โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี
๑. เลขทีโครงการ

-

/๒๕๖๑

๒. ชือโครงการ

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี

-

๓. เจ้าของโครงการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด

๔. หลักการและเหตุผล
ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
สหกรณ์ ฉบับที ระยะปานกลาง ปี (
)ซึงสหกรณ์ได้มีการนําแผนไปปฏิบัติในระยะเวลาหนึง
และจากผลการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสหกรณ์ ฉบับที ระยะปานกลาง ปี (
)
ได้เกิด ผลสําเร็ จตามตัวชี วัด ในด้า นการควบคุ ม ซึงเป็ น การควบคุมข้อ มูล แผนย้อนกลับ โดยการกํา กั บ
ติดตาม ดูแล ให้ก ารดําเนิน การบรรลุเป้า หมายหรือวัต ถุประสงค์ และมีการควบคุม ด้วยการวัดผลการ
ปฏิ บัติงาน ตามแบบดุล ยภาพ (Balanced Scorecard System) มีการประเมินตามตัว ชีวัด ผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators:KPIs) มุมมองการเรียนรู แ้ ละการเจริญเติบโต (Learning and
Growth Perspective) รวมถึงตัวชีวัดมุมมองด้า นกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ ด้านสังคมและ
สิงแวดล้อม จึงจําเป็ นจะต้องมีการทบทวน ประเมิน และสรุ ปผลการดําเนินงาน เมือสินสุดระยะเวลาตาม
แผนกลุยุทธ์ อนึงการควบคุมระบบการวัดสมรรถนะบุคคล เป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลือนกลยุทธ์สู่
ความสํา เร็ จ โดยเฉพาะผู้น ํา ในองค์ก ร เจ้า หน้า ทีและสมาชิ ก เมื อสร้า งแรงจูงใจในการปฏิ บัติง านสู่
ความสําเร็จ และให้ส อดคล้องกับ แผนยุท ธศาสตร์ พัฒ นาระบบบริ ห ารความเข็ มแข็ ง สามารถนํา มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทันสมัยในยุค
ไทยแลนด์ . ดังนัน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด จึงได้จดั ทําโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี
–
ขึน
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื อให้คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้ควบคุมข้อมูลย้อนกลับ โดยการ
กํากับติดตามดูแลให้มีการดําเนินงานตามเป้าหมายของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด และนําไปพิจารณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสหกรณ์
๕.๒ เพื อให้สหกรณ์ออมทรัพ ย์โ รงพยาบาลศรี สะเกษ จํา กัด ได้ทบทวนตัว ชี วัดแผนปฏิ บัติก าร
ประจําปี เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสหกรณ์ ในระยะ 5 ปี ตลอดจนอุป สรรคจากการดําเนินการ
ตามแผน
๕.๓ เพื อให้สมาชิ กได้มีส่วนร่วมในการทําแผนพัฒนาสหกรณ์ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสหกรณ์ให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ การกําหนดเป้าหมาย ตัวชีวัดระดับ
ต่างๆ การแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผล
๕.๔ เพือให้สหกรณ์ได้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

๖. เป้ าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ทีปรึกษาสหกรณ์ เจ้าหน้าที
สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษจํากัด รวม 3๒ คน
๗. ระยะเวลาและสถานทีดําเนินการ
ระหว่ า งวัน ที - พฤษภาคม
ห้อ งประชุม บ้า นสวนคุณ ตารีสอร์ท แอนด์ก อล์ฟคลับ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

/๘. หลักสูตรอบรม …
-๒๘. หลักสูตรอบรม
๘.๑ วันที พฤษภาคม
๘.๑.๑ ชีแจงรายละเอียดโครงการ
๐.๓๐ ชัวโมง
๘.๑.๒ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖
.๓๐ ชัวโมง
๘.๑.๓ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบตั ิการ
.0๐ ชัวโมง
รวม
.๐๐ ชัวโมง
๘.๒ วันที พฤษภาคม
๘.๒.๑ แผนการปฏิบตั ิงาน ปี ๒๕๖๒
.๐๐ ชัวโมง
8.2.๒ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
. ชัวโมง
๘.๒.๓ สรุปและประเมินผลการอบรม
.๐๐ ชัวโมง
รวม
.๐๐ ชัวโมง
๙. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณจากทุน เพือการศึก ษาอบรมทางสหกรณ์จาํ นวน ,๐๐๐ บาท (-สามหมืน
บาทถ้ว น-) งบประมาณจากค่า ใช้จ่ า ยของสหกรณ์จํา นวน ,
บาท (-สี หมื นห้า พั น บาทถ้ว น-)
รวมงบประมาณทังสิน , บาท (-เจ็ดหมืนห้าพันบาทถ้วน-) เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี
๙.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
๙.๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ บาท x ๙ ชัวโมง ๑๐,๘๐๐ บาท
(วิทยากรวิชาทีเกียวข้องกับการทําแผนกลยุทธ์)
๙.๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ บาท x ๓ ชัวโมง ๓,๖๐๐
บาท
(วิทยากรวิชาการทําแผนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)
๙.๒ ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ๒ คนๆละ ๒ มือๆละ ๘๐ บาท
5,๑๒0 บาท
๙.๓ ค่าอาหารว่าง จํานวน 3๒ คนๆละ ๓๕ บาทx ๔ มือ
๔,๔๘๐ บาท
๙.๔ ค่าอาหารเย็นจํานวน 3๒ คนๆละ ๑ มือๆละ๑๐๐ บาท
,๒ ๐ บาท

๙.๕ ค่าห้องพัก จํานวน ห้องๆละ บาท
,
บาท
๙.๖ ค่าเบียเลียงกรรมการ 14 คนๆ ๒ วันๆ ละ 600 บาท
๑๖,๘00 บาท
๙.๗ ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีสหกรณ์ คนๆละ ๒ วันๆละ 300 บาท
๓,๐๐๐ บาท
๙.๘ ค่าเบียเลียงทีปรึกษาสหกรณ์และผูต้ รวจสอบกิจการ
จํานวน คนๆ ๒ วันๆ ละ
บาท
๓,๐
บาท
๙.๙ ค่าเบียเลียงสมาชิก จํานวน ๐ คนๆละ ๒ วันๆละ บาท
๖,๐
บาท
๙. ค่าพาหนะเดินทาง
๒, 00 บาท
๙.11 ค่าเครืองเขียนและค่าถ่ายเอกสาร
๑,
บาท
รวมเป็ นเงิน
๗๕,๐๐๐ บาท
(-เจ็ดหมืนห้าพันบาทถ้วน-)
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทกุ รายการ

/๑๐.ผูร้ บั ผิดชอบ...
-๓๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีปรึกษาโครงการ นางสว่างจิตร คณาคร
ผูเ้ สนอโครงการ นางสาวชุติมา บุญขวาง
เจ้าหน้าทีโครงการ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด

๑๑. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ คณะกรรมการดํา เนิน งาน และเจ้า หน้า ที สหกรณ์ไ ด้ท ราบถึง ข้อ มูล ย้อ นกลับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด และสามารถนําไปกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสหกรณ์ในระยะ 5 ปี และกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานในปี พ.ศ.2562 ได้
๑๑.๒ สมาชิ กได้มีส่ว นร่วมในการทําแผนพัฒ นาสหกรณ์ และบุคลากรของสหกรณ์ไ ด้รับ การ
พัฒนาศักยภาพเพิมมากขึน
๑๑.๓ สหกรณ์ได้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
๑๒. ตัวชีวัดความสําเร็จของโครงการ
๑๒.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด มีแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสหกรณ์ ในระยะ
5 ปี จํานวน 1 ฉบับ

๑๒.๒ สหกรณ์ออมทรัพ ย์โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จํากัด มี แ ผนการปฏิ บัติ งานในปี พ.ศ.2562
จํานวน 1 ฉบับ
๑๒.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ ข้ารับ การอบรม มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์และการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
(ลงชือ)

ผูเ้ สนอโครงการ
นางสาวชุติมา บุญขวาง
ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ

(ลงชือ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์
ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ

ความเห็นของผูอ้ นุมตั ิโครงการ
……………………………………………………...……………………..................………………………
…………………………………...........................................................................................................
(ลงชือ)

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
นางสว่างจิตร คณาคร
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด

