร้อยละ 

1 

(2.9) 

 

6 

(17.6) 

 

23 

(67.7) 

 

2 

(5.9) 

 

0 

(0.0) 

 

2 

(5.9) 

 

2.89 

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ 

หลัง การอบรม 

จํานวน 

ร้อยละ 

5 

(14.7) 

25 

(73.5) 

2 

(5.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

3.86 

3. ภาพรวมด้านความรู้ 

ความเข้าใจ 

จํานวน 

ร้อยละ 

4 

(11.8) 

21 

(61.8) 

3 

(8.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

6 

(17.6) 

3.33 
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ตารางที่ 21 (ต่อ)  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วม

โครงการ 

ประเด็นคําถาม  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช ้

ค่า 

เฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ไม่

ระบุ 

 

(0) 

ด้านการดําเนินงานสหกรณ์ 

1. การประชาสัมพันธ์การ

ดําเนินงานของสหกรณ์ 

 

จํานวน 

ร้อยละ 

4 

(11.8) 

 

19 

(61.8) 

 

7 

(20.6) 

 

2 

(5.9) 

 

0 

(0.0) 

 

2 

(5.9) 

 

3.45 

2. การให้บริการ จํานวน 

ร้อยละ 

6 

(17.6) 

25 

(73.5) 

1 

(3.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

3.92 

3. ภาพรวมด้านการดําเนินงาน

สหกรณ์ 

จํานวน 

ร้อยละ 

5 

(14.7) 

25 

(73.5) 

2 

(5.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(5.9) 

3.86 

จากตารางที่  21  เป็นระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ  แสดงให้เห็นว่า 

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมมากมากที่สุด  คือ

พึงพอใจกับ  (1)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ  29.4  รองลงมาเป็นพึงพอใจ

กับ  (2)  ความเข้าใจในยุทธศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  5.9 

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหารมาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม  เท่ากันกับ  (4)  อาหารมี

ความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  20.6  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (1)  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ  17.6  และร้อยละ  14.7  พึงพอใจกับ  (2)  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

เท่ากันกับ  (5)  ภาพรวมด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 

3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจมากมากท่ีสุด  

คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีหลังการอบรม  คิดเป็นร้อยละ  14.7  รองลงมาเป็น

พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมด้านความรู้ความเข้า  ร้อยละ  11.8  และร้อยละ  2.9  พึงพอใจกับ  (1)  

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีก่อนการอบรม   



101 

ภาคผนวก ข สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ 

4) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านการดําเนินงานสหกรณ์มาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  การให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  17.6  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (3)  

ภาพรวมด้านการดําเนินงานสหกรณ์  ร้อยละ  14.7 และร้อยละ  11.8  พึงพอใจกับ  (1)  การประชา 

สัมพันธ์การดําเนินงานของสหกรณ์ 

2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วม

โครงการ  แบ่งเป็น  5  เกณฑ์  ดังน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากที่สุด 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางที่  22  ดังน้ี 

ตารางที่ 22 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นคําถาม 
จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วม 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

34 

 

4.21 

 

มาก 

2. ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 34 3.92 ปานกลาง 

ความพึงพอใจด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 

 

32 

 

3.80 

 

ปานกลาง 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 32 3.74 ปานกลาง 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 31 3.65 ปานกลาง 

4. อาหารมีความเหมาะสม 32 3.83 ปานกลาง 

5. ภาพรวมด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 32 4.00 มาก 
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ตารางที ่ 22 (ต่อ)  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นคําถาม 
จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีก่อน การอบรม 

 

32 

 

2.89 

 

น้อย 

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีหลัง การอบรม 32 3.86 ปานกลาง 

3. ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 28 3.33 ปานกลาง 

ด้านการดําเนนิงานสหกรณ ์

1. การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสหกรณ์ 

 

32 

 

3.45 

 

ปานกลาง 

2. การให้บริการ 32 3.92 ปานกลาง 

3. ภาพรวมด้านการดําเนินงานสหกรณ์ 32 3.86 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจท้ังหมด  4.03 มาก 

จากตารางที่  22  เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วม

โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู้/การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วม

โครงการคร้ังน้ีเป็น  4.03  อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน

และรายข้อ  แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่า 

1) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วม  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (1)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.21  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (2)  ความเข้าใจในยุทธศาสตร์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 

2) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร  พบว่า  ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (5)  ภาพรวมด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/

อาหาร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (4)  อาหารมีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

3.83  และค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.80,  3.74  และ  3.65  พึงพอใจกับ  (1)  สถานที่สะอาดและมีความ

เหมาะสม,  (2)  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  และ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม  ตามลําดับ 
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3) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีหลังการอบรม

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.86  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ

3.33  และค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.89  พึงพอใจกับ  (1)  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีก่อนการอบรม 

4) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในด้านการดําเนินงานสหกรณ์  พบว่า  ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  การให้บริการ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  

3.92  รองลงมาเป็นพึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมด้านการดําเนินงานสหกรณ์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86  และ

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.45  พึงพอใจกับ  (1)  การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสหกรณ ์

ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1) ควรให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์  โครงการ  ทุกปี 

2) ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจให้บริการสมาชิกด้วยความประทับใจ  จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง

และเหมาะสม 

3) ยุทธศาสตร์ตัดทอน  ทบทวนระบบการดูแลผู้ค้ําประกัน 

4) ปกปิดความลับสมาชิก  (ผู้ค้ําประกันสามารถเลือกคนค้ําประกัน/ไม่ค้ําประกันได้  ในกรณี

ที่มีคนมาตรวจเช็คจํานวนผู้ค้ําประกันจากสหกรณ์  จึงควรปกปิดความลับของสมาชิก) 

5) มีข้อมูลนําเข้าที่ดีมากควรทําแบบน้ีใน  4  ปีข้างหน้า 

6) ควรทําร่างให้สมาชิกได้อ่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย  3  วัน  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  และ

หาข้อมูลมาสนับสนุนให้มากขึน้ 

7) น่าจะส่งเอกสารให้ศึกษาก่อน  จะได้ข้อมูลทีส่มบูรณ์มากกว่าน้ี 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทํายุทธศาสตร์ 

1) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ ์

2) สมาชิกได้ทราบยุทธศาสตร์  ทิศทาง  นโยบาย  และโครงการของสหกรณ์ 

3) ได้แสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการทําแผนร่วมกับสมาชิกกรรมการ 

4) เข้าใจบทบาทการดําเนินกิจการสหกรณ์มากขึ้น 

5) มีการรวมกลุ่มเครือข่ายสาธารณสุข 

6) ความรู้ใหม่ ๆ  หลักคิดใหม่ ๆ  ประสบการณ์เพ่ิมเติม 
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7) ทําให้เข้าใจระบบของสหกรณ์มากขึ้น 

8) ได้ทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของคณะกรรมการว่าต้องมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 

9) ได้ร่วมทําแผนเพื่อพัฒนา  และรู้จักสถานการณ์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  ของสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1) สมาชิกผู้เข้าประชุมไม่ได้ตามเป้าของแต่ละหน่วย 

2) หน่วยงานไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบ 

3) คณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย 

สรุปงบประมาณ 

1) ค่ารับรอง  (คา่อาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) เป็นเงิน 12,134.- บาท 

2) ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน 1,136.- บาท 

3) ค่าตอบแทนสาํหรับคณะทํางานและสมาชิก เป็นเงิน 39,500.- บาท 

4) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับคณะทํางานและสมาชิก เป็นเงิน 18,472.- บาท 

5) ค่าจัดทํารูปเล่ม  (รอเบิก) เป็นเงิน 15,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน  86,242.- บาท 

(แปดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากัด  ประจําปี 2562 

วันท่ี  26  ตลุาคม  2562  ณ  ห้องประชุม  3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบด้วย 

1)  นายชํานาญ  มีมูล ประธานกรรมการ 

2) นายอดุลย์  สอนสุภาพ รองประธานกรรมการ  1 

3) นายสุชิน  เหลอืงอุทัยรัตน์ รองประธานกรรมการ  3 

4) นายสุนันท์  เทีย่งภักด์ิ เลขานุการ 

5) นายชาณุวัต  อาจแก้ว กรรมการ 

6) นายจิราภรณ์  ธนแสนไทย กรรมการ 

7) นายปรีชา  แสงพันธ์ตา กรรมการ 

ที่ปรึกษาสหกรณ์  ประกอบด้วย 

1) นายกายสิทธ์ิ  แก้วยาศรี ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

2) นายอุทิศ  โสวันนา ที่ปรึกษา 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประกอบด้วย 

1) นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2) นางมนฤดี นามวงษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

3) นางสิริพร  ญาณจินดา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4) นายพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์  ประกอบด้วย 

1) นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี ผู้จัดการ 

2) นางพัชชิรา  แสงนา เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 

3) นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 
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4) นางสาวนรินทร์พิชญ์  แก้วพิลารมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

5) นางสาวปัทมพร  สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี/พัสดุ 

6) นางสาวธิดาพร  วันเพ็ญ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ/คอมพิวเตอร์ 

7) นางอุมาพร  พรหมศรีจันทร ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 

8) นางผานิตย์  จํานงค์นิจ นักการภารโรง 

สมาชิกสหกรณ์  ประกอบด้วย 

1) นางพณีสิญจ์  ครสิงห์ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

2) นางสาวกัลยา  ศิริขันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

3) นางกาญจนา  เนียมเจริญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

4) นางสาววันเพ็ญ  แก้วสีโส สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

5) นางสาววิไลวรรณ  พรหมดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

6) นายอรุณ  เริ่มบริรักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

7) นางสุภาภรณ์  บุตรโคตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

8) นางรสคํา  ทนงกิจ ข้าราชการบํานาญ 

9) นายมังกร  เขม็จันทร ์ ข้าราชการบํานาญ 

10) นางบุญชู  เข็มจันทร ์ ข้าราชการบํานาญ 

11) ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญฤทัย  พิมยะมาตร โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ 

12) นายฉัตรชัย  มลูเจริญพร โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ 

13) นางสาวเข็มพร  วงษ์ไทย โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ 

14) นายศรีสะอาด  อุทธบูรณ ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ 

15) นายชยพล  สนัติวรากร โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ 

16) นางอุทุมพร  วัฒนะ โรงพยาบาลปากชม 

17) นายภคินทร์  ดีด่านค้อ โรงพยาบาลวังสะพุง 

18) นางสาวชนิดา  เหลืองอุทัยรัตน์ โรงพยาบาลวังสะพุง 

19) นางฉลวย  บุบผาดา โรงพยาบาลภูหลวง 

20) นางสาวรัชนีกร  บริพันธ์ โรงพยาบาลภูหลวง 
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21) นางสาวธิดารัตน์  แสงขาน โรงพยาบาลภูหลวง 

22) นางสาวมรินทร์  วิวิชชัย โรงพยาบาลเอราวัณ 

23) นายศุภกฤษฎ์ิ  กองลาแซ โรงพยาบาลหนองหิน 

24) นายจําเนียร  สุทธิแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาด้วง 

25) นายวิษณุ  เชียงขวาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาด้วง 

26) นางดารุณี  เชียงขวาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาด้วง 

27) นางสาวประทุมมา  บุตรท้าว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเลย 

28) นายสถาพร  บัวระพา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคาน 

29) นางณัฐวรรณ  มีมูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอด่านซ้าย 

30) นายวีระวุฒิ  สุขป้ือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังสะพุง 

31) นายศราวุฒิ  เจริญคุณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังสะพุง 

32) นางสุนันทา  บิดาศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูหลวง 

33) นางศศิธร  ปัญญาใส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าลี่ 

34) นางสาวชลธิชา  นาร่อง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว 

35) นางสาวพรทิพย์  ปราณีชาติ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว 
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ภาพกิจกรรม 
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