
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ปี -  

 

๑. เลขทโีครงการ        /๒๕๖๑ 

 

๒. ชอืโครงการ  โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ปี -  

 

๓. เจ้าของโครงการ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั 

 

๔. หลักการและเหตุผล 

  ตามทีสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกัด  ไดจ้ัดทาํแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา

สหกรณ ์ฉบับที  ระยะปานกลาง  ปี ( - )ซงึสหกรณไ์ดม้ีการนาํแผนไปปฏิบัติในระยะเวลาหนึง

และจากผลการปฏิบติังานตามแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาสหกรณ ์ฉบับที  ระยะปานกลาง  ปี ( - ) 

ได้เกิดผลสาํเร็จตามตัวชีวัดในดา้นการควบคุมซึงเป็นการควบคุมข้อมูลแผนย้อนกลับ โดยการกาํกับ 

ติดตาม ดูแล ให้การดาํเนินการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค ์ และมีการควบคุมดว้ยการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน ตามแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) มีการประเมินตามตัวชีวัด ผลการ

ดาํเนินงาน  (Key Performance Indicators:KPIs) มมุมองการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโต (Learning and 

Growth Perspective) รวมถึงตวัชีวัดมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ดา้นผู้รับบริการ ดา้นสังคมและ

สิงแวดลอ้ม จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการทบทวน ประเมิน และสรุปผลการดาํเนินงาน เมือสินสดุระยะเวลาตาม

แผนกลุยุทธ ์    อนึงการควบคุมระบบการวัดสมรรถนะบุคคล เป็นหัวใจสาํคญัในการขับเคลือนกลยุทธ์สู่

ความสาํเร็จ โดยเฉพาะผู้น ําในองคก์ร เจ้าหน้าทีและสมาชิก  เมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่

ความสาํเร็จ และใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารความเข็มแข็ง สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม ทนัสมยัในยคุ         ไทยแลนด ์ .  ดงันนั สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ 

จาํกดั  จึงไดจ้ดัทาํโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์ปี  –  ขนึ 

๕. วัตถุประสงค ์

 ๕.๑ เพือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ และเจา้หนา้ทีสหกรณไ์ดค้วบคุมขอ้มูลยอ้นกลับ โดยการ

กาํกับติดตามดูแลใหมี้การดาํเนินงานตามเป้าหมายของกิจการสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ 

จาํกดั และนาํไปพิจารณาการจดัทาํแผนยทุธศาสตรพ์ฒันาสหกรณ ์

 ๕.๒ เพือให้สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกัด ได้ทบทวนตวัชีวัดแผนปฏิบัติการ

ประจาํปีเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาสหกรณ ์ในระยะ 5 ปีตลอดจนอปุสรรคจากการดาํเนินการ

ตามแผน 

๕.๓ เพือใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการทาํแผนพัฒนาสหกรณ์  และเสริมสรา้งศกัยภาพบุคลากร

ของสหกรณ์ให้มีความเขา้ใจในกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร ์การกาํหนดเป้าหมาย  ตัวชีวัดระดบั

ต่างๆ การแปลงแผนสูก่ารปฏิบติั และการติดตามประเมนิผล    

 ๕.๔ เพือใหส้หกรณไ์ดแ้นวทางในการพฒันาตามโครงการสหกรณสี์ขาวดว้ยธรรมาภิบาล 



๖. เป้าหมายประกอบดว้ย คณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ ทีปรกึษาสหกรณ ์ เจา้หนา้ที

สหกรณ ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีะเกษจาํกดั รวม  3๒ คน   

๗. ระยะเวลาและสถานทดีาํเนินการ 

 ระหว่างวันที  -  พฤษภาคม  หอ้งประชุมบ้านสวนคุณตารีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ 

อาํเภอวารนิชาํราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 

                                                                                                         /๘. หลกัสตูรอบรม … 

 

-๒- 

 

๘. หลักสูตรอบรม 

 ๘.๑ วนัที  พฤษภาคม  

  ๘.๑.๑ ชีแจงรายละเอยีดโครงการ     ๐.๓๐ ชวัโมง 

  ๘.๑.๒ ทบทวนแผนยุทธศาสตรส์หกรณ ์ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ .๓๐ ชวัโมง 

  ๘.๑.๓ กระบวนการวางแผนกลยทุธอ์งคก์รและแผนปฏิบตัิการ .0๐ ชวัโมง 

         รวม   .๐๐ ชวัโมง 

 ๘.๒ วนัที  พฤษภาคม   

  ๘.๒.๑ แผนการปฏิบตัิงาน ปี ๒๕๖๒    .๐๐ ชวัโมง 

  8.2.๒ แนวทางการพฒันาสหกรณส์ีขาวดว้ยธรรมาภิบาล  .  ชวัโมง 

       ๘.๒.๓ สรุปและประเมนิผลการอบรม    .๐๐ ชวัโมง 

         รวม   .๐๐ ชวัโมง 

๙. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์จาํนวน ,๐๐๐ บาท (-สามหมืน               

บาทถ้วน-) งบประมาณจากค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จํานวน ,  บาท (-สีหมืนห้าพันบาทถ้วน-)            

รวมงบประมาณทงัสนิ  ,  บาท (-เจ็ดหมนืหา้พนับาทถว้น-) เพือเป็นคา่ใชจ่้าย ดงันี 

๙.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  

 ๙.๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรจาํนวน ๒ คนๆละ  บาท x ๙ ชวัโมง      ๑๐,๘๐๐ บาท 

  (วิทยากรวิชาทีเกียวขอ้งกบัการทาํแผนกลยุทธ)์ 

 ๙.๑.๒ คา่ตอบแทนวิทยากรจาํนวน ๒ คนๆละ  บาท x ๓ ชวัโมง    ๓,๖๐๐ บาท 

  (วิทยากรวิชาการทาํแผนสหกรณส์ีขาวดว้ยธรรมาภิบาล) 

๙.๒ ค่าอาหารกลางวนั จาํนวน ๒ คนๆละ ๒ มือๆละ  ๘๐ บาท         5,๑๒0 บาท 

๙.๓ ค่าอาหารว่าง จาํนวน 3๒ คนๆละ ๓๕ บาทx ๔ มือ         ๔,๔๘๐ บาท 

๙.๔ ค่าอาหารเย็นจาํนวน 3๒ คนๆละ ๑ มอืๆละ๑๐๐ บาท          ,๒ ๐ บาท 



๙.๕ ค่าหอ้งพกั จาํนวน  หอ้งๆละ  บาท                     ,  บาท 

๙.๖ ค่าเบียเลียงกรรมการ 14 คนๆ ๒ วนัๆ ละ 600 บาท        ๑๖,๘00 บาท 

๙.๗ ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ทีสหกรณ ์  คนๆละ ๒ วนัๆละ 300 บาท        ๓,๐๐๐  บาท 

๙.๘ ค่าเบียเลียงทีปรกึษาสหกรณแ์ละผูต้รวจสอบกิจการ  

     จาํนวน  คนๆ ๒ วนัๆ ละ   บาท            ๓,๐  บาท 

๙.๙ ค่าเบียเลียงสมาชิก จาํนวน ๐ คนๆละ ๒ วนัๆละ  บาท         ๖,๐  บาท 

๙.  คา่พาหนะเดินทาง                   ๒, 00 บาท 

๙.11 คา่เครอืงเขียนและค่าถ่ายเอกสาร             ๑,  บาท 

     รวมเป็นเงนิ        ๗๕,๐๐๐ บาท 

(-เจด็หมืนหา้พันบาทถ้วน-) 

หมายเหตุ :ค่าใชจ่้ายสามารถถวัจ่ายไดท้กุรายการ 

 

 

/๑๐.ผูร้บัผิดชอบ... 

 

-๓- 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีปรกึษาโครงการ  นางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด 

 ผูเ้สนอโครงการ นางสาวชตุิมา  บุญขวาง  รองประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด 

 เจา้หนา้ทีโครงการ    เจา้หนา้ทีสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด 

๑๑. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑ คณะกรรมการดําเนินงาน และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้ทราบถึงข้อมูลย้อนกลับ ผลการ

ปฏิบติังานตามแผนกลยุทธส์หกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกัด และสามารถนาํไปกาํหนดแผน

ยทุธศาสตรพ์ฒันาสหกรณใ์นระยะ 5 ปี และกาํหนดแผนการปฏิบตัิงานในปี พ.ศ.2562 ได ้

๑๑.๒ สมาชิกไดม้ีส่วนร่วมในการทาํแผนพัฒนาสหกรณ์  และบุคลากรของสหกรณ์ไดร้ับการ

พฒันาศกัยภาพเพิมมากขนึ 

๑๑.๓ สหกรณไ์ดแ้นวทางในการพฒันาตามโครงการสหกรณส์ีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 

 

๑๒. ตัวชวีัดความสาํเร็จของโครงการ 

๑๒.๑ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั  มีแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาสหกรณ ์ในระยะ            

5 ปี จาํนวน 1 ฉบบั 



๑๒.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  มีแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2562                 

จาํนวน 1 ฉบบั 

๑๒.๓ รอ้ยละ ๑๐๐ ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  มีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพัฒนาสหกรณ์และการ

กาํหนดแนวทางในการพฒันาตามโครงการสหกรณสี์ขาวดว้ยธรรมาภิบาล 

 

 (ลงชือ)  ผูเ้สนอโครงการ 

 นางสาวชตุิมา   บญุขวาง 

ตาํแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

 

 

 

(ลงชือ) 

 

 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 นางอจัฉรา   ชนนิภาณฐัพชัร ์

ตาํแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

 

 

ความเห็นของผูอ้นุมติัโครงการ 

……………………………………………………...……………………..................………………………

…………………………………........................................................................................................... 

 

(ลงชือ)  ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 นางสว่างจิตร   คณาคร 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ 

จาํกดั 

 


