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คำนำ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ไดถูกจัดตั้งข้ึนจากการรวมตัวของขาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จำนวน   324  คน  เพ่ือขอตั้งสหกรณและจดทะเบียนกับนายทะเบียน

สหกรณ  ไดรับใบอนุญาตในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2533  รวมระยะเวลา  29  ป  โดยมีทุนดำเนินการ

ครั้งแรก  จำนวน  584,578.60  บาท  ปจจุบันสำนักงานตั้งอยู  ณ  อาคารเลขท่ี  256  ถนนมลิวรรณ 

ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ดำเนินกิจการมาถึงปจจุบันเปนเวลา  31  ป  สหกรณมีความ 

กาวหนาม่ันคงเปนท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

ในป  พ.ศ. 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดเลย  จำกัด  ไดจัดทำแผนยุทธศาสตร

ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ปพุทธศักราช  2563 – 2564  และจากการประชุมใหญ

ประจำป  2562  ณ  หองประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2562  มีมติ

อนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ทบทวนแผนยุทธศาสตร

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ทุกป  เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางกรอบทิศทาง  การ

ดำเนินงานการพัฒนาสหกรณใหเจริญ  กาวหนากาวไกล  และนำไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี  31  ไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองคกรอยางมีทิศทางท่ีแนนอน

และชัดเจน  จึงไดจัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด

ป  2564  ข้ึน  โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการดำเนินการ  ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบกิจการ

ท่ีปรึกษาสหกรณ  และผูแทนสมาชิกทุกกลุมทุกเขต  ท้ังนี้เพ่ือใหโอกาสสมาชิกไดมีสวนรวมการวางแผน

และพัฒนาองคกรเพ่ิมมากข้ึน  ตลอดจนเพ่ือสงเสริม  รักษาความม่ันคงสหกรณตามแนวทางหลักการ

สหกรณ  ใชระยะเวลาในการรวมคิดรวมทำอยางเขมขน  3  วัน  จนไดแผนยุทธศาสตรของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ปบัญชี  2563 – 2566  ทบทวนแผนป  2564  ท่ีมีความสมบูรณ

และเชื่อม่ันวาเปนไปไดและปฏิบัติไดอยางแทจริง 

จึงหวังวา  แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณของพวกเราใหมี

ความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ  ข้ึนไปอยางมีธรรมาภิบาล  และขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานไว 

ณ ท่ีนี้ดวย 

 

 

 (นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี) 

 ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลยจำกัด 

 26  พฤศจิกายน  2563 
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บทท่ี  1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมา 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุเลย  จำกัด  ไดถูกจัดตั้งข้ึนจากการรวมตวัของขาราชการของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จำนวน  324  คน  เพ่ือขอตั้งสหกรณ  และจดทะเบียนกับนายทะเบียน

สหกรณ  ไดรับใบอนุญาตในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2533  รวมระยะเวลา  29  ป เปดดำเนินการตั้งแต

ป  2533  เปนผลสำเร็จ  สถานท่ีตั้ง  ณ  สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ดวยเงินทุนดำเนินการครั้งแรก

จำนวน  584,578.60  บาท  ดำเนินกิจการมาถึงปจจุบันเปนเวลา  30  ป  สหกรณมีความกาวหนาม่ันคง

เปนท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

ในการบริหารสหกรณไดทำแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ระยะ

ปานกลาง  4  ป  (2563 – 2566)  ใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ  มีการจัดโครงสรางการ

บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ  มีคณะกรรมการดำเนินการ  1  ชุด  จำนวน  15  คน  ซ่ึงมา

จากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญเปนฝายบริหาร  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  1  คน รองประธาน

กรรมการ  3  คน  เหรัญญิก  1  คน  เลขานุการ  1  คน  ท่ีเหลือเปนกรรมการ  นอกจากนั้น  ยังแบง

คณะกรรมการดำเนินการตามภาระหนาท่ีออกเปน  3  คณะ  ประกอบดวย  คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการเงินกู  และคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ  และมีฝายจัดการเปนฝายปฏิบัติงาน

มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชา  แบงงานภายในออกเปน  6  ฝาย  ประกอบดวย  ฝายการเงิน  ฝายสินเชื่อ  

ฝายบัญชี/พัสดุ  ฝายธุรการ  ฝายนิติกร  และฝายสมาคมฌาปนกิจ  โดยมีผูตรวจสอบกิจการ  จำนวน  

2  คน  (ปบัญชี  2563)  มาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ  ทำหนาท่ีตรวจสอบการดำเนินการของ

สหกรณเพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  และรายงานตอท่ีประชุมใหญ

สามัญประจำป  ท้ังนี้อยูภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ  ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ฯ 

1.2 หลักการและเหตุผล 

จากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง ในปจจุบันซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  หนวยงาน

หรือองคกร  ท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังสหกรณซ่ึงมีฐานะเปนสถาบันการเงินจำเปนตองมีการปรับตัว

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ทำใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันไดเพ่ือความไดเปรียบในเชิง

ธุรกิจ  โดยมุงเนนผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตองมีการแสวงหาเครื่องมือดานการจัดการใหม ๆ  มาชวย

ในการบริหารและพัฒนาองคกร  เครื่องมือดานการจัดการดังกลาวท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ 

Balanced  Scorecard  (BSC)  โดยแนวคิดดังกลาวจะชวยนำกลยุทธของสหกรณไปสูการปฏิบัติจริงได

อีกท้ังยังชวยในดานการประเมินผลการดำเนินงานและชวยทำใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาองคกร

ของผูปฏิบัติทุกระดับ 
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สารบัญภาพประกอบ 

ภาพประกอบท่ี หนา 

1 แสดงกรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตรของสหกรณ 5 

2 แสดงความคิดเห็นพิจารณาภาพรวมของโครงการท้ัง  4  กลุม 9 

3 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  1  และกลุมท่ี  2 9 

4 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  3  และกลุมท่ี  4 10 

5 แสดงโครงการท่ีไดจากท้ัง  4  กลุม 10 

6 แสดงผังใยแมงมุมตามประเด็นการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร 14 
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บทท่ี  1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมา 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุเลย  จำกัด  ไดถูกจัดตั้งข้ึนจากการรวมตวัของขาราชการของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จำนวน  324  คน  เพ่ือขอตั้งสหกรณ  และจดทะเบียนกับนายทะเบียน

สหกรณ  ไดรับใบอนุญาตในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2533  รวมระยะเวลา  29  ป เปดดำเนินการตั้งแต

ป  2533  เปนผลสำเร็จ  สถานท่ีตั้ง  ณ  สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ดวยเงินทุนดำเนินการครั้งแรก

จำนวน  584,578.60  บาท  ดำเนินกิจการมาถึงปจจุบันเปนเวลา  30  ป  สหกรณมีความกาวหนาม่ันคง

เปนท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

ในการบริหารสหกรณไดทำแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ระยะ

ปานกลาง  4  ป  (2563 – 2566)  ใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ  มีการจัดโครงสรางการ

บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ  มีคณะกรรมการดำเนินการ  1  ชุด  จำนวน  15  คน  ซ่ึงมา

จากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญเปนฝายบริหาร  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  1  คน รองประธาน

กรรมการ  3  คน  เหรัญญิก  1  คน  เลขานุการ  1  คน  ท่ีเหลือเปนกรรมการ  นอกจากนั้น  ยังแบง

คณะกรรมการดำเนินการตามภาระหนาท่ีออกเปน  3  คณะ  ประกอบดวย  คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการเงินกู  และคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ  และมีฝายจัดการเปนฝายปฏิบัติงาน

มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชา  แบงงานภายในออกเปน  6  ฝาย  ประกอบดวย  ฝายการเงิน  ฝายสินเชื่อ  

ฝายบัญชี/พัสดุ  ฝายธุรการ  ฝายนิติกร  และฝายสมาคมฌาปนกิจ  โดยมีผูตรวจสอบกิจการ  จำนวน  

2  คน  (ปบัญชี  2563)  มาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ  ทำหนาท่ีตรวจสอบการดำเนินการของ

สหกรณเพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  และรายงานตอท่ีประชุมใหญ

สามัญประจำป  ท้ังนี้อยูภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ  ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ฯ 

1.2 หลักการและเหตุผล 

จากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง ในปจจุบันซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  หนวยงาน

หรือองคกร  ท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังสหกรณซ่ึงมีฐานะเปนสถาบันการเงินจำเปนตองมีการปรับตัว

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ทำใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันไดเพ่ือความไดเปรียบในเชิง

ธุรกิจ  โดยมุงเนนผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตองมีการแสวงหาเครื่องมือดานการจัดการใหม ๆ  มาชวย

ในการบริหารและพัฒนาองคกร  เครื่องมือดานการจัดการดังกลาวท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ 

Balanced  Scorecard  (BSC)  โดยแนวคิดดังกลาวจะชวยนำกลยุทธของสหกรณไปสูการปฏิบัติจริงได

อีกท้ังยังชวยในดานการประเมินผลการดำเนินงานและชวยทำใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาองคกร

ของผูปฏิบัติทุกระดับ 
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แผนยุทธศาสตร  (Strategic  Planning)  หรือแผนกลยุทธ  เปนรูปแบบการวางแผนท่ีชวยให

สหกรณพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  การวางแผนยุทธศาสตรมีความ 

สำคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเปนประเด็นสำคัญ การวางแผน

ยุทธศาสตรเปนเง่ือนไขหนึ่งของการจัดการองคกร  จัดระบบการบริหาร  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนท่ีพึงพอใจของมวลสมาชิก  และสังคม 

จากการดำเนินงานท่ีผานมา เกิดจากการท่ีคณะกรรมการและฝายจัดการไดรวมกันวางแผน
ยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินงานอยางมีระบบ  มีการควบคุมภายในท่ีดี ดำเนินงาน
ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  โปรงใส  ตรวจสอบได  จนทำใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด
ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน  ไดรับเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  ป  2561  และ
2562  ซ่ึงเปนเกียรติบัตรท่ีบงชี้ใหเห็นถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวงการสหกรณ
ท่ัวประเทศ  ดังนั้น  เพื่อเปนการรักษาความเปนเลิศและการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองคกรกาวสู
มาตรฐานสากลของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาอยางมืออาชีพ  จึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตร  ฉบับท่ี  2  
(พ.ศ. 2563–2566)  ขึ้นมาเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสหกรณ  และ
แผนท่ีกำหนดข้ึนจะถูกนำไปพัฒนาเปนแผนงานโครงการของสหกรณในชวงระยะเวลาการดำเนินการ 
โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกำหนดทิศทาง  แลวนำมาวางแผน 
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสหกรณเกิดความม่ันคง  เปนสหกรณชั้นนำ  และ
เปนท่ีพ่ึงของสมาชิก  และสังคมตอไป 

ดวยแผนยุทธศาสตร  4  ป (2563 – 2566)  ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด
ไดจัดทำข้ึนเม่ือป  2562 และจากการประชุมใหญประจำป  2562  ณ  หองประชุมศาลาประชาคม
จังหวัดเลย  เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2562  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเลย จำกัด  ทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ทุกป  เพ่ือเปน
เครื่องมือในการสรางกรอบทิศทาง  การดำเนินงานการพัฒนาสหกรณใหเจริญกาวหนา  กาวไกล  และ
นำไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสหกรณ  โดยการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการดำเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ท่ีปรึกษาสหกรณ  ฝายจัดการ  และสมาชิก
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณ  ป  2564  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
เรียนรูในกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร  การจัดการดานการพัฒนาสหกรณแบบมีสวนรวมภายใต
บริบทของสมาชิก  นำไปสูการมีศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  ในการพัฒนาสหกรณ
แบบองครวมตอไป 

ดังนั้น  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ชุดท่ี  31  จึงได

จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ป  2564  ภายใต

แผนงาน/โครงการท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ  ซ่ึงไดดำเนินงานตาม

พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ  เพ่ือใหตอบสนองตัวชี้วัดความสำเร็จอยูในระดับท่ีนาพอใจ ผลการ

ดำเนินงานระบบสหกรณตามแผนยุทธศาสตร  เปนไปตามลักษณะการกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยม

และกลยุทธการพัฒนาฯ 
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1.3 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหสหกรณใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณ 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ  เจาหนาท่ีสหกรณ  สมาชิก  ใหมีความรู 

ความเขาใจในการใชแผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  ของสหกรณ 
3) เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

1.4 เปาหมาย 

ข้ันเตรียมการ  จำนวน  1  วัน 
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 
ข้ันดำเนินการประชุม  จำนวน  1  วัน 
1) คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน 
2) เจาหนาท่ีสหกรณ จำนวน 9 คน 

3) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จำนวน 1 คน 
4) ท่ีปรึกษาสหกรณ  จำนวน 4 คน 
5) ผูแทนสมาชิก  หนวยบริการละ  1  คน  28  หนวย จำนวน 28 คน 
6) ผูแทนสมาชิก  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 คน 
7) ผูแทนสมาชิก  จากขาราชการบำนาญ จำนวน 1 คน 

8) ผูแทนสมาชิก  จากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร จำนวน 1 คน 
รวมเปน จำนวน 61 คน 

ข้ันสรุปผล  จำนวน  1  วัน 
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

1.5 กลวิธีการดำเนินงาน 

ข้ันเตรียมการ  จำนวน  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาฯ  และวิทยากร) 
1) จัดทำโครงการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
2) ประสานจัดทำหลักสูตรอบรม  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน 
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 
4) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5) เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 
ข้ันดำเนินการประชุม  จำนวน  1  วัน 
1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย  
2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
4) สรุปผลการอบรม 
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แผนยุทธศาสตร  (Strategic  Planning)  หรือแผนกลยุทธ  เปนรูปแบบการวางแผนท่ีชวยให

สหกรณพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  การวางแผนยุทธศาสตรมีความ 

สำคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเปนประเด็นสำคัญ การวางแผน

ยุทธศาสตรเปนเง่ือนไขหนึ่งของการจัดการองคกร  จัดระบบการบริหาร  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนท่ีพึงพอใจของมวลสมาชิก  และสังคม 

จากการดำเนินงานท่ีผานมา เกิดจากการท่ีคณะกรรมการและฝายจัดการไดรวมกันวางแผน
ยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินงานอยางมีระบบ  มีการควบคุมภายในท่ีดี ดำเนินงาน
ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  โปรงใส  ตรวจสอบได  จนทำใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด
ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน  ไดรับเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  ป  2561  และ
2562  ซ่ึงเปนเกียรติบัตรท่ีบงชี้ใหเห็นถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวงการสหกรณ
ท่ัวประเทศ  ดังนั้น  เพื่อเปนการรักษาความเปนเลิศและการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองคกรกาวสู
มาตรฐานสากลของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาอยางมืออาชีพ  จึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตร  ฉบับท่ี  2  
(พ.ศ. 2563–2566)  ขึ้นมาเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสหกรณ  และ
แผนท่ีกำหนดข้ึนจะถูกนำไปพัฒนาเปนแผนงานโครงการของสหกรณในชวงระยะเวลาการดำเนินการ 
โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกำหนดทิศทาง  แลวนำมาวางแผน 
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสหกรณเกิดความม่ันคง  เปนสหกรณชั้นนำ  และ
เปนท่ีพ่ึงของสมาชิก  และสังคมตอไป 

ดวยแผนยุทธศาสตร  4  ป (2563 – 2566)  ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด
ไดจัดทำข้ึนเม่ือป  2562 และจากการประชุมใหญประจำป  2562  ณ  หองประชุมศาลาประชาคม
จังหวัดเลย  เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2562  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเลย จำกัด  ทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ทุกป  เพ่ือเปน
เครื่องมือในการสรางกรอบทิศทาง  การดำเนินงานการพัฒนาสหกรณใหเจริญกาวหนา  กาวไกล  และ
นำไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสหกรณ  โดยการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการดำเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ท่ีปรึกษาสหกรณ  ฝายจัดการ  และสมาชิก
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณ  ป  2564  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
เรียนรูในกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร  การจัดการดานการพัฒนาสหกรณแบบมีสวนรวมภายใต
บริบทของสมาชิก  นำไปสูการมีศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  ในการพัฒนาสหกรณ
แบบองครวมตอไป 

ดังนั้น  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ชุดท่ี  31  จึงได

จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  ป  2564  ภายใต

แผนงาน/โครงการท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ  ซ่ึงไดดำเนินงานตาม

พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ  เพ่ือใหตอบสนองตัวชี้วัดความสำเร็จอยูในระดับท่ีนาพอใจ ผลการ

ดำเนินงานระบบสหกรณตามแผนยุทธศาสตร  เปนไปตามลักษณะการกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยม

และกลยุทธการพัฒนาฯ 
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1.3 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหสหกรณใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณ 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ  เจาหนาท่ีสหกรณ  สมาชิก  ใหมีความรู 

ความเขาใจในการใชแผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  ของสหกรณ 
3) เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

1.4 เปาหมาย 

ข้ันเตรียมการ  จำนวน  1  วัน 
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 
ข้ันดำเนินการประชุม  จำนวน  1  วัน 
1) คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน 
2) เจาหนาท่ีสหกรณ จำนวน 9 คน 

3) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จำนวน 1 คน 
4) ท่ีปรึกษาสหกรณ  จำนวน 4 คน 
5) ผูแทนสมาชิก  หนวยบริการละ  1  คน  28  หนวย จำนวน 28 คน 
6) ผูแทนสมาชิก  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 คน 
7) ผูแทนสมาชิก  จากขาราชการบำนาญ จำนวน 1 คน 

8) ผูแทนสมาชิก  จากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร จำนวน 1 คน 
รวมเปน จำนวน 61 คน 

ข้ันสรุปผล  จำนวน  1  วัน 
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

1.5 กลวิธีการดำเนินงาน 

ข้ันเตรียมการ  จำนวน  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาฯ  และวิทยากร) 
1) จัดทำโครงการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
2) ประสานจัดทำหลักสูตรอบรม  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน 
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 
4) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5) เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 
ข้ันดำเนินการประชุม  จำนวน  1  วัน 
1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย  
2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
4) สรุปผลการอบรม 
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ข้ันสรุปผล  จำนวน  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาฯ  และวิทยากร) 

1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ  

2) จัดทำรูปเลม 

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  พ.ศ. 

2563 – 2566  ในชวงเวลาท่ีผานมาพบวาสหกรณ ฯ  ไดดำเนินงานตามพันธกิจ  เปาประสงค  และ

ยุทธศาสตร  ซ่ึงตอบสนองตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับนาพอใจ  โดยสรุปผลการดำเนินงานไดดังนี้ 

1.6 วิสัยทัศน  (Vision) 

ป  พ.ศ. 2566  สหกรณม่ันคง  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ 

1.7 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ  ม่ันคง  ทันสมัย  

และไดมาตรฐานสหกรณ 

2) ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจของสมาชิก 

1.8 วัตถุประสงคตามพันธกิจ 

วัตถุประสงคในพันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และไดมาตรฐานสหกรณ  ประกอบดวย 

1) เพ่ือเพ่ิมทุนสำรองของสหกรณเพ่ิมสูงข้ึน 

2) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุนของสมาชิกจากการกูสามัญ  (ตามระเบียบ) 

3) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุนของสมาชิกดวยความสมัครใจ 

4) เพ่ือเพ่ิมสมาชิกใหมของสหกรณและรักษาสมาชิกเกาของสหกรณ 

5) เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ 

6) เพ่ือใหคณะกรรมการมีความรูความสามารถในการวิเคราะหทางการเงิน 

7) เพ่ือใหคณะกรรมการและฝายจัดการสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได 

วัตถุประสงคในพันธกิจ  ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจ

ของสมาชิก  ประกอบดวย 

1) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

2) เพ่ือจัดสวัสดิการใหครอบคลุมสมาชิกทุกกลุม 

3) เพ่ือใหสมาชิกเขาถึงและรับรูขาวสารและขอมูลทุกดานของสหกรณดวยตนเอง 

4) เพ่ือใหสมาชิกมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกท้ังในฐานะผูกูและผูค้ำประกัน 

6) เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูค้ำประกัน 
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1.9 กรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตรของสหกรณ 

 

ภาพประกอบท่ี  1 แสดงกรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตรของสหกรณ 

1.10 ยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

1) ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมาชิก 

2) ยุทธศาสตรสงเสริมการคงสถานภาพของสมาชิก 

3) ยุทธศาสตรเพ่ิมทุนสำรองสหกรณ 

4) ยุทธศาสตรสงเสริมการระดมทุน 

5) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6) ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินงานกิจการของสหกรณ 

7) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

8) ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน 

9) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบสารสนเทศ 

10) ยุทธศาสตรพัฒนาการสื่อสารระหวางสหกรณกับสมาชิก 

11) ยุทธศาสตรสรางเครือขายประชาสัมพันธ 

12) ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิก 

13) ยุทธศาสตรทบทวนสัดสวนการเงินของสหกรณ 

14) ยุทธศาสตรระบบการดูแลผูค้ำประกัน 
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ข้ันสรุปผล  จำนวน  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาฯ  และวิทยากร) 

1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ  

2) จัดทำรูปเลม 

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  พ.ศ. 

2563 – 2566  ในชวงเวลาท่ีผานมาพบวาสหกรณ ฯ  ไดดำเนินงานตามพันธกิจ  เปาประสงค  และ

ยุทธศาสตร  ซ่ึงตอบสนองตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับนาพอใจ  โดยสรุปผลการดำเนินงานไดดังนี้ 

1.6 วิสัยทัศน  (Vision) 

ป  พ.ศ. 2566  สหกรณม่ันคง  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ 

1.7 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ  ม่ันคง  ทันสมัย  

และไดมาตรฐานสหกรณ 

2) ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจของสมาชิก 

1.8 วัตถุประสงคตามพันธกิจ 

วัตถุประสงคในพันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และไดมาตรฐานสหกรณ  ประกอบดวย 

1) เพ่ือเพ่ิมทุนสำรองของสหกรณเพ่ิมสูงข้ึน 

2) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุนของสมาชิกจากการกูสามัญ  (ตามระเบียบ) 

3) เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุนของสมาชิกดวยความสมัครใจ 

4) เพ่ือเพ่ิมสมาชิกใหมของสหกรณและรักษาสมาชิกเกาของสหกรณ 

5) เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ 

6) เพ่ือใหคณะกรรมการมีความรูความสามารถในการวิเคราะหทางการเงิน 

7) เพ่ือใหคณะกรรมการและฝายจัดการสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได 

วัตถุประสงคในพันธกิจ  ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจ

ของสมาชิก  ประกอบดวย 

1) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

2) เพ่ือจัดสวัสดิการใหครอบคลุมสมาชิกทุกกลุม 

3) เพ่ือใหสมาชิกเขาถึงและรับรูขาวสารและขอมูลทุกดานของสหกรณดวยตนเอง 

4) เพ่ือใหสมาชิกมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกท้ังในฐานะผูกูและผูค้ำประกัน 

6) เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูค้ำประกัน 
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1.9 กรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตรของสหกรณ 

 

ภาพประกอบท่ี  1 แสดงกรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตรของสหกรณ 

1.10 ยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

1) ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมาชิก 

2) ยุทธศาสตรสงเสริมการคงสถานภาพของสมาชิก 

3) ยุทธศาสตรเพ่ิมทุนสำรองสหกรณ 

4) ยุทธศาสตรสงเสริมการระดมทุน 

5) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6) ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินงานกิจการของสหกรณ 

7) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

8) ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน 

9) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบสารสนเทศ 

10) ยุทธศาสตรพัฒนาการสื่อสารระหวางสหกรณกับสมาชิก 

11) ยุทธศาสตรสรางเครือขายประชาสัมพันธ 

12) ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิก 

13) ยุทธศาสตรทบทวนสัดสวนการเงินของสหกรณ 

14) ยุทธศาสตรระบบการดูแลผูค้ำประกัน 



 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

บทท่ี  2 

การประเมินและวิเคราะห 

2.1 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

การสรุปบทเรียน  (การถอดบทเรียน)  คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางและใชความรูท่ี

ไดจากประสบการณการทำงานท่ีผานมาแลวนำไปพัฒนายุทธศาสตรรูปแบบและกระบวนการทำงาน

ในครั้งตอ ๆ  ไป  ใหไดผลลัพธท่ีดียิ่งข้ึน  โดยตอยอดจากความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนแลว  รวมท้ังเปนแนวทาง

ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงการทำงานเพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ  ถาทุก ๆ  ครั้งเม่ือ

เสร็จงาน  ผูรวมงานจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดมานั่งทบทวนขบคิดถึงงานท่ีทำไปแลวรวมกันก็จะเปน

โอกาสของการเรียนรูท้ังเพ่ือการยกระดับความสามารถของตนเองและพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ใหเปนไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน 

จากการดำเนินงานของโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตรป  2563  พบวา  ทำไมตองสรุป

บทเรียน 

1) เพ่ือถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูจากการดำเนินงานโครงการของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดเลย  ป  2563 

2) เพ่ือปรับปรุงการทำงานและใหขอเสนอแนะสำหรับการทำงานโครงการในปตอไป 

3) เพ่ือเสริมพลังการเรียนรูและการทำงานระหวางคณะกรรมการฯและสมาชิกสหกรณใน

จังหวัด 

บทเรียน  (Lesson  Learned)  คือ  ความรูท่ีเปน  “ขอคนพบใหม”  เพราะหากเปนความรู

ท่ีมีอยูแลว  เราไมจำเปนตองถอดบทเรียนก็ได  คำวา  “ใหม”  นี้  มาจากการเรียนรู/ประสบการณ

(จากการทำงานจริง)  เปนบทสรุป  หรือความรูท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงไดจากการทำงาน  เปนการอธิบายผล

การทำงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  รวมทั้งปจจัยเง่ือนไขท่ีทำใหเกิดผลเชนนั้น  ขอคนพบใหมท่ีได

ระหวางการทำงาน  เปนการอธิบายผลการทำงานรวมท้ังปจจัยเง่ือนไขท่ีทำใหเกิดสิ่งนั้นข้ึน  ไมวาผลนั้น

จะพึงประสงค  และไมพึงประสงค  แตจะเปนประโยชนตอการทำงานใหดีข้ึนกวาเดิม  ประเด็นสำคัญ

ของบทเรียน  คือ 

1) “บทเรียน”  ตองอธิบายเหตุการณและเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน 

2) “บทเรียน”  ไมใชการเลาเรื่องในอดีต  แตตองมีคำอธิบายท่ีมีคาตอการนำไปปฏิบัติตอ 

3) “บทเรียน”  ตองไมทำใหเกิดการทำผิดซ้ำ 

4) “บทเรียน”  ตองทำใหเกิดการเรียนรู 
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การสรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ  (Retrospect)  เปนการสรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ

หรือการดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว  โดยเปนการรวบรวมความรูในระยะยาว  สำหรับคณะทำงานเพ่ือ

การมองไปในอนาคต  และทำทันทีท่ีเสร็จสิ้นกิจกรรม  เปนการจัดการความรูรูปแบบหนึ่งท่ีเนนการ

เรียนรูในกลุมอยางเปนระบบ  เพื่อสกัดความรูฝงลึกในตัวคนและสังเคราะหองคความรูระหวางการ

ทำงานออกมาในรูปแบบคูมือ  ชุดความรู  หรือสื่อตาง ๆ  ผูรวมกระบวนการสรุปบทเรียนจะตองเกิด

การเรียนรูรวมกัน  นำไปสูการปรับวิธีคิด วิ ธีการทำงานท่ีสรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 

ประโยชนของ  Retrospect  คือ  มีปรัชญาการทำงานท่ีวา  “ทุกครั้งเราทำอะไรซ้ำ  เราควร

ทำใหดีกวาครั้งสุดทาย”  เปนการชวยใหผูอ่ืนทำงานของเขาใหดีข้ึน  (เปนการเรียนลัด)  และเปนการ

สรางการเรียนรู 

วิธีการทำ  Retrospect  คือ  การทบทวนแผนและกระบวนการท้ังหมด  แลวทำการตั้งคำถาม

วาเราจะดำเนินการตอไปใหดีข้ึนอยางไร  ดวยวิธีใด  ทำใหเปนท่ีพอใจไดอยางไร  และทำการบันทึก

ขอเสนอท่ีเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได  (SARs) 

กฎกติกามารยาทในการสรุปบทเรียน 

1) การสรุปบทเรียนไมใชการหาแพะ  จะไมวิพากษวิจารณ  หรือวินิจฉัยวาใครถูกใครผิด

เพราะไมวาความสำเร็จหรือความลมเหลวจะเกิดข้ึนยอมเปนความรับผิดชอบรวมของทุกคน 

2) การสรุปบทเรียนไมใชการพร่ำบน  หรือมุงจับผิดในทุกประเด็น  แตเปนการคุยอยางมี

เปาหมายเพ่ือใหบทเรียนกับทีมงาน 

3) การสรุปบทเรียนตองไมฆาความคิดคนอื่น  ไมทำลายบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในทีมงาน 

4) การสรุปบทเรียนตองรักษาความลับ และมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

2.2 กรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

การสรุปบทเรียนมีกระบวนการคิดเชิงระบบ  ในการคนหาคำตอบและแนวทางการปรับปรุง 

พัฒนา  ภายใตกรอบคิดในการวิเคราะห  สังเคราะห  คือ  สิ่งท่ีคาดหวังท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน

หรือประสบการณท่ีผานมา  (ผลลัพธ – แผน/กิจกรรม)  กับสิ่งท่ีเปนจริง  (ผลท่ีเกิดข้ึน – สิ่งท่ีทำได)

ตามโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร  โดยกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสวนใหญจะให

ความสำคัญกับประเด็น  ตอไปนี้ 
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บทท่ี  2 

การประเมินและวิเคราะห 

2.1 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

การสรุปบทเรียน  (การถอดบทเรียน)  คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางและใชความรูท่ี

ไดจากประสบการณการทำงานท่ีผานมาแลวนำไปพัฒนายุทธศาสตรรูปแบบและกระบวนการทำงาน

ในครั้งตอ ๆ  ไป  ใหไดผลลัพธท่ีดียิ่งข้ึน  โดยตอยอดจากความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนแลว  รวมท้ังเปนแนวทาง

ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงการทำงานเพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ  ถาทุก ๆ  ครั้งเม่ือ

เสร็จงาน  ผูรวมงานจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดมานั่งทบทวนขบคิดถึงงานท่ีทำไปแลวรวมกันก็จะเปน

โอกาสของการเรียนรูท้ังเพ่ือการยกระดับความสามารถของตนเองและพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ใหเปนไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน 

จากการดำเนินงานของโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตรป  2563  พบวา  ทำไมตองสรุป

บทเรียน 

1) เพ่ือถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูจากการดำเนินงานโครงการของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดเลย  ป  2563 

2) เพ่ือปรับปรุงการทำงานและใหขอเสนอแนะสำหรับการทำงานโครงการในปตอไป 

3) เพ่ือเสริมพลังการเรียนรูและการทำงานระหวางคณะกรรมการฯและสมาชิกสหกรณใน

จังหวัด 

บทเรียน  (Lesson  Learned)  คือ  ความรูท่ีเปน  “ขอคนพบใหม”  เพราะหากเปนความรู

ท่ีมีอยูแลว  เราไมจำเปนตองถอดบทเรียนก็ได  คำวา  “ใหม”  นี้  มาจากการเรียนรู/ประสบการณ

(จากการทำงานจริง)  เปนบทสรุป  หรือความรูท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงไดจากการทำงาน  เปนการอธิบายผล

การทำงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  รวมทั้งปจจัยเง่ือนไขท่ีทำใหเกิดผลเชนนั้น  ขอคนพบใหมท่ีได

ระหวางการทำงาน  เปนการอธิบายผลการทำงานรวมท้ังปจจัยเง่ือนไขท่ีทำใหเกิดสิ่งนั้นข้ึน  ไมวาผลนั้น

จะพึงประสงค  และไมพึงประสงค  แตจะเปนประโยชนตอการทำงานใหดีข้ึนกวาเดิม  ประเด็นสำคัญ

ของบทเรียน  คือ 

1) “บทเรียน”  ตองอธิบายเหตุการณและเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน 

2) “บทเรียน”  ไมใชการเลาเรื่องในอดีต  แตตองมีคำอธิบายท่ีมีคาตอการนำไปปฏิบัติตอ 

3) “บทเรียน”  ตองไมทำใหเกิดการทำผิดซ้ำ 

4) “บทเรียน”  ตองทำใหเกิดการเรียนรู 
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การสรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ  (Retrospect)  เปนการสรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ

หรือการดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว  โดยเปนการรวบรวมความรูในระยะยาว  สำหรับคณะทำงานเพ่ือ

การมองไปในอนาคต  และทำทันทีท่ีเสร็จสิ้นกิจกรรม  เปนการจัดการความรูรูปแบบหนึ่งท่ีเนนการ

เรียนรูในกลุมอยางเปนระบบ  เพื่อสกัดความรูฝงลึกในตัวคนและสังเคราะหองคความรูระหวางการ

ทำงานออกมาในรูปแบบคูมือ  ชุดความรู  หรือสื่อตาง ๆ  ผูรวมกระบวนการสรุปบทเรียนจะตองเกิด

การเรียนรูรวมกัน  นำไปสูการปรับวิธีคิด วิ ธีการทำงานท่ีสรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 

ประโยชนของ  Retrospect  คือ  มีปรัชญาการทำงานท่ีวา  “ทุกครั้งเราทำอะไรซ้ำ  เราควร

ทำใหดีกวาครั้งสุดทาย”  เปนการชวยใหผูอ่ืนทำงานของเขาใหดีข้ึน  (เปนการเรียนลัด)  และเปนการ

สรางการเรียนรู 

วิธีการทำ  Retrospect  คือ  การทบทวนแผนและกระบวนการท้ังหมด  แลวทำการตั้งคำถาม

วาเราจะดำเนินการตอไปใหดีข้ึนอยางไร  ดวยวิธีใด  ทำใหเปนท่ีพอใจไดอยางไร  และทำการบันทึก

ขอเสนอท่ีเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได  (SARs) 

กฎกติกามารยาทในการสรุปบทเรียน 

1) การสรุปบทเรียนไมใชการหาแพะ  จะไมวิพากษวิจารณ  หรือวินิจฉัยวาใครถูกใครผิด

เพราะไมวาความสำเร็จหรือความลมเหลวจะเกิดข้ึนยอมเปนความรับผิดชอบรวมของทุกคน 

2) การสรุปบทเรียนไมใชการพร่ำบน  หรือมุงจับผิดในทุกประเด็น  แตเปนการคุยอยางมี

เปาหมายเพ่ือใหบทเรียนกับทีมงาน 

3) การสรุปบทเรียนตองไมฆาความคิดคนอื่น  ไมทำลายบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในทีมงาน 

4) การสรุปบทเรียนตองรักษาความลับ และมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

2.2 กรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

การสรุปบทเรียนมีกระบวนการคิดเชิงระบบ  ในการคนหาคำตอบและแนวทางการปรับปรุง 

พัฒนา  ภายใตกรอบคิดในการวิเคราะห  สังเคราะห  คือ  สิ่งท่ีคาดหวังท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน

หรือประสบการณท่ีผานมา  (ผลลัพธ – แผน/กิจกรรม)  กับสิ่งท่ีเปนจริง  (ผลท่ีเกิดข้ึน – สิ่งท่ีทำได)

ตามโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร  โดยกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสวนใหญจะให

ความสำคัญกับประเด็น  ตอไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

1) อะไร  คือ  สิ่งท่ีเปนจุดแข็ง/จุดเดนของโครงการ 
2) อะไร  คือ  สิ่งท่ีเราทำไดดี 
3) อะไร  คือ  สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
4) ถาตองทำโครงการนี้ตอ  สิ่งท่ีนาจะทำ  คือ 

2.3 ประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563 

ประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  มีดังนี้ 

1) งานพัฒนาและการจัดทำโครงการ 
2) การตรวจรับรองโครงการ 
3) กิจกรรมในโครงการ 
4) การดำเนินงานโครงการ 
5) การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ  
7) การมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ 
8) การบริหารจัดการโครงการของกรรมการ 

2.4 ข้ันตอนวิธีการดำเนินการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563 

ข้ันตอนวิธีการดำเนินการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  มีดังนี้ 

1) ทบทวนยุทธศาสตร  แผนงาน/โครงการตาง ๆ  ตามแผนยุทธศาสตรของ  ป  2563 
2) แบงกลุมเปน  4  กลุม  แสดงความคิดเห็นพิจารณาภาพรวมของโครงการและประเมิน

ตามความเปนจริง  ตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ  คือ  จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเรา
ทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ 

3) สมาชิกแตละคนในกลุมใหคาน้ำหนักความสำคัญ  (1 – 10)  พรอมระบุเหตุผล  สะทอน
ตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ  คือ  จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตอง
ปรับปรุง  และสิ่งที่นาจะทำถาทำโครงการตอ  โดยเรียงลำดับกิจกรรมตามผลการใหคาน้ำหนักของ
กิจกรรมในแตละประเด็น 

4) รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมจนครบทุกคนในแตละประเด็น  จากนั้นชวยกัน
หาคาคะแนนของกลุม 

5) จัดทำแผนผังใยแมงมุมตามประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 
6) จัดทำโครงการตามแผนผังใยแมงมุม 
7) แตละกลุมนำเสนอแผนผังใยแมงมุมและโครงการท่ีได 
8) นำกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของท้ัง  4  กลุม  คือ  จุดเดนของโครงการ  

สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ  มารวมกัน 
9) จัดทำแผนผังใยแมงมุมตามขอ  8) 
10) นำโครงการท่ีไดของท้ัง  4  กลุมมารวมกัน 

9 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  2 แสดงความคิดเห็นพิจารณาภาพรวมของโครงการท้ัง  4  กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  3 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  1  และกลุมท่ี  2 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

1) อะไร  คือ  สิ่งท่ีเปนจุดแข็ง/จุดเดนของโครงการ 
2) อะไร  คือ  สิ่งท่ีเราทำไดดี 
3) อะไร  คือ  สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
4) ถาตองทำโครงการนี้ตอ  สิ่งท่ีนาจะทำ  คือ 

2.3 ประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563 

ประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  มีดังนี้ 

1) งานพัฒนาและการจัดทำโครงการ 
2) การตรวจรับรองโครงการ 
3) กิจกรรมในโครงการ 
4) การดำเนินงานโครงการ 
5) การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ  
7) การมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ 
8) การบริหารจัดการโครงการของกรรมการ 

2.4 ข้ันตอนวิธีการดำเนินการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563 

ข้ันตอนวิธีการดำเนินการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  มีดังนี้ 

1) ทบทวนยุทธศาสตร  แผนงาน/โครงการตาง ๆ  ตามแผนยุทธศาสตรของ  ป  2563 
2) แบงกลุมเปน  4  กลุม  แสดงความคิดเห็นพิจารณาภาพรวมของโครงการและประเมิน

ตามความเปนจริง  ตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ  คือ  จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเรา
ทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ 

3) สมาชิกแตละคนในกลุมใหคาน้ำหนักความสำคัญ  (1 – 10)  พรอมระบุเหตุผล  สะทอน
ตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ  คือ  จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตอง
ปรับปรุง  และสิ่งที่นาจะทำถาทำโครงการตอ  โดยเรียงลำดับกิจกรรมตามผลการใหคาน้ำหนักของ
กิจกรรมในแตละประเด็น 

4) รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมจนครบทุกคนในแตละประเด็น  จากนั้นชวยกัน
หาคาคะแนนของกลุม 

5) จัดทำแผนผังใยแมงมุมตามประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 
6) จัดทำโครงการตามแผนผังใยแมงมุม 
7) แตละกลุมนำเสนอแผนผังใยแมงมุมและโครงการท่ีได 
8) นำกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของท้ัง  4  กลุม  คือ  จุดเดนของโครงการ  

สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ  มารวมกัน 
9) จัดทำแผนผังใยแมงมุมตามขอ  8) 
10) นำโครงการท่ีไดของท้ัง  4  กลุมมารวมกัน 

9 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  2 แสดงความคิดเห็นพิจารณาภาพรวมของโครงการท้ัง  4  กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  3 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  1  และกลุมท่ี  2 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  4 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  3  และกลุมท่ี  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  5 แสดงโครงการท่ีไดจากท้ัง  4  กลุม 

 

 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

บทท่ี  3 

ทิศทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  พ.ศ. 2563 – 2566 

ทบทวนแผนป  2564 

จากผลจากการวิเคราะหตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของท้ัง  4  กลุม  คือ

จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ  มารวมกัน

เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณใน  3  ปขางหนา (2564 – 2566)  ดังนี้ 

3.1 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563  ของท้ัง  4  กลุม 

จุดแข็ง/จุดเดนของโครงการ 

1) สหกรณไดรับรางวัลสหกรณสีขาว  บริหารดวยหลักธรรมมาภิบาล  มีความโปรงใส  

ตรวจสอบได 

2) มีการพัฒนาการสื่อสารท่ีทันสมัย  สมาชิกเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย 

3) มีการทบทวนพันธกิจและเปาหมายยุทธศาสตรทุกป 

4) อัตราดอกเบี้ยเงินออมสูงกวาธนาคารพาณิชย 

5) อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมต่ำ 

6) โครงการสวัสดิการตาง ๆ  สามารถตอบสนองสมาชิกทุกกลุมและหลากหลาย 

7) เจาหนาท่ีสหกรณฯ  มีความรูความเขาใจสามารถตอบสนองสมาชิกได 

8) สมาชิกมีสวนรวมในการทำกิจกรรมของสหกรณ 

9) สมาชิกมีการออม 

10) สหกรณมีผลกำไรสูง 

11) สมาชิกเขาถึงบริการของสหกรณ 

12) คณะกรรมการเขมแข็ง  มีการวางแผนการจัดสวสัดิการอยางเปนระบบ 

13) ยึดหลักปฏิบัติงานตามเกณฑสหกรณแหงประเทศไทย 

14) มีการใชแอพพลิเคชั่นขิงสหกรณ 

15) มีหนวยงานภายนอกใหคำปรึกษา 

ส่ิงท่ีเราทำไดดี 

1) มีหลักธรรมมาภิบาลท่ีโปรงใส  ใหดำรงภาพสหกรณสีขาวตอไป  และมีหนวยงานภายนอก

ใหคำปรึกษาแนะนำ 

2) มีโครงการบริการใหแกสมาชิก  เชน  โครงการเงินกูสวัสดิการ  การเพ่ิมวงเงินกูโดยใช

หลักทรัพยค้ำประกัน 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  4 แสดงผังใยแมงมุม กลุมท่ี  3  และกลุมท่ี  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  5 แสดงโครงการท่ีไดจากท้ัง  4  กลุม 

 

 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

บทท่ี  3 

ทิศทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  พ.ศ. 2563 – 2566 

ทบทวนแผนป  2564 

จากผลจากการวิเคราะหตามกรอบการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของท้ัง  4  กลุม  คือ

จุดเดนของโครงการ  สิ่งท่ีเราทำไดดี  สิ่งท่ีตองปรับปรุง  และสิ่งท่ีนาจะทำถาทำโครงการตอ  มารวมกัน

เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณใน  3  ปขางหนา (2564 – 2566)  ดังนี้ 

3.1 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตรป  2563  ของท้ัง  4  กลุม 

จุดแข็ง/จุดเดนของโครงการ 

1) สหกรณไดรับรางวัลสหกรณสีขาว  บริหารดวยหลักธรรมมาภิบาล  มีความโปรงใส  

ตรวจสอบได 

2) มีการพัฒนาการสื่อสารท่ีทันสมัย  สมาชิกเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย 

3) มีการทบทวนพันธกิจและเปาหมายยุทธศาสตรทุกป 

4) อัตราดอกเบี้ยเงินออมสูงกวาธนาคารพาณิชย 

5) อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมต่ำ 

6) โครงการสวัสดิการตาง ๆ  สามารถตอบสนองสมาชิกทุกกลุมและหลากหลาย 

7) เจาหนาท่ีสหกรณฯ  มีความรูความเขาใจสามารถตอบสนองสมาชิกได 

8) สมาชิกมีสวนรวมในการทำกิจกรรมของสหกรณ 

9) สมาชิกมีการออม 

10) สหกรณมีผลกำไรสูง 

11) สมาชิกเขาถึงบริการของสหกรณ 

12) คณะกรรมการเขมแข็ง  มีการวางแผนการจัดสวสัดิการอยางเปนระบบ 

13) ยึดหลักปฏิบัติงานตามเกณฑสหกรณแหงประเทศไทย 

14) มีการใชแอพพลิเคชั่นขิงสหกรณ 

15) มีหนวยงานภายนอกใหคำปรึกษา 

ส่ิงท่ีเราทำไดดี 

1) มีหลักธรรมมาภิบาลท่ีโปรงใส  ใหดำรงภาพสหกรณสีขาวตอไป  และมีหนวยงานภายนอก

ใหคำปรึกษาแนะนำ 

2) มีโครงการบริการใหแกสมาชิก  เชน  โครงการเงินกูสวัสดิการ  การเพ่ิมวงเงินกูโดยใช

หลักทรัพยค้ำประกัน 
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3) มีความม่ันคงในการบริหารงาน  มีผลตอบแทนแกสมาชิกท่ีดี 

4) มีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาสหกรณ 

5) มีการพัฒนาการสื่อสาร 

6) มีการดูแลสวัสดิการแกสมาชิก 

7) มีการระดมเงินออมดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูง 

8) มีการลดดอกเบี้ยเงินกูและลดการสงหุนรายเดือน 

9) มีการแคมเปญชวยเหลือสมาชิก  เชน  เงินกูและทุนสวัสดิการตาง ๆ 

10) มีโครงการสวัสดิการสมาชิกอยูนาน 

11) มีโครงการชวยเหลือสวัสดิการโควิด – 19 

12) มีการสรางผลกำไรเพ่ือประโยชนของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

13) มีการติดตอประสานงาย 

14) มีความโปรงใสของกรรมการท่ีรวมจัดทำโครงการ 

15) มีการดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ  ท่ีทำข้ึน 

16) มีการเพ่ิมการมีสวนรวมของสมาชิก 

17) เจาหนาท่ีฝายสินเชื่อใหบริการท่ีดี 

18) มีการสื่อสาร  แอพพลิเคชั่นดี  หลายชองทาง 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 

1) เปลี่ยนคณะกรรมการท่ีไมสนใจ  ไมมีใจรักการทำงานสหกรณออก 

2) มีการประชุมประจำปท่ีกระชับ 

3) ใหบริการท่ียิ้มแยมแจมใส  แบงงานใหชัดเจน  และมีการหมุนเวียนการทำงาน 

4) เพ่ิมคาตอบแทนในท่ีประชุมใหญ 

5) เพ่ิมเงินสวัสดิการตาง ๆ 

6) ประชาสัมพันธผลงานทำงานใหเปนรูปธรรม  รวดเร็ว  และท่ัวถึง 

7) ใหพัฒนาการสื่อสารของเจาหนาท่ี  (ชามาก  บริการ  ไมเทาเทียมกัน) 

8) ใหลดข้ันตอนกูยืม 

9) ใหหาวิธีการตรวจสอบรายระเอียดของสมาชิกแตละคน 

10) จัดประชุมผูตรวจสอบกิจการอยางเพียงพอ 

11) ใหมีระบบการดูแลผูเสียชีวิตและผูค้ำประกันใหรวดเร็ว 

12) ใหมีการประกันชีวิตกลุม 

13) ใหเตรียมสำรองงบสรางสำนักงานไหม 

14) การปลอยเงินกูใหมีความม่ันคงในระยะยาว 

15) ปรับปรุงการชวยเหลือผูค้ำประกัน 
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16) ใหมีการเพ่ิมวงเงินกูสามัญเปน  4  ลาน 

17) ควรกำหนดเงินเดือนของเจาหนาท่ีสหกรณ  โดยเฉพาะผูจัดการ 

18) ผูค้ำประกันท่ีเปนขาราชการหายาก 

ส่ิงท่ีนาจะทำ 

1) ใหมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณอ่ืน ๆ 

2) จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกวา  1  ครั้งตอป  และใหความรูแกสมาชิก

ใหครบถวน 

3) เพ่ิมคาตอบแทนในการเขาประชุม  มีการเปลี่ยนสถานท่ีการประชุม  และมีจัดประชุม

สัญจรตามเขต 

4) ใหสื่อสารเรื่องหลักเกณฑสหกรณสีขาวใหสมาชิกรับทราบ 

5) จัดพบปะสมาชิกกับกรรมการและฝายจัดการ  เชน  แขงกีฬา  และเขาคายธรรมะรวมกัน 

6) ใหจัดทำโครงการท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง  ใหมีกิจกรรมใหม ๆ  ในแตละโครงการ 

7) ใหมีการสื่อสารทางไลน  และใหมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

8) ใหเพ่ิมสวัสดิการแกสมาชิก  เชน  สวัสดิการคารักษาในโรงพยาบาล  สวัสดิการการ

ดูแลผูปวยติดเตียง   

9) มีการจัดสวัสดิการคนโสดและแตงงานไมมีบุตร  กำหนดอายุให  40  ปข้ึนไป 

10) สวัสดิการบุตรปรับอายุใหทุนจนจบปริญญาตรี 

11) มีการรวมหนี้ท้ังหมดของสมาชิก 

12) การเพ่ิมเงินเดือนคงเหลือ  14  % 

13) ใหมีการสรางขวัญกำลังใจใหแกสมาชิกใหปฏิบัติงานอยางมีความสูง 

14) สงเสริมใหเจาหนาท่ีเขาอบรมอยางสม่ำเสมอ 

15) สงเสริมใหสมาชิกรูระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

16) การประชุมใหญท่ีกระชับ  รวดเร็ว 

17) ตั้งทุนสำรองเพ่ือปนผลพิเศษในบางป 

18) มีการสงเสริมรายไดและอาชีพใหแกสมาชิก 

19) โครงการกูโดยใชหลักทรัพยค้ำประกันใหกับสมาชิก  โดยงวดกูไมเกิน  240  งวด 

20) โครงการผูตรวจสอบกิจการไมเกินปละ  3  คน 

21) เพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝาก 

22) ลดดอกเบี้ยเงินกู 

23) นำเสนอผลประกอบการปละ  2  ครั้ง 

24) ขยายเงินสวัสดิการโควิด – 19 
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3) มีความม่ันคงในการบริหารงาน  มีผลตอบแทนแกสมาชิกท่ีดี 

4) มีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาสหกรณ 

5) มีการพัฒนาการสื่อสาร 

6) มีการดูแลสวัสดิการแกสมาชิก 

7) มีการระดมเงินออมดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูง 

8) มีการลดดอกเบี้ยเงินกูและลดการสงหุนรายเดือน 

9) มีการแคมเปญชวยเหลือสมาชิก  เชน  เงินกูและทุนสวัสดิการตาง ๆ 

10) มีโครงการสวัสดิการสมาชิกอยูนาน 

11) มีโครงการชวยเหลือสวัสดิการโควิด – 19 

12) มีการสรางผลกำไรเพ่ือประโยชนของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

13) มีการติดตอประสานงาย 

14) มีความโปรงใสของกรรมการท่ีรวมจัดทำโครงการ 

15) มีการดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ  ท่ีทำข้ึน 

16) มีการเพ่ิมการมีสวนรวมของสมาชิก 

17) เจาหนาท่ีฝายสินเชื่อใหบริการท่ีดี 

18) มีการสื่อสาร  แอพพลิเคชั่นดี  หลายชองทาง 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 

1) เปลี่ยนคณะกรรมการท่ีไมสนใจ  ไมมีใจรักการทำงานสหกรณออก 

2) มีการประชุมประจำปท่ีกระชับ 

3) ใหบริการท่ียิ้มแยมแจมใส  แบงงานใหชัดเจน  และมีการหมุนเวียนการทำงาน 

4) เพ่ิมคาตอบแทนในท่ีประชุมใหญ 

5) เพ่ิมเงินสวัสดิการตาง ๆ 

6) ประชาสัมพันธผลงานทำงานใหเปนรูปธรรม  รวดเร็ว  และท่ัวถึง 

7) ใหพัฒนาการสื่อสารของเจาหนาท่ี  (ชามาก  บริการ  ไมเทาเทียมกัน) 

8) ใหลดข้ันตอนกูยืม 

9) ใหหาวิธีการตรวจสอบรายระเอียดของสมาชิกแตละคน 

10) จัดประชุมผูตรวจสอบกิจการอยางเพียงพอ 

11) ใหมีระบบการดูแลผูเสียชีวิตและผูค้ำประกันใหรวดเร็ว 

12) ใหมีการประกันชีวิตกลุม 

13) ใหเตรียมสำรองงบสรางสำนักงานไหม 

14) การปลอยเงินกูใหมีความม่ันคงในระยะยาว 

15) ปรับปรุงการชวยเหลือผูค้ำประกัน 
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16) ใหมีการเพ่ิมวงเงินกูสามัญเปน  4  ลาน 

17) ควรกำหนดเงินเดือนของเจาหนาท่ีสหกรณ  โดยเฉพาะผูจัดการ 

18) ผูค้ำประกันท่ีเปนขาราชการหายาก 

ส่ิงท่ีนาจะทำ 

1) ใหมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณอ่ืน ๆ 

2) จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกวา  1  ครั้งตอป  และใหความรูแกสมาชิก

ใหครบถวน 

3) เพ่ิมคาตอบแทนในการเขาประชุม  มีการเปลี่ยนสถานท่ีการประชุม  และมีจัดประชุม

สัญจรตามเขต 

4) ใหสื่อสารเรื่องหลักเกณฑสหกรณสีขาวใหสมาชิกรับทราบ 

5) จัดพบปะสมาชิกกับกรรมการและฝายจัดการ  เชน  แขงกีฬา  และเขาคายธรรมะรวมกัน 

6) ใหจัดทำโครงการท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง  ใหมีกิจกรรมใหม ๆ  ในแตละโครงการ 

7) ใหมีการสื่อสารทางไลน  และใหมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

8) ใหเพ่ิมสวัสดิการแกสมาชิก  เชน  สวัสดิการคารักษาในโรงพยาบาล  สวัสดิการการ

ดูแลผูปวยติดเตียง   

9) มีการจัดสวัสดิการคนโสดและแตงงานไมมีบุตร  กำหนดอายุให  40  ปข้ึนไป 

10) สวัสดิการบุตรปรับอายุใหทุนจนจบปริญญาตรี 

11) มีการรวมหนี้ท้ังหมดของสมาชิก 

12) การเพ่ิมเงินเดือนคงเหลือ  14  % 

13) ใหมีการสรางขวัญกำลังใจใหแกสมาชิกใหปฏิบัติงานอยางมีความสูง 

14) สงเสริมใหเจาหนาท่ีเขาอบรมอยางสม่ำเสมอ 

15) สงเสริมใหสมาชิกรูระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

16) การประชุมใหญท่ีกระชับ  รวดเร็ว 

17) ตั้งทุนสำรองเพ่ือปนผลพิเศษในบางป 

18) มีการสงเสริมรายไดและอาชีพใหแกสมาชิก 

19) โครงการกูโดยใชหลักทรัพยค้ำประกันใหกับสมาชิก  โดยงวดกูไมเกิน  240  งวด 

20) โครงการผูตรวจสอบกิจการไมเกินปละ  3  คน 

21) เพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝาก 

22) ลดดอกเบี้ยเงินกู 

23) นำเสนอผลประกอบการปละ  2  ครั้ง 

24) ขยายเงินสวัสดิการโควิด – 19 
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3.2 แผนผังใยแมงมุมตามประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

แผนผังใยแมงมุม  เปนผังแสดงความคิดรวบยอดใหญไวตรงกลาง  เปนการคิดแบบโยงใย

ความสัมพันธเพ่ือสรางความคิดใหกระจางชัดเจน  โดยสามารถคิดอยางมีประเด็นพรอม ๆ  กับมองเห็น

ความสัมพันธของความคิดท่ีเก่ียวของ  ตั้งแตองคประกอบหลัก  องคประกอบรอง  องคประกอบยอย  

สรุปประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  ซ่ึงเปนหัวขอหลัก

ท่ีสำคัญไวก่ึงกลาง  แลวเขียนหัวขอรองท่ีมีความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม  มีดังนี้ 

1) งานพัฒนาและการจัดทำโครงการ 
2) การตรวจรับรองโครงการ 
3) กิจกรรมในโครงการ 
4) การดำเนินงานโครงการ 
5) การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ  
7) การมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ 
8) การบริหารจัดการโครงการของกรรมการ 

 

ภาพประกอบท่ี  6 แสดงผังใยแมงมุมตามประเด็นการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร 
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3.3 วิสัยทัศนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

“ป  พ.ศ. 2566  สหกรณม่ันคง  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

3.4 พันธกิจ  (Mission) 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ  ม่ันคง  ทันสมัย  และ

ไดมาตรฐานสหกรณ 

2) ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจของสมาชิก 

3.5 ยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

การกำหนดยุทธศาสตรของสหกรณกำหนดยุทธศาสตรตามพันธกิจของสหกรณตามวิสัยทัศน

เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในทุกงานของสหกรณท่ีกำหนดไวตามวิสัยทัศน  ผลการกำหนดยุทธศาสตร

ของสหกรณแสดงไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรตามพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และไดมาตรฐานสหกรณ 

1) ยุทธศาสตรสงเสริมความรูและทักษะเก่ียวกับสหกรณใหแกสมาชิก 

2) ยุทธศาสตรสงเสริมสมาชิกใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตรสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

ยุทธศาสตรตามพันธกิจใหบริการสมาชิกดวยความประทับใจ  จัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง

และเหมาะสม 

4) ยุทธศาสตรการนำเทคโนโลยีมาใชในกิจการสหกรณ 

5) ยุทธศาสตรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

6) ยุทธศาสตรพัฒนากิจการสหกรณ 

3.6 การวิเคราะหโครงการตามแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1 : สงเสริมความรูและทักษะเกี่ยวกับสหกรณใหแกสมาชิก 

เปาประสงค : สมาชิกมีความรูมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : สรางความรูความเขาใจกับสมาชิกสหกรณ 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ 

โครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธความรูความเขาใจแกสมาชิก 

1.1 ประชาสัมพันธการหาสมาชิกเพ่ิมผานการสื่อสารตาง ๆ 

1.2 ใหความรูความเขาใจเรื่องทุนสำรองแกกรรมการและสมาชิก 

1.3 พัฒนาการสื่อสารสมัยใหม  เชน  เว็บไซต  ไลน  เฟสบุค  การใหความรูแก

สมาชิก 
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3.2 แผนผังใยแมงมุมตามประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 

แผนผังใยแมงมุม  เปนผังแสดงความคิดรวบยอดใหญไวตรงกลาง  เปนการคิดแบบโยงใย

ความสัมพันธเพ่ือสรางความคิดใหกระจางชัดเจน  โดยสามารถคิดอยางมีประเด็นพรอม ๆ  กับมองเห็น

ความสัมพันธของความคิดท่ีเก่ียวของ  ตั้งแตองคประกอบหลัก  องคประกอบรอง  องคประกอบยอย  

สรุปประเด็นการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร  ป  2563  ซ่ึงเปนหัวขอหลัก

ท่ีสำคัญไวก่ึงกลาง  แลวเขียนหัวขอรองท่ีมีความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม  มีดังนี้ 

1) งานพัฒนาและการจัดทำโครงการ 
2) การตรวจรับรองโครงการ 
3) กิจกรรมในโครงการ 
4) การดำเนินงานโครงการ 
5) การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ  
7) การมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ 
8) การบริหารจัดการโครงการของกรรมการ 

 

ภาพประกอบท่ี  6 แสดงผังใยแมงมุมตามประเด็นการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร 
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3.3 วิสัยทัศนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

“ป  พ.ศ. 2566  สหกรณม่ันคง  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

3.4 พันธกิจ  (Mission) 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ  ม่ันคง  ทันสมัย  และ

ไดมาตรฐานสหกรณ 

2) ใหบริการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  เพ่ือความพึงพอใจของสมาชิก 

3.5 ยุทธศาสตรของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

การกำหนดยุทธศาสตรของสหกรณกำหนดยุทธศาสตรตามพันธกิจของสหกรณตามวิสัยทัศน

เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในทุกงานของสหกรณท่ีกำหนดไวตามวิสัยทัศน  ผลการกำหนดยุทธศาสตร

ของสหกรณแสดงไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรตามพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  ใหมีคุณภาพ

ม่ันคง  ทันสมัย  และไดมาตรฐานสหกรณ 

1) ยุทธศาสตรสงเสริมความรูและทักษะเก่ียวกับสหกรณใหแกสมาชิก 

2) ยุทธศาสตรสงเสริมสมาชิกใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตรสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

ยุทธศาสตรตามพันธกิจใหบริการสมาชิกดวยความประทับใจ  จัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง

และเหมาะสม 

4) ยุทธศาสตรการนำเทคโนโลยีมาใชในกิจการสหกรณ 

5) ยุทธศาสตรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

6) ยุทธศาสตรพัฒนากิจการสหกรณ 

3.6 การวิเคราะหโครงการตามแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1 : สงเสริมความรูและทักษะเกี่ยวกับสหกรณใหแกสมาชิก 

เปาประสงค : สมาชิกมีความรูมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : สรางความรูความเขาใจกับสมาชิกสหกรณ 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ 

โครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธความรูความเขาใจแกสมาชิก 

1.1 ประชาสัมพันธการหาสมาชิกเพ่ิมผานการสื่อสารตาง ๆ 

1.2 ใหความรูความเขาใจเรื่องทุนสำรองแกกรรมการและสมาชิก 

1.3 พัฒนาการสื่อสารสมัยใหม  เชน  เว็บไซต  ไลน  เฟสบุค  การใหความรูแก

สมาชิก 
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1.4 จัดทำแนวทางการสื่อสารแกสมาชิกใหท่ัวถึง 

1.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลเก่ียวกับสหกรณแกสมาชิก 

1.6 ประชุมสหกรณสัญจร  (แบงเปนโซน) 

1.7 เชิญสมาชิกเขารวมสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 : ยุทธศาสตรสงเสริมสมาชิกใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงค : สมาชิกมีการออมเงินเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : สงเสริมการออม 

แผนงาน : สงเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ 

โครงการ : โครงการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกท้ังเกาและใหมในการออม 

2.1 การออมทรัพยทวีสิน 

2.2 การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแกสมาชิก 

2.3 การลดการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก 

ยุทธศาสตรท่ี  3 : ยุทธศาสตรสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

เปาประสงค : สงเสริมการจัดสวัสดิการใหสมาชิกอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

กลยุทธ : สรางแรงจูงใจแกสมาชิก 

แผนงาน : จัดสวัสดิการแกสมาชิก 

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยางครอบคลุม 

3.1 จัดสวัสดิการสมาชิกอยูนาน 

3.2 จัดทำระบบโปรแกรมฐานขอมูลทุนสวัสดิการ 

3.3 จัดสวัสดิการการเจ็บปวยท่ีตองนอนโรงพยาบาลแกสมาชิก  คูสมรส  บุตร  

บิดา  หรือมารดา 

3.4 จัดสวัสดิการการดูแลผูปวยติดเตียงแกสมาชิก  คูสมรส  บุตร  บิดา  มารดา 

3.5 สงเสริมการสรางรายไดของสมาชิก  เชน  อาชีพเสริม  เงินกูเพ่ือสวัสดิการ 

3.6 สรางความสัมพันธของกรรมการ  เจาหนาที่  และสมาชิก  เชน  งานกีฬา

สัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี  4 : ยุทธศาสตรการนำเทคโนโลยีมาใชในกิจการสหกรณ 

เปาประสงค : มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม 

กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

แผนงาน : พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นท่ีเชื่อมกับระบบโปรแกรมของสหกรณ 

โครงการ : โครงการพัฒนาใหสมาชิกเขาถึงขอมูลทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ 

4.1 พัฒนาใหสมาชิกเขาถึงขอมูลแอพพลิเคชั่นตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

4.2 พัฒนาระบบขอมูลในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
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ยุทธศาสตรท่ี  5 : ยุทธศาสตรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ : สหกรณบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ  1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1 จัดทำรายงานประจำปการดำเนินงานของสหกรณ 

5.2 ปรับปรุงพัฒนาขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสหกรณ   

5.3 จัดทำวารสารสหกรณ  ปละอยางนอยปละ  2  ครั้ง 

5.4 จัดอบรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณแกกรรมการและสมาชิก  ปละ

อยางนอย  5  คน 

5.5 จัดอบรมสงเสริมจริยธรรมแกกรรมการใหมและเจาหนาท่ีสหกรณใหม  ปละ

อยางนอย  5  คน 

โครงการ  2 : โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ 

6.1 ประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการดำเนินงานสหกรณของสมาชิก

ปละอยางนอย  1  ครั้ง 

6.2 ประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการมารับบริการของสมาชิก 

โครงการ  3 : โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การเงิน  การบัญชีใหแก

คณะกรรมการดำเนินงานและเจาหนาท่ีของสหกรณ  (กรรมการใหม/ฟนฟู)  ปละ

อยางนอย  1  ครั้ง 

โครงการ  4 : โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตรของสหกรณ  ปละ  1  ครั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี  6 : ยุทธศาสตรพัฒนากิจการสหกรณ 

เปาประสงค : มีการสะสมเงินผลกำไรเพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณใหม 

กลยุทธ : พัฒนากิจการสหกรณ 

แผนงาน : สงเสริมการสะสมเงินผลกำไรเพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณใหม 

โครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานสหกรณใหมใหเปนเอกเทศ 
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1.4 จัดทำแนวทางการสื่อสารแกสมาชิกใหท่ัวถึง 

1.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลเก่ียวกับสหกรณแกสมาชิก 

1.6 ประชุมสหกรณสัญจร  (แบงเปนโซน) 

1.7 เชิญสมาชิกเขารวมสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 : ยุทธศาสตรสงเสริมสมาชิกใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงค : สมาชิกมีการออมเงินเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : สงเสริมการออม 

แผนงาน : สงเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ 

โครงการ : โครงการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกท้ังเกาและใหมในการออม 

2.1 การออมทรัพยทวีสิน 

2.2 การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแกสมาชิก 

2.3 การลดการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก 

ยุทธศาสตรท่ี  3 : ยุทธศาสตรสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

เปาประสงค : สงเสริมการจัดสวัสดิการใหสมาชิกอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

กลยุทธ : สรางแรงจูงใจแกสมาชิก 

แผนงาน : จัดสวัสดิการแกสมาชิก 

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยางครอบคลุม 

3.1 จัดสวัสดิการสมาชิกอยูนาน 

3.2 จัดทำระบบโปรแกรมฐานขอมูลทุนสวัสดิการ 

3.3 จัดสวัสดิการการเจ็บปวยท่ีตองนอนโรงพยาบาลแกสมาชิก  คูสมรส  บุตร  

บิดา  หรือมารดา 

3.4 จัดสวัสดิการการดูแลผูปวยติดเตียงแกสมาชิก  คูสมรส  บุตร  บิดา  มารดา 

3.5 สงเสริมการสรางรายไดของสมาชิก  เชน  อาชีพเสริม  เงินกูเพ่ือสวัสดิการ 

3.6 สรางความสัมพันธของกรรมการ  เจาหนาที่  และสมาชิก  เชน  งานกีฬา

สัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี  4 : ยุทธศาสตรการนำเทคโนโลยีมาใชในกิจการสหกรณ 

เปาประสงค : มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม 

กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

แผนงาน : พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นท่ีเชื่อมกับระบบโปรแกรมของสหกรณ 

โครงการ : โครงการพัฒนาใหสมาชิกเขาถึงขอมูลทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ 

4.1 พัฒนาใหสมาชิกเขาถึงขอมูลแอพพลิเคชั่นตรวจสอบการเงินของสมาชิก 

4.2 พัฒนาระบบขอมูลในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
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ยุทธศาสตรท่ี  5 : ยุทธศาสตรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ : สหกรณบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ  1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1 จัดทำรายงานประจำปการดำเนินงานของสหกรณ 

5.2 ปรับปรุงพัฒนาขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสหกรณ   

5.3 จัดทำวารสารสหกรณ  ปละอยางนอยปละ  2  ครั้ง 

5.4 จัดอบรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณแกกรรมการและสมาชิก  ปละ

อยางนอย  5  คน 

5.5 จัดอบรมสงเสริมจริยธรรมแกกรรมการใหมและเจาหนาท่ีสหกรณใหม  ปละ

อยางนอย  5  คน 

โครงการ  2 : โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ 

6.1 ประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการดำเนินงานสหกรณของสมาชิก

ปละอยางนอย  1  ครั้ง 

6.2 ประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการมารับบริการของสมาชิก 

โครงการ  3 : โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การเงิน  การบัญชีใหแก

คณะกรรมการดำเนินงานและเจาหนาท่ีของสหกรณ  (กรรมการใหม/ฟนฟู)  ปละ

อยางนอย  1  ครั้ง 

โครงการ  4 : โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตรของสหกรณ  ปละ  1  ครั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี  6 : ยุทธศาสตรพัฒนากิจการสหกรณ 

เปาประสงค : มีการสะสมเงินผลกำไรเพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณใหม 

กลยุทธ : พัฒนากิจการสหกรณ 

แผนงาน : สงเสริมการสะสมเงินผลกำไรเพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณใหม 

โครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานสหกรณใหมใหเปนเอกเทศ 
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บทท่ี  4 

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  (Strategy  Implementation)  เปนการดำเนินการ

เพ่ือใหแผนมีความสมบูรณและสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สหกรณอออมทรัพยสาธารณสุขแลย  จำกัดจึงไดนำเครื่องมือ  Balanced  Scorecard  (BSC)  มา

ปรับใชใน  4  มุมมอง  คือ  มุมมองทางดานการเงิน  (Financial  Perspective)  มุมมองทางดานลูกคา

(Customer  Perspective)  มุมมองทางดานกระบวนการภายใน  (Internal business  process  

Perspective)  และมุมมองทางดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต  (Learning and  Growth  

Perspective)  โดยการกำหนดนำ้หนักความสำคัญแตละมุมมองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  พันธกิจ 

เพ่ือสงผลไปสูวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว  และจัดทาแผนปฏิบัติการประจำป  2564  แยกรายยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 1 แสดงการกำหนดกลยุทธแผนงานผานมุมมอง  Balanced  Scorecard 

BSC กลยุทธ แผนงาน 

มุมมองทางดานการเงิน สงเสริมการออม สงเสริมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณ 

มุมมองทางดานลูกคา สรางแรงจูงใจแกสมาชิก จัดสวัสดิการแกสมาชิก 

มุมมองทางดาน

กระบวนการภายใน 

สหกรณบริหารจัดการโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

มุมมองทางดานการเรียนรู

และการเจริญเติบโต 

1. สรางความรูความเขาใจกับ

สมาชิกสหกรณ 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบ

บริการใหมีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 

3. พัฒนากิจการสหกรณ 

1. พัฒนาศักยภาพสมาชิก

สหกรณ 

2. พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นท่ี

เชื่อมกับระบบโปรแกรมของ

สหกรณ 

3. สงเสริมการสะสมเงินผลกำไร

เพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณ

ใหม 
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4.2 แผนปฏิบัติการสหกรณ  ป  2564 

ตารางท่ี 2 แสดงแผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตรของสหกรณ  ป  2564 

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรสงเสรมิ

ความรูและทักษะ

เก่ียวกับสหกรณใหแก

สมาชิก 

1. โครงการสื่อสาร

ประชาสมัพันธความรู

ความเขาใจแกสมาชิก 

จัดทำแผนพับ 

ปายประชาสัมพันธ  

คูมือ 

10,000 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

2. โครงการประชุม

แลกเปลีย่นเรยีนรูให

ขอมูลเก่ียวกับสหกรณ 

แกสมาชิก 

จัดประชุม 96,600 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

3. โครงการเชิญสมาชิก

เขารวมสังเกตการณ

การประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

จัดประชุม 91,824 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

2. ยุทธศาสตรสงเสรมิ

สมาชิกใหมีการออม

เพ่ิมข้ึน 

4. โครงการออมทรัพย 

ทวีสิน 

 ไมใชงบ คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

3. ยุทธศาสตรสงเสรมิการ

จัดสวัสดิการใหแก

สมาชิก 

5. โครงการจดัสวัสดิการ

สมาชิกอยูนาน จัดสรร

จากกำไรสุทธิประจำป 

ทุนเก้ือกูล 2,154,100 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

4. ยุทธศาสตรการนำ

เทคโนโลยีมาใชใน

กิจการสหกรณ 

6. โครงการจดัทำระบบ

โปรแกรมฐานขอมูล

ทุนสวัสดิการ 

เขียนโปรแกรมและ

ดูแลระบบ 

13,000 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

7. โครงการพัฒนาให

สมาชิกเขาถึงขอมูล

ทางแอพพลิเคช่ันของ

สหกรณ 

ประชาสมัพันธทาง

สื่อตาง ๆ 

- คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

5. ยุทธศาสตรบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

8. โครงการอบรม 

ผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณแกกรรมการ

และสมาชิก 

 100,000 

(คนละ 

10,000 

บาท) 

คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 
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บทท่ี  4 

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  (Strategy  Implementation)  เปนการดำเนินการ

เพ่ือใหแผนมีความสมบูรณและสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สหกรณอออมทรัพยสาธารณสุขแลย  จำกัดจึงไดนำเครื่องมือ  Balanced  Scorecard  (BSC)  มา

ปรับใชใน  4  มุมมอง  คือ  มุมมองทางดานการเงิน  (Financial  Perspective)  มุมมองทางดานลูกคา

(Customer  Perspective)  มุมมองทางดานกระบวนการภายใน  (Internal business  process  

Perspective)  และมุมมองทางดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต  (Learning and  Growth  

Perspective)  โดยการกำหนดน้ำหนักความสำคัญแตละมุมมองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  พันธกิจ 

เพ่ือสงผลไปสูวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว  และจัดทาแผนปฏิบัติการประจำป  2564  แยกรายยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 1 แสดงการกำหนดกลยุทธแผนงานผานมุมมอง  Balanced  Scorecard 

BSC กลยุทธ แผนงาน 

มุมมองทางดานการเงิน สงเสริมการออม สงเสริมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณ 

มุมมองทางดานลูกคา สรางแรงจูงใจแกสมาชิก จัดสวัสดิการแกสมาชิก 

มุมมองทางดาน

กระบวนการภายใน 

สหกรณบริหารจัดการโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

มุมมองทางดานการเรียนรู

และการเจริญเติบโต 

1. สรางความรูความเขาใจกับ

สมาชิกสหกรณ 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบ

บริการใหมีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 

3. พัฒนากิจการสหกรณ 

1. พัฒนาศักยภาพสมาชิก

สหกรณ 

2. พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นท่ี

เชื่อมกับระบบโปรแกรมของ

สหกรณ 

3. สงเสริมการสะสมเงินผลกำไร

เพ่ือจัดหาสำนักงานสหกรณ

ใหม 
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4.2 แผนปฏิบัติการสหกรณ  ป  2564 

ตารางท่ี 2 แสดงแผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตรของสหกรณ  ป  2564 

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรสงเสรมิ

ความรูและทักษะ

เก่ียวกับสหกรณใหแก

สมาชิก 

1. โครงการสื่อสาร

ประชาสมัพันธความรู

ความเขาใจแกสมาชิก 

จัดทำแผนพับ 

ปายประชาสัมพันธ  

คูมือ 

10,000 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

2. โครงการประชุม

แลกเปลีย่นเรยีนรูให

ขอมูลเก่ียวกับสหกรณ 

แกสมาชิก 

จัดประชุม 96,600 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

3. โครงการเชิญสมาชิก

เขารวมสังเกตการณ

การประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

จัดประชุม 91,824 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

2. ยุทธศาสตรสงเสรมิ

สมาชิกใหมีการออม

เพ่ิมข้ึน 

4. โครงการออมทรัพย 

ทวีสิน 

 ไมใชงบ คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

3. ยุทธศาสตรสงเสรมิการ

จัดสวัสดิการใหแก

สมาชิก 

5. โครงการจดัสวัสดิการ

สมาชิกอยูนาน จัดสรร

จากกำไรสุทธิประจำป 

ทุนเก้ือกูล 2,154,100 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

4. ยุทธศาสตรการนำ

เทคโนโลยีมาใชใน

กิจการสหกรณ 

6. โครงการจดัทำระบบ

โปรแกรมฐานขอมูล

ทุนสวัสดิการ 

เขียนโปรแกรมและ

ดูแลระบบ 

13,000 คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

7. โครงการพัฒนาให

สมาชิกเขาถึงขอมูล

ทางแอพพลิเคช่ันของ

สหกรณ 

ประชาสมัพันธทาง

สื่อตาง ๆ 

- คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 

5. ยุทธศาสตรบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

8. โครงการอบรม 

ผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณแกกรรมการ

และสมาชิก 

 100,000 

(คนละ 

10,000 

บาท) 

คณะกรรมการ 

ฝายศึกษาฯ 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

ตารางท่ี 2 (ตอ)  แสดงแผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตรของสหกรณ  ป  2564 

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตรบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. โครงการอบรมสงเสรมิ

จริยธรรมแก

คณะกรรมการ  

เจาหนาท่ีสหกรณ  และ

สมาชิก 

ทำบุญปใหม 

ฟงธรรมะบรรยาย 

รวมกิจกรรม 

วันกตัญผููสูงอายุ  

(วันสงกรานต) 

50,000 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

10. โครงการประเมินความ

พึงพอใจและ

ขอเสนอแนะในการ

ดำเนินงานสหกรณ 

สำรวจความพึง

พอใจ 

10,000 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

11. โครงการอบรมให

ความรูเรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชี

ใหแกคณะกรรมการ

ดำเนินงานและ

เจาหนาท่ีของสหกรณ 

ใหคณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบกิจการ

และเจาหนาท่ี 

เขาอบรมหลักสตูร

การเงิน/บัญชี 

240,000 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

12. โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรประจำป 

จัดประชุม 182,140 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

13.  โครงการวันสหกรณ

แหงชาติ ป 2564 

รวมงานวันสหกรณ 49,812 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

6. ยุทธศาสตรพัฒนา

กิจการสหกรณ 

14. โครงการจดัหา

สำนักงานสหกรณใหม

ใหเปนเอกเทศ 

จัดสรรจากกำไร

สุทธิเปนทุนสะสม

เพ่ือขยายพัฒนา

กิจการ ปละ 

1,000,000 บาท 

 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

 

 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

บทท่ี  5 

การควบคุมติดตาม  และการประเมินแผนยุทธศาสตร 

ในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร  เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จ  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จนั้น

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ไดวางแนวทางในการดำเนินการ  ดังนี้ 

1) การควบคุม  เปนการควบคุมแบบขอมูลยอนกลับ  คือ  การกำกับ  ติดตาม  ดูแลให

การดำเนินงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค  โดยการมอบความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ฝายจัดการ  ซ่ึงอาศัยโครงสรางของสหกรณ ฯ  ซ่ึงแบงไดเปน  2  ระดับ  คือ  การควบคุม

ยุทธวิธี  และการควบคุมการดำเนินการโดยการจัดทำแผนปฏิบัติรายป  มีการสรุปผลการดำเนินงาน

เปนรายป 

2) การควบคุมดวยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ  การวัดผล/ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามกลยุทธแบบดุลยภาพ  (Balanced  Scorecard  System)  เปนรูปแบบท่ีสอดคลอง

กับการจัดทาแผน ฯ  โดยประเมินตามตัวชี้วัดผลการดาเนินการ  (Key  Performance  indicators : 

KPls)  4  มุมมอง  คือ  คือ  มุมมองทางดานการเงิน  (Financial  Perspective)  มุมมองทางดานลูกคา

(Customer  Perspective)  มุมมองทางดานกระบวนการภายใน  (Internal business  process  

Perspective)  และมุมมองทางดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต  (Learning and  Growth  

Perspective)  ซ่ึงทำการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร 

3) การควบคุมดวยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล  การวัดสมรรถนะบุคคลดวยบุคคลเปน

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสำเร็จ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีและผูนำในองคกรจะตองทำ

ความเขาใจกับบุคลากรและพัฒนาไปพรอม ๆ กัน และกำหนดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานสูความสำเร็จ

ใหชัดเจน  พรอมกับมีการวัด/ประเมินสมรรถนะควบคูกันไป  ดังนี้  วัดความรู  วัดความชำนาญ 

วัดสมรรถนะทางการบริหารและความเปนผูนำ  วัดสมรรถนะภายในองคกรเปนรายปทุกป 

4) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน  เปนการประเมินผลในชวงระยะเวลา  2  ปแรกของแผน

(ป 2563 – 2566)  ทั้งนี้เพื่อทบทวนความกาวหนาและอุปสรรค  อีกท้ังทบทวนกลยุทธ  เปาหมาย 

ตัวชี้วัด  หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

5) การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  เปนการประเมินผลแผนกลยุทธเม่ือสิ้นสุด  ป พ.ศ. 2566 

เพ่ือสรุปการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์  ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา  4  ป  ดำเนินการเปรียบเทียบผลผลิต

และเปาหมายกับสหกรณอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

ตารางท่ี 2 (ตอ)  แสดงแผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตรของสหกรณ  ป  2564 

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตรบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. โครงการอบรมสงเสรมิ

จริยธรรมแก

คณะกรรมการ  

เจาหนาท่ีสหกรณ  และ

สมาชิก 

ทำบุญปใหม 

ฟงธรรมะบรรยาย 

รวมกิจกรรม 

วันกตัญผููสูงอายุ  

(วันสงกรานต) 

50,000 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

10. โครงการประเมินความ

พึงพอใจและ

ขอเสนอแนะในการ

ดำเนินงานสหกรณ 

สำรวจความพึง

พอใจ 

10,000 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

11. โครงการอบรมให

ความรูเรื่องการบริหาร

จัดการ การเงิน บัญชี

ใหแกคณะกรรมการ

ดำเนินงานและ

เจาหนาท่ีของสหกรณ 

ใหคณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบกิจการ

และเจาหนาท่ี 

เขาอบรมหลักสตูร

การเงิน/บัญชี 

240,000 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

12. โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรประจำป 

จัดประชุม 182,140 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

13.  โครงการวันสหกรณ

แหงชาติ ป 2564 

รวมงานวันสหกรณ 49,812 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

6. ยุทธศาสตรพัฒนา

กิจการสหกรณ 

14. โครงการจดัหา

สำนักงานสหกรณใหม

ใหเปนเอกเทศ 

จัดสรรจากกำไร

สุทธิเปนทุนสะสม

เพ่ือขยายพัฒนา

กิจการ ปละ 

1,000,000 บาท 

 คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

 

 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

บทท่ี  5 

การควบคุมติดตาม  และการประเมินแผนยุทธศาสตร 

ในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร  เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จ  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จนั้น

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ไดวางแนวทางในการดำเนินการ  ดังนี้ 

1) การควบคุม  เปนการควบคุมแบบขอมูลยอนกลับ  คือ  การกำกับ  ติดตาม  ดูแลให

การดำเนินงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค  โดยการมอบความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ฝายจัดการ  ซ่ึงอาศัยโครงสรางของสหกรณ ฯ  ซ่ึงแบงไดเปน  2  ระดับ  คือ  การควบคุม

ยุทธวิธี  และการควบคุมการดำเนินการโดยการจัดทำแผนปฏิบัติรายป  มีการสรุปผลการดำเนินงาน

เปนรายป 

2) การควบคุมดวยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ  การวัดผล/ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามกลยุทธแบบดุลยภาพ  (Balanced  Scorecard  System)  เปนรูปแบบท่ีสอดคลอง

กับการจัดทาแผน ฯ  โดยประเมินตามตัวชี้วัดผลการดาเนินการ  (Key  Performance  indicators : 

KPls)  4  มุมมอง  คือ  คือ  มุมมองทางดานการเงิน  (Financial  Perspective)  มุมมองทางดานลูกคา

(Customer  Perspective)  มุมมองทางดานกระบวนการภายใน  (Internal business  process  

Perspective)  และมุมมองทางดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต  (Learning and  Growth  

Perspective)  ซ่ึงทำการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร 

3) การควบคุมดวยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล  การวัดสมรรถนะบุคคลดวยบุคคลเปน

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสำเร็จ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีและผูนำในองคกรจะตองทำ

ความเขาใจกับบุคลากรและพัฒนาไปพรอม ๆ กัน และกำหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูความสำเร็จ

ใหชัดเจน  พรอมกับมีการวัด/ประเมินสมรรถนะควบคูกันไป  ดังนี้  วัดความรู  วัดความชำนาญ 

วัดสมรรถนะทางการบริหารและความเปนผูนำ  วัดสมรรถนะภายในองคกรเปนรายปทุกป 

4) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน  เปนการประเมินผลในชวงระยะเวลา  2  ปแรกของแผน

(ป 2563 – 2566)  ทั้งนี้เพื่อทบทวนความกาวหนาและอุปสรรค  อีกท้ังทบทวนกลยุทธ  เปาหมาย 

ตัวชี้วัด  หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

5) การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  เปนการประเมินผลแผนกลยุทธเม่ือสิ้นสุด  ป พ.ศ. 2566 

เพ่ือสรุปการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์  ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา  4  ป  ดำเนินการเปรียบเทียบผลผลิต

และเปาหมายกับสหกรณอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 
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ภาคผนวก  ก 

โครงการประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณฯ 
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ภาคผนวก  ก 

โครงการประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณฯ 
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แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยแผนยุทธศาสตร  4  ป (2563 – 2566)  ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

ไดจัดทำข้ึนเม่ือป   2562 และจากการประชุมใหญประจำป  2562  ณ  หองประชุมศาลาประชาคม

จังหวัดเลย  เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2562  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขเลย  จำกัด  ทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ทุกป

เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางกรอบทิศทาง  การดำเนินงานการพัฒนาสหกรณใหเจริญ  กาวหนา

กาวไกล  และนำไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสหกรณ

โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการดำเนินการ  ฝายจัดการ  สมาชิก  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  และ

ท่ีปรึกษาสหกรณ  ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณตอไป 

ในการนี้  จึงไดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ประจำป  2563  เพ่ือสงเสริมสนับสนนุใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม

เรียนรูในกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร  การจัดการดานการพัฒนาสหกรณแบบมีสวนรวม

ภายใตบริบทของสมาชิกนำไปสูการมีศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  ในการพัฒนา

สหกรณแบบองครวมตอไป 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 เพ่ือใหสหกรณใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณ 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ  ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

ท่ีปรึกษาสหกรณ  และสมาชิก  ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ

ของสหกรณ 

2.3 เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

3. เปาหมาย 

3.1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (วันท่ี  7  ตุลาคม  2563) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

3.2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน  (วันท่ี  18  ตุลาคม  2562) 

(1) คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน 

(2) เจาหนาท่ีสหกรณ ฯ จำนวน 9 คน 

(3) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  จำนวน 1 คน 
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(4) ท่ีปรึกษาสหกรณ จำนวน 4 คน 

(5) ผูแทนสมาชิกจากหนวยบริการ แหงละ  1  คน  28  หนวย จำนวน 28 คน 

(6) ผูแทนสมาชิกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 2 คน 

(7) ผูแทนสมาชิกจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ จำนวน 1 คน 

(8) ผูแทนสมาชิกจากขาราชการบำนาญ จำนวน 1 คน 

รวมเปนจำนวน  61 คน 

3.3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (วันท่ี  20  ตุลาคม  2563) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

4. วิธีดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน  ดังนี้ 

4.1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร) 

(1) จัดทำโครงการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(2) ประสานจัดทำหลักสูตรอบรม  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน 

(3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 

(4) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 

4.2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน 

(1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3) สรุปผลดำเนินการแกไข 

4.3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร) 

(1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทำรูปเลม 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนตุลาคม  2563 

6. งบประมาณ 

วิธีดำเนินการ  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน  ดังนี้ 

จากประมาณการรายจาย  ประจำป  2563  เปนเงิน  90,000.-  บาท  (เกาหม่ืนบาทถวน)

จากประมาณการรายจายท่ีตั้งไว  ใหถัวจายจากหมวดอ่ืน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยแผนยุทธศาสตร  4  ป (2563 – 2566)  ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

ไดจัดทำข้ึนเม่ือป   2562 และจากการประชุมใหญประจำป  2562  ณ  หองประชุมศาลาประชาคม

จังหวัดเลย  เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2562  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขเลย  จำกัด  ทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ทุกป

เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางกรอบทิศทาง  การดำเนินงานการพัฒนาสหกรณใหเจริญ  กาวหนา

กาวไกล  และนำไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสหกรณ

โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการดำเนินการ  ฝายจัดการ  สมาชิก  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  และ

ท่ีปรึกษาสหกรณ  ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณตอไป 

ในการนี้  จึงไดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ประจำป  2563  เพ่ือสงเสริมสนับสนนุใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม

เรียนรูในกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร  การจัดการดานการพัฒนาสหกรณแบบมีสวนรวม

ภายใตบริบทของสมาชิกนำไปสูการมีศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  ในการพัฒนา

สหกรณแบบองครวมตอไป 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 เพ่ือใหสหกรณใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณ 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ  ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

ท่ีปรึกษาสหกรณ  และสมาชิก  ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ

ของสหกรณ 

2.3 เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

3. เปาหมาย 

3.1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (วันท่ี  7  ตุลาคม  2563) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

3.2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน  (วันท่ี  18  ตุลาคม  2562) 

(1) คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน 

(2) เจาหนาท่ีสหกรณ ฯ จำนวน 9 คน 

(3) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  จำนวน 1 คน 
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(4) ท่ีปรึกษาสหกรณ จำนวน 4 คน 

(5) ผูแทนสมาชิกจากหนวยบริการ แหงละ  1  คน  28  หนวย จำนวน 28 คน 

(6) ผูแทนสมาชิกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 2 คน 

(7) ผูแทนสมาชิกจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ จำนวน 1 คน 

(8) ผูแทนสมาชิกจากขาราชการบำนาญ จำนวน 1 คน 

รวมเปนจำนวน  61 คน 

3.3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (วันท่ี  20  ตุลาคม  2563) 

โดย  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร จำนวน 7 คน 

4. วิธีดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน  ดังนี้ 

4.1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร) 

(1) จัดทำโครงการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(2) ประสานจัดทำหลักสูตรอบรม  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน 

(3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 

(4) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 

4.2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน 

(1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3) สรุปผลดำเนินการแกไข 

4.3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธและวิทยากร) 

(1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทำรูปเลม 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนตุลาคม  2563 

6. งบประมาณ 

วิธีดำเนินการ  แบงเปน  3  ระยะ  จำนวน  3  วัน  ดังนี้ 

จากประมาณการรายจาย  ประจำป  2563  เปนเงิน  90,000.-  บาท  (เกาหม่ืนบาทถวน)

จากประมาณการรายจายท่ีตั้งไว  ใหถัวจายจากหมวดอ่ืน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
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6.1 ข้ันเตรียมการ  สำหรับคณะกรรมการศึกษา ฯ  และวิทยากร  จำนวน  1  วัน 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน  7  คน x 130  บาท เปนเงิน 910.- บาท 

(2) คาตอบแทนคณะทำงาน  จำนวน  7  คน x 500  บาท เปนเงิน 3,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  7  คน เปนเงิน 1,248.- บาท 

รวมเปนเงิน  5,658.- บาท 

(หาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 

6.2 ข้ันดำเนินการ 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  สำหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม 

จำนวน  61  คน x 130  บาท เปนเงิน 7,930.- บาท 

(2) คาตอบแทนสมาชิก  จำนวน  610  คน x 500  บาท เปนเงิน 30,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  61  คน เปนเงิน 20,578.- บาท 

(4) คาสมนาคุณวิทยากร  2  คน x 3  ชม. x 300  บาท เปนเงิน 3,600.- บาท 

(5) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เปนเงิน 8,076.- บาท 

(6) คาเหมาจายจัดสถานท่ีและทำความสะอาด เปนเงิน 1,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  71,684.- บาท 

(เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

6.3 ข้ันสรุปผล  สำหรับคณะกรรมการศึกษา ฯ  และวิทยากร  จำนวน  1  วัน 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน  7  คน x 130  บาท เปนเงิน 910.- บาท 

(2) คาตอบแทนคณะทำงาน  จำนวน  7  คน x 500  บาท เปนเงิน 3,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  7  คน เปนเงิน 1,248.- บาท 

 

(4) คาจัดทำรูปเลม  จำนวน 70 เลม x 100.-  บาท เปนเงิน 7,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  12,658.- บาท 

(หนึ่งหม่ืนสองพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน  90,00.-  บาท  (เกาหม่ืนบาทถวน) 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายกันได 

7. การประเมินผล 

7.1 การมีสวนรวม  การแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

7.2 มีและใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

7.3 สรุปผลการประชุม 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สหกรณ ฯ  มีและใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 สหกรณ ฯ  มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

9.1 คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดท่ี  31 

9.2 เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

10. การอนุมัติโครงการ 

ผูเขียนโครงการ.......................... ................................. 

 (นายชาณุวัต  อาจแกว) 

 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  

 

ผูเสนอโครงการ........................................................... 

 (นายสถาพร  บัวระพา) 

 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  

 

ผูอนุมัติโครงการ........................................................... 

 (นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี) 

 ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  
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6.1 ข้ันเตรียมการ  สำหรับคณะกรรมการศึกษา ฯ  และวิทยากร  จำนวน  1  วัน 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน  7  คน x 130  บาท เปนเงิน 910.- บาท 

(2) คาตอบแทนคณะทำงาน  จำนวน  7  คน x 500  บาท เปนเงิน 3,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  7  คน เปนเงิน 1,248.- บาท 

รวมเปนเงิน  5,658.- บาท 

(หาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 

6.2 ข้ันดำเนินการ 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  สำหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม 

จำนวน  61  คน x 130  บาท เปนเงิน 7,930.- บาท 

(2) คาตอบแทนสมาชิก  จำนวน  610  คน x 500  บาท เปนเงิน 30,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  61  คน เปนเงิน 20,578.- บาท 

(4) คาสมนาคุณวิทยากร  2  คน x 3  ชม. x 300  บาท เปนเงิน 3,600.- บาท 

(5) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เปนเงิน 8,076.- บาท 

(6) คาเหมาจายจัดสถานท่ีและทำความสะอาด เปนเงิน 1,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  71,684.- บาท 

(เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

6.3 ข้ันสรุปผล  สำหรับคณะกรรมการศึกษา ฯ  และวิทยากร  จำนวน  1  วัน 

(1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน  7  คน x 130  บาท เปนเงิน 910.- บาท 

(2) คาตอบแทนคณะทำงาน  จำนวน  7  คน x 500  บาท เปนเงิน 3,500.- บาท 

(3) คาพาหนะเดินทางสำหรับผูเขารวมประชุม  7  คน เปนเงิน 1,248.- บาท 

 

(4) คาจัดทำรูปเลม  จำนวน 70 เลม x 100.-  บาท เปนเงิน 7,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  12,658.- บาท 

(หนึ่งหม่ืนสองพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน  90,00.-  บาท  (เกาหม่ืนบาทถวน) 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายกันได 

7. การประเมินผล 

7.1 การมีสวนรวม  การแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

7.2 มีและใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

7.3 สรุปผลการประชุม 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สหกรณ ฯ  มีและใชแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 สหกรณ ฯ  มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

9.1 คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดท่ี  31 

9.2 เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

10. การอนุมัติโครงการ 

ผูเขียนโครงการ.......................... ................................. 

 (นายชาณุวัต  อาจแกว) 

 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  

 

ผูเสนอโครงการ........................................................... 

 (นายสถาพร  บัวระพา) 

 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  

 

ผูอนุมัติโครงการ........................................................... 

 (นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี) 

 ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  
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ผังควบคุมกำกับงาน 

ตารางท่ี 3 แสดงผังควบคุมกำกับงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป  2564 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลา 

(ระบุวันท่ี) 

เดือนตุลาคม  2563 

ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษา ฯ  และ

วิทยากร) 

(1) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 

(2) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(3) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 

10 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 

2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน 

(1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

18 

 

คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษา ฯ  และ

วิทยากร) 

(1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทำรูปเลม 

20 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 
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ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันท่ี 18  ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย 

 

เวลา  08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30  น. ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย 

นายกายสิทธิ์ แกวยาศรี กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค

และเปดการประชุม 

เวลา  09.30 – 10.00  น. นำเสนอแผนยุทธศาสตรและคืนขอมูลผลงาน/โครงการสหกรณ  ป  2563 

โดย  นายสถาพร  บัวระพา  ประธานคณะกรรมการศึกษา 

เวลา  10.00 – 10.30  น. สรุปบทเรียนท่ีผานมา  โดยวิทยากร 

เวลา  10.30 – 12.00  น. แบงกลุมสรุปบทเรียนและจัดทำแผนฯ  ป  2564  โดยวิทยากร 

เวลา  12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 15.00  น. แบงกลุมสรุปบทเรียนและจัดทำแผนฯ  ป  2564  โดยวิทยากร 

เวลา  15.00 – 16.00  น. ผูแทนกลุมนำเสนอแผนฯ  ป  2564 

เวลา  16.00 – 16.30  น. สรุปอภิปรายแผนฯ  ป  2564  พิธีปดการอบรม 
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ผังควบคุมกำกับงาน 

ตารางท่ี 3 แสดงผังควบคุมกำกับงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป  2564 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลา 

(ระบุวันท่ี) 

เดือนตุลาคม  2563 

ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษา ฯ  และ

วิทยากร) 

(1) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 

(2) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(3) เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 

10 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 

2 ข้ันดำเนินการ  1  วัน 

(1) เสนอแผนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

3 ข้ันสรุปผล  1  วัน  (คณะกรรมการศึกษา ฯ  และ

วิทยากร) 

(1) สรุปผลเรียบเรียง  ตรวจสอบ 

(2) จัดทำรูปเลม 

20 คณะกรรมการ

ศึกษาฯ 
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ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันท่ี 18  ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย 

 

เวลา  08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30  น. ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย 

นายกายสิทธิ์ แกวยาศรี กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค

และเปดการประชุม 

เวลา  09.30 – 10.00  น. นำเสนอแผนยุทธศาสตรและคืนขอมูลผลงาน/โครงการสหกรณ  ป  2563 

โดย  นายสถาพร  บัวระพา  ประธานคณะกรรมการศึกษา 

เวลา  10.00 – 10.30  น. สรุปบทเรียนท่ีผานมา  โดยวิทยากร 

เวลา  10.30 – 12.00  น. แบงกลุมสรุปบทเรียนและจัดทำแผนฯ  ป  2564  โดยวิทยากร 

เวลา  12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 15.00  น. แบงกลุมสรุปบทเรียนและจัดทำแผนฯ  ป  2564  โดยวิทยากร 

เวลา  15.00 – 16.00  น. ผูแทนกลุมนำเสนอแผนฯ  ป  2564 

เวลา  16.00 – 16.30  น. สรุปอภิปรายแผนฯ  ป  2564  พิธีปดการอบรม 
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ภาคผนวก  ข 

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณฯ 
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สรุปผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันที่  18  ตุลาคม  2563  ณ  หองประชุม  3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

การประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจผูเขารวมประชุมครั้งนี้  มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด

คือ  คณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน  15  คน,  ที่ปรึกษา  จำนวน  1  คน,  ผูตรวจสอบกิจการ

จำนวน  1  คน,  วิทยากร  จำนวน  2  คน,  เจาหนาท่ีสหกรณฯ  จำนวน  8  คน  และสมาชิก  จำนวน

29  คน  รวมเปนจำนวน  56  คนคิดเปนรอยละ  91.80  ของเปาหมาย  (61  คน)  และสมาชิกตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด  46  คนรอยละ  82.14  ของสมาชิกท่ีเขาประชุม  (56  คน)  โดยมีรายละเอียด

และผลสรุปในแตละประเด็นคำถาม  ซ่ึงไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติออกเปน  3  สวนดังนี้ 

1) สถานภาพท่ัวไป 

2) ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช  ตอการเขารวมโครงการ 

3) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไป 

1.1 เพศ 

เพศของผูเขารวมโครงการ  แบงเปน  เพศชายและเพศหญิง  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ 

ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  4  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปผูเขารวมโครงการ  จำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน  (คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

26 

20 

56.5 

43.5 

รวม 46 100.0 

จากตารางท่ี  4  เปนสถานภาพท่ัวไป  เพศของผูเขารวมโครงการ  แสดงใหเห็นวา

ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  56.5  (26  คน)  และเพศหญิง  คิดเปนรอยละ

43.5  (20  คน) 

1.2 ชวงอายุ 

อายุของผูเขารวมโครงการ  แบงเปน  31 – 40  ป,  41 – 50  ป  และมากกวา  50  ป

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  5  ดังนี้ 
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ภาคผนวก  ข 

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณฯ 
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สรุปผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันที่  18  ตุลาคม  2563  ณ  หองประชุม  3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

การประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจผูเขารวมประชุมครั้งนี้  มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด

คือ  คณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน  15  คน,  ที่ปรึกษา  จำนวน  1  คน,  ผูตรวจสอบกิจการ

จำนวน  1  คน,  วิทยากร  จำนวน  2  คน,  เจาหนาท่ีสหกรณฯ  จำนวน  8  คน  และสมาชิก  จำนวน

29  คน  รวมเปนจำนวน  56  คนคิดเปนรอยละ  91.80  ของเปาหมาย  (61  คน)  และสมาชิกตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด  46  คนรอยละ  82.14  ของสมาชิกท่ีเขาประชุม  (56  คน)  โดยมีรายละเอียด

และผลสรุปในแตละประเด็นคำถาม  ซ่ึงไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติออกเปน  3  สวนดังนี้ 

1) สถานภาพท่ัวไป 

2) ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช  ตอการเขารวมโครงการ 

3) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไป 

1.1 เพศ 

เพศของผูเขารวมโครงการ  แบงเปน  เพศชายและเพศหญิง  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ 

ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  4  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปผูเขารวมโครงการ  จำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน  (คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

26 

20 

56.5 

43.5 

รวม 46 100.0 

จากตารางท่ี  4  เปนสถานภาพท่ัวไป  เพศของผูเขารวมโครงการ  แสดงใหเห็นวา

ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  56.5  (26  คน)  และเพศหญิง  คิดเปนรอยละ

43.5  (20  คน) 

1.2 ชวงอายุ 

อายุของผูเขารวมโครงการ  แบงเปน  31 – 40  ป,  41 – 50  ป  และมากกวา  50  ป

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  5  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปผูเขารวมโครงการ  จำแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ จำนวน  (คน) รอยละ 

31 – 40  ป 

41 – 50  ป 

มากกวา  50  ป 

4 

31 

11 

8.7 

67.4 

23.9 

รวม 46 100.0 

จากตารางท่ี  5  เปนสถานภาพท่ัวไป  ชวงอายุของผูเขารวมโครงการ  แสดงใหเห็นวา 

ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีอายุ  41 – 50  ป  คิดเปนรอยละ  67.4  (31  คน)  รองลงมามีอายุมากกวา

50  ป  คิดเปนรอยละ  23.9  (11  คน)  และรอยละ  8.7  (4  คน)  มีอายุ  31 – 40  ป 

ตอนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

2.1 รอยละความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการ  

แบงเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอยท่ีสุด มีคาคะแนน 1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอย มีคาคะแนน 2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง มีคาคะแนน 3  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก มีคาคะแนน 4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด มีคาคะแนน 5  คะแนน 

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  6  ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

รวม 

ดานวิทยากร 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมี

ความชัดเจน 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

7 

15.2 

 

31 

67.4 

 

7 

15.2 

 

1 

2.2 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

29 

63.1 

10 

21.7 

1 

2.2 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการอบรม จำนวน 

รอยละ 

5 

10.9 

32 

69.5 

9 

19.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

รวม 

ดานวิทยากร  (ตอ) 

4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการ

อบรม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

6 

13.0 

 

32 

69.6 

 

8 

17.4 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว จำนวน 

รอยละ 

9 

19.6 

32 

69.5 

4 

8.7 

1 

2.2 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

10 

21.7 

 

34 

74.0 

 

2 

4.3 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความพรอมของอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

จำนวน 

รอยละ 

13 

28.3 

29 

63.0 

4 

8.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 

จำนวน 

รอยละ 

11 

23.6 

28 

60.9 

4 

8.7 

3 

6.5 

0 

0.0 

46 

100.0 

4. อาหารมีความเหมาะสม จำนวน 

รอยละ 

8 

17.4 

33 

71.7 

5 

10.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

5. ภาพรวมดานสถานท่ี/ระยะเวลา/

อาหาร 

จำนวน 

รอยละ 

8 

17.4 

35 

76.1 

3 

6.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานความรูความเขาใจ 

1. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ี 

กอน การอบรม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

6 

13.0 

 

18 

39.1 

 

20 

43.6 

 

2 

4.3 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ี 

หลัง การอบรม 

จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

32 

69.5 

8 

17.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ภาพรวมดานความรู 

ความเขาใจ 

จำนวน 

รอยละ 

7 

15.2 

33 

71.8 

6 

13.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานการนำความรูไปใช 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

4 

8.7 

 

35 

76.1 

 

7 

15.2 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/

ถายทอดได 

จำนวน 

รอยละ 

5 

10.9 

35 

76.1 

6 

13.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ภาพรวมดานการนำความรูไปใช จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

35 

76.1 

5 

10.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 
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ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปผูเขารวมโครงการ  จำแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ จำนวน  (คน) รอยละ 

31 – 40  ป 

41 – 50  ป 

มากกวา  50  ป 

4 

31 

11 

8.7 

67.4 

23.9 

รวม 46 100.0 

จากตารางท่ี  5  เปนสถานภาพท่ัวไป  ชวงอายุของผูเขารวมโครงการ  แสดงใหเห็นวา 

ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีอายุ  41 – 50  ป  คิดเปนรอยละ  67.4  (31  คน)  รองลงมามีอายุมากกวา

50  ป  คิดเปนรอยละ  23.9  (11  คน)  และรอยละ  8.7  (4  คน)  มีอายุ  31 – 40  ป 

ตอนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

2.1 รอยละความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการ  

แบงเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอยท่ีสุด มีคาคะแนน 1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอย มีคาคะแนน 2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง มีคาคะแนน 3  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก มีคาคะแนน 4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด มีคาคะแนน 5  คะแนน 

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  6  ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

รวม 

ดานวิทยากร 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมี

ความชัดเจน 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

7 

15.2 

 

31 

67.4 

 

7 

15.2 

 

1 

2.2 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

29 

63.1 

10 

21.7 

1 

2.2 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการอบรม จำนวน 

รอยละ 

5 

10.9 

32 

69.5 

9 

19.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

รวม 

ดานวิทยากร  (ตอ) 

4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการ

อบรม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

6 

13.0 

 

32 

69.6 

 

8 

17.4 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว จำนวน 

รอยละ 

9 

19.6 

32 

69.5 

4 

8.7 

1 

2.2 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

10 

21.7 

 

34 

74.0 

 

2 

4.3 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความพรอมของอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

จำนวน 

รอยละ 

13 

28.3 

29 

63.0 

4 

8.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 

จำนวน 

รอยละ 

11 

23.6 

28 

60.9 

4 

8.7 

3 

6.5 

0 

0.0 

46 

100.0 

4. อาหารมีความเหมาะสม จำนวน 

รอยละ 

8 

17.4 

33 

71.7 

5 

10.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

5. ภาพรวมดานสถานท่ี/ระยะเวลา/

อาหาร 

จำนวน 

รอยละ 

8 

17.4 

35 

76.1 

3 

6.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานความรูความเขาใจ 

1. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ี 

กอน การอบรม 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

6 

13.0 

 

18 

39.1 

 

20 

43.6 

 

2 

4.3 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ี 

หลัง การอบรม 

จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

32 

69.5 

8 

17.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ภาพรวมดานความรู 

ความเขาใจ 

จำนวน 

รอยละ 

7 

15.2 

33 

71.8 

6 

13.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

ดานการนำความรูไปใช 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 

จำนวน 

รอยละ 

 

4 

8.7 

 

35 

76.1 

 

7 

15.2 

 

0 

0.0 

 

0 

0.0 

 

46 

100.0 

2. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/

ถายทอดได 

จำนวน 

รอยละ 

5 

10.9 

35 

76.1 

6 

13.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 

3. ภาพรวมดานการนำความรูไปใช จำนวน 

รอยละ 

6 

13.0 

35 

76.1 

5 

10.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

46 

100.0 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ดานความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

รวม 

ดานการดำเนินงานสหกรณ 
1. การประชาสัมพันธการดำเนินงานของ

สหกรณ 

 
จำนวน 
รอยละ 

 
5 

10.9 

 
31 

67.3 

 
9 

19.6 

 
1 

2.2 

 
0 

0.0 

 
46 

100.0 

2. การใหบริการ จำนวน 
รอยละ 

7 
15.2 

32 
69.6 

6 
13.0 

1 
2.2 

0 
0.0 

46 
100.0 

3. การจัดทำแผนงาน/โครงการ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
สหกรณ 

 
จำนวน 
รอยละ 

 
6 

13.0 

 
34 

73.9 

 
4 

8.7 

 
2 

4.3 

 
0 

0.0 

 
46 

100.0 

4. ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ จำนวน 
รอยละ 

6 
13.0 

36 
78.3 

4 
8.7 

0 
0.0 

0 
0.0 

46 
100.0 

จากตารางที่  6  เปนรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขา
รวมโครงการของผูเขารวมโครงการ  เม่ือพิจารณารายดานและรายขอ  แสดงใหเห็นวา 

1) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานวิทยากรมากมากท่ีสุด  คือพึงพอใจ
กับ  (5)  การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว  คิดเปนรอยละ  19.6  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  การถายทอด
ความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  คิดเปนรอยละ  15.2  และรอยละ  13.0  พึงพอใจกับ  (2)  ความ 

สามารถในการอธิบายเนื้อหา  เทากันกับ  (4)  มีความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม 
2) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารมาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  คิดเปนรอยละ  28.3  รองลงมา
เปนพึงพอใจกับ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม  คิดเปนรอยละ  23.6  และรอยละ  21.7
พึงพอใจกับ  (1)  สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

3) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจมากมากท่ีสุด  
คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  15.2  รองลงมาเปนพึงพอใจ
กับ  (2)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรม  เทากันกับ  (1)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอน
การอบรม  คิดเปนรอยละ  13.0 

4) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการนำความรูไปใชมากมากท่ีสุด

คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานการนำความรูไปใช  คิดเปนรอยละ  13.0  รองลงมาเปนพึงพอใจ
กับ  (2)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได  คิดเปนรอยละ  10.9  และรอยละ  8.7
พึงพอใจกับ  (1)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
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5) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการดำเนินงานสหกรณมาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  การใหบริการ  คิดเปนรอยละ  15.2  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (3) 

การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสหกรณ  เทากันกับ  (4)  ภาพรวมดาน

การดำเนินงานสหกรณ  คิดเปนรอยละ  13.0  และรอยละ  10.9  พึงพอใจกับ  (1)  การประชาสัมพันธ

การดำเนินงานของสหกรณ 

2.2 คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการของผูเขารวม

โครงการ  แบงเปน  5  เกณฑ  ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  7  ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ดานความพึงพอใจ 
จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
คาเฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานความพึงพอใจดานวิทยากร 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมคีวามชัดเจน 

 

46 

 

3.96 

 

มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 46 3.87 มาก 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการอบรม 46 3.91 มาก 

4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการอบรม 46 3.96 มาก 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 46 4.07 มาก 

ดานความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 

46 

 

4.17 

 

มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 46 4.20 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 46 4.02 มาก 

4. อาหารมีความเหมาะสม 46 4.07 มาก 

5. ภาพรวมดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 46 4.11 มาก 

ดานความรูความเขาใจ 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอนการอบรม 

 

46 

 

3.61 

 

มาก 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลังการอบรม 46 3.96 มาก 

3. ภาพรวมดานความรูความเขาใจ 46 3.98 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  แสดงรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ดานความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

รวม 

ดานการดำเนินงานสหกรณ 
1. การประชาสัมพันธการดำเนินงานของ

สหกรณ 

 
จำนวน 
รอยละ 

 
5 

10.9 

 
31 

67.3 

 
9 

19.6 

 
1 

2.2 

 
0 

0.0 

 
46 

100.0 

2. การใหบริการ จำนวน 
รอยละ 

7 
15.2 

32 
69.6 

6 
13.0 

1 
2.2 

0 
0.0 

46 
100.0 

3. การจัดทำแผนงาน/โครงการ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
สหกรณ 

 
จำนวน 
รอยละ 

 
6 

13.0 

 
34 

73.9 

 
4 

8.7 

 
2 

4.3 

 
0 

0.0 

 
46 

100.0 

4. ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ จำนวน 
รอยละ 

6 
13.0 

36 
78.3 

4 
8.7 

0 
0.0 

0 
0.0 

46 
100.0 

จากตารางที่  6  เปนรอยละของระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขา
รวมโครงการของผูเขารวมโครงการ  เม่ือพิจารณารายดานและรายขอ  แสดงใหเห็นวา 

1) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานวิทยากรมากมากท่ีสุด  คือพึงพอใจ
กับ  (5)  การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว  คิดเปนรอยละ  19.6  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  การถายทอด
ความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  คิดเปนรอยละ  15.2  และรอยละ  13.0  พึงพอใจกับ  (2)  ความ 

สามารถในการอธิบายเนื้อหา  เทากันกับ  (4)  มีความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม 
2) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารมาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  คิดเปนรอยละ  28.3  รองลงมา
เปนพึงพอใจกับ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม  คิดเปนรอยละ  23.6  และรอยละ  21.7
พึงพอใจกับ  (1)  สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

3) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจมากมากท่ีสุด  
คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  15.2  รองลงมาเปนพึงพอใจ
กับ  (2)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรม  เทากันกับ  (1)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอน
การอบรม  คิดเปนรอยละ  13.0 

4) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการนำความรูไปใชมากมากท่ีสุด

คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานการนำความรูไปใช  คิดเปนรอยละ  13.0  รองลงมาเปนพึงพอใจ
กับ  (2)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได  คิดเปนรอยละ  10.9  และรอยละ  8.7
พึงพอใจกับ  (1)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
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5) รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการดำเนินงานสหกรณมาก

มากท่ีสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  การใหบริการ  คิดเปนรอยละ  15.2  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (3) 

การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสหกรณ  เทากันกับ  (4)  ภาพรวมดาน

การดำเนินงานสหกรณ  คิดเปนรอยละ  13.0  และรอยละ  10.9  พึงพอใจกับ  (1)  การประชาสัมพันธ

การดำเนินงานของสหกรณ 

2.2 คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการของผูเขารวม

โครงการ  แบงเปน  5  เกณฑ  ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏ ผลดังรายละเอียดตามตารางท่ี  7  ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ดานความพึงพอใจ 
จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
คาเฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานความพึงพอใจดานวิทยากร 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมคีวามชัดเจน 

 

46 

 

3.96 

 

มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 46 3.87 มาก 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการอบรม 46 3.91 มาก 

4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการอบรม 46 3.96 มาก 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 46 4.07 มาก 

ดานความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 

46 

 

4.17 

 

มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 46 4.20 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 46 4.02 มาก 

4. อาหารมีความเหมาะสม 46 4.07 มาก 

5. ภาพรวมดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 46 4.11 มาก 

ดานความรูความเขาใจ 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอนการอบรม 

 

46 

 

3.61 

 

มาก 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลังการอบรม 46 3.96 มาก 

3. ภาพรวมดานความรูความเขาใจ 46 3.98 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ)  แสดงคาคะแนนเฉลีย่ระดบัความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ประเด็นคำถาม 
จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
คาเฉล่ีย 

ระดับความ

พึงพอใจ 
ดานการนำความรูไปใช 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยกุตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

 

 

46 

 

 

3.93 

 

 

มาก 

2. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได 46 3.98 มาก 

3. ภาพรวมดานการนำความรูไปใช 46 4.02 มาก 

ดานการดำเนินงานสหกรณ 

1. การประชาสัมพันธการดำเนินงานของสหกรณ 

 

46 

 

3.87 

 

มาก 

2. การใหบริการ 46 3.98 มาก 

3. การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของสหกรณ 

 

46 

 

3.96 

 

มาก 

4. ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ 46 4.04 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจท้ังหมด  3.96 มาก 

จากตารางท่ี  7  เปนคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวม

โครงการของผูเขารวมโครงการ  มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวม

โครงการครั้งนี้เปน  3.96  อยูในเกณฑของระดับความพึงพอใจระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายดาน

และรายขอ  แสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวา 

1) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการมีสวนรวม  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (5)  การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว  คาเฉลี่ยเทากับ

4.07  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  เทากันกับ  (4)  

มีความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม  คาเฉลี่ยเทากับ  3.96  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.91 และ  3.87

พึงพอใจกับ  (3)  การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม  และ  (2)  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

ตามลำดับ 

2) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร  พบวา  ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความพรอมของอุปกรณโสต 

ทัศนูปกรณ  คาเฉลี่ยเทากับ  4.20  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม

คาเฉลี่ยเทากับ  4.17  และคาเฉลี่ยเทากับ  4.11,  4.07  และ  4.02  พึงพอใจกับ  (5)  ภาพรวมดาน

สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร,  (4)  อาหารมีความเหมาะสม  และ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม  ตามลำดับ 
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3) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจ  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานความรูความเขาใจ  คาเฉลี่ย

เทากับ  3.98   รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรมคาเฉลี่ยเทากับ

3.96  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.61  พึงพอใจกับ  (1)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอนการอบรม 

4) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการนำความรูไปใช  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานการนำความรูไปใช  คาเฉลี่ย

เทากับ  4.02  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได  คาเฉลี่ย

เทากับ  3.98  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.93  พึงพอใจกับ  (1)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานได 

5) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการดำเนินงานสหกรณ  พบวา  ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (4)  ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ

คาเฉลี่ยเทากับ  4.04  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  การใหบริการ  คาเฉลี่ยเทากับ  3.98  และคาเฉลี่ย

เทากับ  3.96  และ  3.87  พึงพอใจกับ  (3)  การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของสหกรณ  และ  (1)  การประชาสัมพันธการดำเนินงานของสหกรณ  ตามลำดับ 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

สรุปประโยชนท่ีทานไดรับจากการฝกอบรม 

1) สมาชิกไดทราบยุทธศาสตร  ทิศทาง  นโยบาย  และโครงการของสหกรณ 

2) ไดแสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการทบทวนแผนรวมกับกรรมการและสมาชิก 

3) มีความรูความเขาใจในระบบสหกรณและแนวทางการดำเนินกิจการของสหกรณมากข้ึน 

4) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  การยอมรับมติของกลุม  สามารถนำไป 

ใชในการปฏิบัติงานประจำวัน 

5) ไดรับความรูใหม ๆ  หลักคิดใหม ๆ  ประสบการณในการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพ่ิมเติม 

6) มีการระดมความคิดของสมาชิก เพ่ือตกผลึกคำตอบของกลุม 

7) ไดทราบบทบาทหนาท่ีของสมาชิกของคณะกรรมการวาตองมีสวนรวมอยางไรบาง 

8) ไดรวมทำแผนเพ่ือพัฒนา  และรูจักสถานการณของสหกรณ 

9) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ 

10) มีการนำแผนยุทธศาสตรไปใชประโยชน 

ขอเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 

1) ควรใหมีการทบทวนยุทธศาสตร/โครงการ  ทุกป 

2) ควรทำรางใหสมาชิกไดอานเขารวมประชุมอยางนอย  3  วัน  เพ่ือปรับปรุงแกไข  และ
หาขอมูลมาสนับสนุนใหมากข้ึน  และใชเวลาประชุมอยางนอย  2  วัน  จะไดขอมูลท่ีสมบูรณมากกวานี้ 
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ตารางท่ี 7 (ตอ)  แสดงคาคะแนนเฉลีย่ระดบัความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวมโครงการ 

ประเด็นคำถาม 
จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
คาเฉล่ีย 

ระดับความ

พึงพอใจ 
ดานการนำความรูไปใช 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยกุตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

 

 

46 

 

 

3.93 

 

 

มาก 

2. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได 46 3.98 มาก 

3. ภาพรวมดานการนำความรูไปใช 46 4.02 มาก 

ดานการดำเนินงานสหกรณ 

1. การประชาสัมพันธการดำเนินงานของสหกรณ 

 

46 

 

3.87 

 

มาก 

2. การใหบริการ 46 3.98 มาก 

3. การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของสหกรณ 

 

46 

 

3.96 

 

มาก 

4. ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ 46 4.04 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจท้ังหมด  3.96 มาก 

จากตารางท่ี  7  เปนคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวม

โครงการของผูเขารวมโครงการ  มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ/ความรู/การนำไปใชตอการเขารวม

โครงการครั้งนี้เปน  3.96  อยูในเกณฑของระดับความพึงพอใจระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายดาน

และรายขอ  แสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวา 

1) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการมีสวนรวม  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (5)  การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว  คาเฉลี่ยเทากับ

4.07  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  เทากันกับ  (4)  

มีความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม  คาเฉลี่ยเทากับ  3.96  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.91 และ  3.87

พึงพอใจกับ  (3)  การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม  และ  (2)  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

ตามลำดับ 

2) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร  พบวา  ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (2)  ความพรอมของอุปกรณโสต 

ทัศนูปกรณ  คาเฉลี่ยเทากับ  4.20  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (1)  สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม

คาเฉลี่ยเทากับ  4.17  และคาเฉลี่ยเทากับ  4.11,  4.07  และ  4.02  พึงพอใจกับ  (5)  ภาพรวมดาน

สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร,  (4)  อาหารมีความเหมาะสม  และ  (3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม  ตามลำดับ 
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3) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจ  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานความรูความเขาใจ  คาเฉลี่ย

เทากับ  3.98   รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรมคาเฉลี่ยเทากับ

3.96  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.61  พึงพอใจกับ  (1)  ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอนการอบรม 

4) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการนำความรูไปใช  พบวา  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (3)  ภาพรวมดานการนำความรูไปใช  คาเฉลี่ย

เทากับ  4.02  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได  คาเฉลี่ย

เทากับ  3.98  และคาเฉลี่ยเทากับ  3.93  พึงพอใจกับ  (1)  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานได 

5) คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานการดำเนินงานสหกรณ  พบวา  ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พึงพอใจกับ  (4)  ภาพรวมดานการดำเนินงานสหกรณ

คาเฉลี่ยเทากับ  4.04  รองลงมาเปนพึงพอใจกับ  (2)  การใหบริการ  คาเฉลี่ยเทากับ  3.98  และคาเฉลี่ย

เทากับ  3.96  และ  3.87  พึงพอใจกับ  (3)  การจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของสหกรณ  และ  (1)  การประชาสัมพันธการดำเนินงานของสหกรณ  ตามลำดับ 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

สรุปประโยชนท่ีทานไดรับจากการฝกอบรม 

1) สมาชิกไดทราบยุทธศาสตร  ทิศทาง  นโยบาย  และโครงการของสหกรณ 

2) ไดแสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการทบทวนแผนรวมกับกรรมการและสมาชิก 

3) มีความรูความเขาใจในระบบสหกรณและแนวทางการดำเนินกิจการของสหกรณมากข้ึน 

4) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  การยอมรับมติของกลุม  สามารถนำไป 

ใชในการปฏิบัติงานประจำวัน 

5) ไดรับความรูใหม ๆ  หลักคิดใหม ๆ  ประสบการณในการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพ่ิมเติม 

6) มีการระดมความคิดของสมาชิก เพ่ือตกผลึกคำตอบของกลุม 

7) ไดทราบบทบาทหนาท่ีของสมาชิกของคณะกรรมการวาตองมีสวนรวมอยางไรบาง 

8) ไดรวมทำแผนเพ่ือพัฒนา  และรูจักสถานการณของสหกรณ 

9) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ 

10) มีการนำแผนยุทธศาสตรไปใชประโยชน 

ขอเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 

1) ควรใหมีการทบทวนยุทธศาสตร/โครงการ  ทุกป 

2) ควรทำรางใหสมาชิกไดอานเขารวมประชุมอยางนอย  3  วัน  เพ่ือปรับปรุงแกไข  และ
หาขอมูลมาสนับสนุนใหมากข้ึน  และใชเวลาประชุมอยางนอย  2  วัน  จะไดขอมูลท่ีสมบูรณมากกวานี้ 
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3) เพ่ิมผูเขารวมประชุมอยางนอยหนวยงานละ  2  คน 
4) ควรมีวิทยากรหลักและวิทยากรกลุมท่ีมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในกระบวนการจัดทำ

เพ่ือนำพากลุมไปตามแนวทาง/วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

5) เวลาในการประชุมนอย  ทำใหตองขามเนื้อหาประเด็นสำคัญ  จนทำใหผูเขาประชุม

ขาดความเขาใจในกระบวนการ 

6) ควรนำเนื้อหาท่ีสมาชิกไมเขาใจประชาสัมพันธหรือจัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานสหกรณ  เชน  การคิดเงินปนผลเฉลี่ยคืน  การออม  การกู  และสวสัดิการตาง ๆ 

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1) สมาชิกผูเขาประชุมไมไดตามเปาของแตละหนวย 

2) หนวยงานไมไดประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณรับทราบ 

สรุปงบประมาณ 

1) คารับรอง  (คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม) เปนเงิน 8,820.- บาท 

2) คาตอบแทนสำหรับคณะทำงานและสมาชิก เปนเงิน 37,600.- บาท 

3) คาพาหนะเดินทางสำหรับคณะทำงานและสมาชิก เปนเงิน 20,400.- บาท 

4) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เปนเงิน 3,791.- บาท 

5) คาจางเหมาจัดหองประชุมและทำความสะอาด เปนเงิน 1,000.- บาท 

6) คาจัดทำรูปเลม  (รอเบิก) เปนเงิน 7,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  78,611.- บาท 

(เจ็ดหม่ืนแปดพันหกรอยสิบเอ็ดบาทถวน) 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันท่ี  18  ตุลาคม  2562  ณ  หองประชุม  3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบดวย 

1) นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี ประธานกรรมการ 

2) นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ รองประธานกรรมการ  1 

3) นายสาโรจน  สมัยคำ รองประธานกรรมการ  2 

4) นายสถาพร  บัวระพา รองประธานกรรมการ  3 

5) นายนิวัฒน  แสงรัตน เหรัญญิก 

6) นางจิราภรณ  ธนแสนไทย เลขานุการ 

7) นายสมพร  อุนคำ กรรมการ 

8) นายสุเทพ  สิมสวัสดิ์ กรรมการ 

9) นายสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน กรรมการ 

10) นายชาณุวัต  อาจแกว กรรมการ 

11) นายสุนันท  เท่ียงภักดิ์ กรรมการ 

12) นายกิตติเดช  ศรีสุวรรณ กรรมการ 

13) นายปรีชา  แสงพันธตา กรรมการ 

14) นายธนะสิทธิ์  รุงศิรรัฐพงษ กรรมการ 

15) นายภคินทร  ดีดานคอ กรรมการ 

วิทยากร  ประกอบดวย 

1) นางสาววันเพ็ญ  แกวสีโส วิทยากรและผูตรวจสอบกิจการ 

2) นางสิริพร  สาลีศรี วิทยากร 

ท่ีปรึกษาสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นายสนั่น  พรมศิลา ท่ีปรึกษา 

ผูตรวจสอบกิจการ  ประกอบดวย 

1) นายอำนวย  อิทธิวรากุล ผูตรวจสอบกิจการ 
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3) เพ่ิมผูเขารวมประชุมอยางนอยหนวยงานละ  2  คน 
4) ควรมีวิทยากรหลักและวิทยากรกลุมท่ีมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในกระบวนการจัดทำ

เพ่ือนำพากลุมไปตามแนวทาง/วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

5) เวลาในการประชุมนอย  ทำใหตองขามเนื้อหาประเด็นสำคัญ  จนทำใหผูเขาประชุม

ขาดความเขาใจในกระบวนการ 

6) ควรนำเนื้อหาท่ีสมาชิกไมเขาใจประชาสัมพันธหรือจัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานสหกรณ  เชน  การคิดเงินปนผลเฉลี่ยคืน  การออม  การกู  และสวสัดิการตาง ๆ 

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1) สมาชิกผูเขาประชุมไมไดตามเปาของแตละหนวย 

2) หนวยงานไมไดประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณรับทราบ 

สรุปงบประมาณ 

1) คารับรอง  (คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม) เปนเงิน 8,820.- บาท 

2) คาตอบแทนสำหรับคณะทำงานและสมาชิก เปนเงิน 37,600.- บาท 

3) คาพาหนะเดินทางสำหรับคณะทำงานและสมาชิก เปนเงิน 20,400.- บาท 

4) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม เปนเงิน 3,791.- บาท 

5) คาจางเหมาจัดหองประชุมและทำความสะอาด เปนเงิน 1,000.- บาท 

6) คาจัดทำรูปเลม  (รอเบิก) เปนเงิน 7,000.- บาท 

รวมเปนเงิน  78,611.- บาท 

(เจ็ดหม่ืนแปดพันหกรอยสิบเอ็ดบาทถวน) 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด  ป 2564 

วันท่ี  18  ตุลาคม  2562  ณ  หองประชุม  3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบดวย 

1) นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี ประธานกรรมการ 

2) นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ รองประธานกรรมการ  1 

3) นายสาโรจน  สมัยคำ รองประธานกรรมการ  2 

4) นายสถาพร  บัวระพา รองประธานกรรมการ  3 

5) นายนิวัฒน  แสงรัตน เหรัญญิก 

6) นางจิราภรณ  ธนแสนไทย เลขานุการ 

7) นายสมพร  อุนคำ กรรมการ 

8) นายสุเทพ  สิมสวัสดิ์ กรรมการ 

9) นายสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน กรรมการ 

10) นายชาณุวัต  อาจแกว กรรมการ 

11) นายสุนันท  เท่ียงภักดิ์ กรรมการ 

12) นายกิตติเดช  ศรีสุวรรณ กรรมการ 

13) นายปรีชา  แสงพันธตา กรรมการ 

14) นายธนะสิทธิ์  รุงศิรรัฐพงษ กรรมการ 

15) นายภคินทร  ดีดานคอ กรรมการ 

วิทยากร  ประกอบดวย 

1) นางสาววันเพ็ญ  แกวสีโส วิทยากรและผูตรวจสอบกิจการ 

2) นางสิริพร  สาลีศรี วิทยากร 

ท่ีปรึกษาสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นายสนั่น  พรมศิลา ท่ีปรึกษา 

ผูตรวจสอบกิจการ  ประกอบดวย 

1) นายอำนวย  อิทธิวรากุล ผูตรวจสอบกิจการ 
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เจาหนาท่ีของสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นางจันทรจิรา  บุตรชาลี ผูจัดการ 

2) นางพัชชิรา  แสงนา เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

3) นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร เจาหนาท่ีธุรการ 

4) นางสาวปทมพร  สอนสุภาพ เจาหนาท่ีบัญชี/พัสดุ 

5) นางสาวธนิดา  นันวรานนท เจาหนาท่ีสินเชื่อ/คอมพิวเตอร 

6) นางอุมาพร  วังคีรี เจาหนาท่ีการเงิน 

7) นางผานิตย  จำนงคนิจ นักการภารโรง 

8) นางสาวสุรีย  มุงโลยกลาง ลูกจางชั่วคราวรายปฌาปนกิจ 

สมาชิกสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นายอดุลย  สอนสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

2) นายอดิเรก  แสนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

3) นางกาญจนา  เนียมเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

4) นายอรุณ  เริ่มบริรักษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

5) นางรัตนา  แกวโทน โรงพยาบาลเลย 

6) นางสาวพัชรา  นวลสะอาด โรงพยาบาลนาดวง 

7) นางอุทุมพร  วัฒนะ โรงพยาบาลปากชม 

8) นายอภิชาติ  ดีดานคอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 

9) นางธีราภร  สมัยคำ โรงพยาบาลนาแหว 

10) นางนาถอนงค  ราชแข็ง โรงพยาบาลวังสะพุง 

11) นางดวงฤดี  พัฒนาพูนเพ่ิม โรงพยาบาลภูกระดึง 

12) นางเยาวรัตน  แกวสุฟอง โรงพยาบาลภูหลวง 

13) นายพีระวัฒน  ไมตรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลผาขาว 

14) นางดวงนภา  จันทรา โรงพยาบาลหนองหิน 

15) นางยุพา  สันเทียะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 

16) นางเอ็ดศรี  บุตรนอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดวง 

17) วาท่ี ร.ต.ชัยนันท  สอนพรหม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน 

18) นางพนารัตน  เพชรราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน 

19) นายอำพนธ  คำตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม 

20) นายศักดา  ดีสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดานซาย 
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21) นายทศพร  อุยเลิศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ 

22) นางสาวประทุมมา  บุตรทาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทาลี่ 

23) นายวีระวุฒิ  สุขปอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 

24) นายวุฒิพงษ  สอนศรียา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 

25) นางสุภัคนันท  หม่ันวิชา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง 

26) นางสาวภิญญาพัชญ  เกษทองมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง 

27) นายนครสวรรค  ยอดคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 

28) น.ส.เพ็ญวิไล  ฤทัยประเสริฐศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ 

29) นายพงศวิพัฒน  เพ็งวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน 
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เจาหนาท่ีของสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นางจันทรจิรา  บุตรชาลี ผูจัดการ 

2) นางพัชชิรา  แสงนา เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

3) นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร เจาหนาท่ีธุรการ 

4) นางสาวปทมพร  สอนสุภาพ เจาหนาท่ีบัญชี/พัสดุ 

5) นางสาวธนิดา  นันวรานนท เจาหนาท่ีสินเชื่อ/คอมพิวเตอร 

6) นางอุมาพร  วังคีรี เจาหนาท่ีการเงิน 

7) นางผานิตย  จำนงคนิจ นักการภารโรง 

8) นางสาวสุรีย  มุงโลยกลาง ลูกจางชั่วคราวรายปฌาปนกิจ 

สมาชิกสหกรณ  ประกอบดวย 

1) นายอดุลย  สอนสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

2) นายอดิเรก  แสนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

3) นางกาญจนา  เนียมเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

4) นายอรุณ  เริ่มบริรักษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

5) นางรัตนา  แกวโทน โรงพยาบาลเลย 

6) นางสาวพัชรา  นวลสะอาด โรงพยาบาลนาดวง 

7) นางอุทุมพร  วัฒนะ โรงพยาบาลปากชม 

8) นายอภิชาติ  ดีดานคอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 

9) นางธีราภร  สมัยคำ โรงพยาบาลนาแหว 

10) นางนาถอนงค  ราชแข็ง โรงพยาบาลวังสะพุง 

11) นางดวงฤดี  พัฒนาพูนเพ่ิม โรงพยาบาลภูกระดึง 

12) นางเยาวรัตน  แกวสุฟอง โรงพยาบาลภูหลวง 

13) นายพีระวัฒน  ไมตรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลผาขาว 

14) นางดวงนภา  จันทรา โรงพยาบาลหนองหิน 

15) นางยุพา  สันเทียะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 

16) นางเอ็ดศรี  บุตรนอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดวง 

17) วาท่ี ร.ต.ชัยนันท  สอนพรหม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน 

18) นางพนารัตน  เพชรราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน 

19) นายอำพนธ  คำตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม 

20) นายศักดา  ดีสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดานซาย 

41 

แผนยุทธศาสตรสหกรณ ทบทวนแผนป  2564 

21) นายทศพร  อุยเลิศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ 

22) นางสาวประทุมมา  บุตรทาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทาลี่ 

23) นายวีระวุฒิ  สุขปอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 

24) นายวุฒิพงษ  สอนศรียา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 

25) นางสุภัคนันท  หม่ันวิชา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง 

26) นางสาวภิญญาพัชญ  เกษทองมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง 

27) นายนครสวรรค  ยอดคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 

28) น.ส.เพ็ญวิไล  ฤทัยประเสริฐศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ 

29) นายพงศวิพัฒน  เพ็งวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน 
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ปพุทธศักราช 2563 - 2566
ทบทวนแผนป 2564

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด


