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บริบท 
  

1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2511  
เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนสหกรณ์ สทส. 
(อ) 42/2529 โดยนายแพทย์มงคล  ณ สงขลา  เป็นผู้ยื่นหลักฐานการขออนุญาตจัดตั้งประกอบธุรกิจสหกรณ์ 
ตั้งแต ่31 สิงหาคม 2529 สถานที่ตั้ง ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 45,290 บาท  มี
สมาชิก121คนในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด  ได้
พัฒนาจนสามารถจัดตั้งส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ณ เลขที่ 26/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ต าบลในเวียง  อ าเภอ
เมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ในระยะเวลากว่า 28 ปี ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด พบว่า
ผลประกอบการได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเริ่มต้น จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ จ านวน 1,731 เป็น
สมาชิกสามัญจ านวน   1,246  คน และสมาชิกสมทบจ านวน  485  คน  ทุนเรือนหุ้น จ านวน 415,008,360 
บาท (รายงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด : ปี2557) การบริหารสหกรณ์ ได้จัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะปานกลาง (4ปี) จ านวน3ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547- 2550) , ฉบับที 2  
(พ.ศ. 2551-2554) และฉบับที่3(พ.ศ.2555–2558) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ส าหรับฉบับที่3 
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนฯ ในวันที่30 ธันวาคม 2558 มีโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปของ 
คณะกรรมการมีคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ตามมติของทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี เป็น
ฝ่ายบริหาร มีจ านวน 15 คน จัดโครงสร้างเป็น ประธานกรรมการ 1คน รองประธานกรรมการ 2คน เหรัญญิก 
1คน เลขานุการ 1คนที่เหลือเป็นกรรมการ นอกจากนั้น ยังแบ่งคณะกรรมการด าเนินการตามภาระหน้าที่
ออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ และ
คณะกรรมการเงินกู้ มีฝ่ายจัดการเป็นฝ่ายปฏิบัติงานมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา และรองผู้จัดการมีอ านาจ
รองลงมา แบ่งงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ  ฝ่ายบัญชี ฝ่ายส่งเสริมการ
ออม และ ฝ่ายทะเบียนสวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 คน มาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการของสหกรณ์  เพ่ือรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทั้งนี้ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ฯ และข้อบังคับสหกรณ์ฯผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2558 จาก
รายงานการประเมินแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555 - 2558) พบว่าสหกรณ์ฯ ได้พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฯ ซึ่งได้ด าเนินงานตามพันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้ตอบสนองตัวชี้วัดความส าเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยการประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่3มีวิธีการประเมินและการใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปตามลักษณะการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์การพัฒนา ฯ ดังนี้  
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วิสัยทัศน์ 
          “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เอื้ออาทรต่อสังคม เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” 
 
พันธกิจ 4 ประการ 

 1.พัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย 
      2.พัฒนากลไกการบริหารงานการบริการทุกระดับให้มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
      3.พัฒนาระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      4.เสริมสร้างฐานะทางด้านการเงินให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่านิยมร่วม  

              “สหกรณ์ฯ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม รับผิดชอบตนเอง และสังคม ความเสมอภาค ความ
เที่ยงตรง โปร่งใส สามัคคี สมาชิกตั้งม่ันในจริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม” 

เป้าประสงค์ 
 1. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ 
 2. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เอ้ืออาทรต่อสังคม 
 
กลยุทธ์การพัฒนา 
        1. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 
        2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตและความภักดีต่อองค์กร 
        3. สมาชิกและกลุ่มสมาชิกน าหลักการสหกรณ์ไปใช้น าพัฒนาตนเอง ครอบครัว  ด้วยสวัสดิการและการ
ช่วยเหลือสังคม 
         4.  การเข้าถึงระบบบริการของสหกรณ์ง่าย/สะดวก 
         5.  การสนับสนุนจากผู้บริหารสาธารสุขในสังกัด สสจ.แพร่ และเครือข่ายสหกรณ์/ ธนาคารพาณิชย์  
ให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
        6. การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ 
        7. การบริหารจัดการระบบ บริการทั้งฝ่ายจัดการ มีประสิทธิภาพ 
        8. การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        9. ระบบข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
        10. บรรยากาศเอ้ือต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ ฯ 
        11. บุคลากรสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานสหกรณ์  
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ยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์ 1   ส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       ยุทธศาสตร์ 2   พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์ มาตรฐานคุณภาพ 
       ยุทธศาสตร์ 3   เสริมสร้างระบบสวัสดิการและเอ้ืออาทรต่อสังคม 
 
1.2 กรอบแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ระยะที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาแผนกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย พันธกิจ 

2.ก าหนดรูปแบบ / 
หลักการประเมิน / ขอบเขต 

3.สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล / 
เก็บข้อมูล 

4.วิเคราะห์ข้อมูล / 
เปรียบเทียบความส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย 

5.จัดท ารายงานผลการ 
ประเมิน 

รายงานผลการประเมิน 

เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ กระบวนการ 
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1.3 ผลลัพธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 -2558) 
 
มิติด้านประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค์ 2555 2556 2557 

 
1. จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น (จ านวน)  1,636 1,694 1,731 

1.1 สมาชิกสามัญ  1,204 1,231 1,246 
1.2 สมาชิกสมทบ 432 463 485 
1.สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความภักดีต่อ
องค์กร  (ร้อยละ) 

100 100 100 

1.1  สมาชิกมีการออมกับสหกรณ์ฯ 239,025,229.50 277,825,461.21 324,393,053.01 
1.2 ร้อยละการเพ่ิมของสมาชิกสหกรณ์ฯ 5.34 3.54 5.81 
ทุนเรือนหุ้น (บาท)  340,963,390 373,746,290 415,008,360 
การลงทุนกับแหล่งเงินทุกอ่ืน ๆ (บาท) 1,558,000 1,558,000 1,558,000 
1.3 สมาชิกกู้ยืมกับสหกรณ์ (บาท) 619,639,432.04 711,703,045.18 796,359,537.33 
ร้อยละของสมาชิกท่ีใช้บริการธุรกรรมกับสหกรณ์  
(ฝาก  กู้ยืม) 

81.66 80.99 80.87 

2. สมาชิกและกลุ่มสมาชิกน าหลักการสหกรณ์ไปใช้น าพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
 

2.1 ความส าเร็จของการสนับสนุนบุคคลต้นแบบ
สหกรณ์ 

การสนับสนุนกิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ได้บุคคล
ต้นแบบกลุ่มละ 1 คน และดีเด่น1 คน 

2.2  ร้อยละของสมาชิกมีความรู้และเข้าใจ
หลักการสหกรณ์ 

ส ารวจความรู้ ความเข้าใจหลักการสหกรณ์ สมาชิก 
มีความรู้ ความเข้าใจระดับดี และดีมาก 

2.3 ความส าเร็จของการสนับสนุนบทบาทของ
กลุ่มสหกรณ์เรียนรู้เพ่ือน าหลักการสหกรณ์ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดตั้งสินเชื่อเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกที่มีภาระหนี้หลาย
สัญญาและหลายแหล่ง ติดต่อกันมาทุกปี 

3. การบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์ 
 

3.1 ร้อยละผลก าไรของการประกอบการ ธุรกรรม
สหกรณ์ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 

3.2 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการให้
สมาชิกเข้าถึงง่าย บริการสะดวก รวดเร็ว 

การพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
หลายช่องทาง ส่งผลให้สมาชิกเข้าถึงการให้บริการที่
ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 

3.3 ร้อยละความพึงใจของสมาชิก N/A N/A ร้อยละ 86.40 
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4. การจัดสวัสดิการ และเอื้ออาทรต่อสังคม 
 

4.1 มีการก าหนดกิจกรรมท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคม 

กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  กลุ่มสหกรณ์ และการช่วยเหลือ
สังคมด้านต่างๆ ตามที่ร้องขอ 

4.2 ความส าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์ในการ
ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 

จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์/สหกรณ์การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

      5. การจัดการระบบสวัสดิการ ระบบสวัสดิการแก่สมาชิกหลายประเภท : สวัสดิการ 
แก่สมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิก ,สวัสดิการ
ทุนการศึกษา,สวัสดิการช่วยงานศพสมาชิก และญาติ
สายตรง 

5.1 ร้อยละความพึงพอใจการจัดสวัสดิการ - - 96.03 

5.2 ร้อยละของสมาชิกฯเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สสธท. 

94.27 100 68.00 

  
ผลจากการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ในระยะที่3 (2555-2558) ด้านประสิทธิผล
พบว่าในปัจจุบัน มีสมาชิกสามัญทั้งสิ้น 1,246 คน  สมาชิกสมทบจ านวน 485 คนสมาชิกมีเงินทุนเรือน
หุ้นทั้งสิ้น 415,008,360 บาท และเงินออมกับสหกรณ์ฯ จ านวน 324,393,053.01บาท สมาชิก 
ที่ท าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ร้อยละ80.87  ด้วยจ านวนเงิน 796,359,537.33  บาท  มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปีในช่วงร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ22 มีการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ 
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมการพัฒนาระบบบริการสมาชิกโดยให้สมาชิกเข้าถึงบริการที่ง่ายครอบคลุม
สมาชิกทุกคนสมาชิกมีความพึงพอใจต่อระบบริการสสหกรณ์ร้อยละ86.40พึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ 
ร้อยละ 96.03   
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มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

เป้าประสงค์ 2555 2556 2557 
1. การบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์ 
 
1.1 ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบ 
การขอรับการสนับสนุนจากองค์กร 
ภาคี เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง 

1.การ
ประสานงาน
หน่วยงาน 
สาธารณสุข 
2. การบริหาร
จัดการกลุ่ม
สหกรณ์ ฯ 
3. การ
ประสานงาน
เครือข่าย
สหกรณ์ฯ ใน
ระดับจังหวัด/
ชุมนุมสหกรณ์ 

1.การ
ประสานงาน
หน่วยงาน
สาธารณสุข 
2. การบริหาร
จัดการกลุ่ม
สหกรณ์ ฯ 
3. การ
ประสานงาน
เครือข่าย
สหกรณ์ฯ ใน
ระดับจังหวัด/
ชุมนุมสหกรณ์ 

1.การ
ประสานงาน
หน่วยงาน
สาธารณสุข 
2. การบริหาร
จัดการกลุ่ม
สหกรณ์ ฯ 
3. การ
ประสานงาน
เครือข่ายสหกรณ์
ฯ ในระดับ
จังหวัด/ชุมนุม
สหกรณ์ 

 1.2ความส าเร็จการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
(CQA) 

- การเรียนรู้จาก
การศึกษา 
ดูงาน/ พัฒนา
คุณภาพ 5 ส. 
การประเมิน
ตนเอง 

ส่งประเมิน
มาตรฐาน 
หมวดที่ 2 

 
ด้านคุณภาพการให้บริการความส าเร็จการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยการประสานกิจกรรม กับส่วนราชการสาธารณสุข การประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงหลักการสหกรณ์มากขึ้น ในระบบบริการได้พัฒนาระบบบริการให้เป็น 
สหกรณ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ (CQA) และพัฒนาควบคู่ไปกับมาตรฐานคุณภาพ 5ส.ในกระบวนการพัฒนา 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีการก าหนดแผนงานโครงการ 
ที่ชัดเจน 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ 2555 2556 2557 
1.การบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์ 
 
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อระบบการสื่อสาร
สหกรณ ์

80 80 80 

1.2 ความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสหกรณ์ 80 80 80 
1.3 ร้อยละข้อร้องเรียนต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 0 0 0 
 
มิติด้านประสิทธิภาพ  เกี่ยวกับการประสานการด าเนินงานสหกรณ์เพื่อบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์
แก่สมาชิกพบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในระบบการติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร้อยละ 
80   ช่วงการพัฒนายุทธศาสตร์ระยะที่ 3  ไม่มีข้อร้องเรียนจากสมาชิก 
 
มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 
เป้าประสงค์ 2555 2556 2557 
1.บุคลากรสหกรณ์ ได้รับเพิ่มทักษะ ท้ัง ความรู้ ความสามารถในการจัดบริการสหกรณ์ 
 
1.1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับการอบรม/ 
สัมมนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

1.2 รอ้ยละของเจ้าหน้าที่และสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา/ 
ศึกษาดูงานสหกรณต์ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

1.3 ร้อยละของสหกรณ์มีการจัดการความรู้/ 
การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 

100 100 100 

2.ระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 100 100 100 
2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดระบบข้อมูล/ 
สารสนเทศมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 

   3     4     5 

    

มิติการพัฒนาองค์กร พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับการพัฒนาตนเองต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ100 มีการศึกษา 
ดูงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้กับสหกรณ์อ่ืนๆทุกปี เพื่อน าปัญหาความต้องการ 
มาพัฒนาระบบบริการสหกรณ์ เป็นการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการและสมาชิก
อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมสมาชิกและระบบ 
บริการของสหกรณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
        จากการก าหนดขอบเขตและรูปแบบการประเมิน แผนกลยุทธ์ ระยะที่3 ( พ.ศ.2555 – 2558 )โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน มีข้อเสนอแนะจากการประเมินดังนี้ (จากการวิเคราะห์
องค์กร : คณะกรรมการ,สมาชิก ฯ จากการศึกษาดูงานและการสัมมนาเพื่อ จัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ )  

1. ควรมีการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ชัดเจน  เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 

2. ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 17 กลุ่ม เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ยึด
ระบบการบริหารงานภาครัฐเป็นหลัก  ส าหรับกลุ่มที่ 17 ที่เป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุที่นับวันจะ
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนควรหยิบยกมาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีปัญหา
เกี่ยวกับการสื่อสารภายในกลุ่มในอนาคต 

3. เสนอให้มีการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในกรณีที่มีข้อเรียกร้อง 
จากสมาชิกให้ขยายสวัสดิการหลากหลายยิ่งขึ้นโดยเสนอให้ยึดหลักการสหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ์
เป็นหลัก 

4. การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ(CQA)ควรวางระบบการจัดการด้านข้อมูล 
และ ก าหนดแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. การประชาสัมพันธ์การสหกรณ์ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการสื่อสารสหกรณ์ควรมีการทบทวน
กิจกรรมและขยายบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 

6. การพัฒนาระบบการสรรหา คณะกรรมการด าเนินการ หรือการเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ควรพิจารณาถึงหลักสูตรการบริหารจัดการแก่สมาชิก หรือ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก เพ่ือพัฒนาแกนน าสหกรณ์เข้าสู่ระบบการสรรหาผู้น าการพัฒนา
สหกรณ์ท่ีเหมาะสม  

7. ในการพัฒนาสหกรณ์ยึดเป้าหมายสู่มาตรฐานคุณภาพ (CQA)  เป็นเป้าหมายที่สมาชิกเห็นชอบให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการประกันระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  และควรมีการคืนข้อมูล
ความก้าวหน้าของการพัฒนาแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

1.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของสมาชิกต่อการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สาธารณสุขแพร ่จ ากัด  

         ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ ฯจ านวน  68 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้   จ านวนสมาชิกที่ให้ข้อมูลพบว่า รอ้ยละ 55.88 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 
44.12 เป็นเพศชายอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 47.05 ช่วงอายุ41-50 ปีรองลงมา ช่วงอายุมากกว่า 50ปี 
และช่วง 31-40 ปี   ร้อยละ 29.41  และร้อยละ16.17  ตามล าดับ  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่มีอายุ
การเป็นสมาชิกมากว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ73.52  รองลงมาช่วง 6-10 ปี  และ1-5 ปี  ร้อยละ14.70  และ
ร้อยละ11.76 ตามล าดับระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ73.52 รองลงมา 
ปริญญาโทข้ึนไป และต่ ากว่าระดับปริญญาตรีร้อยละ17.64 และร้อยละ08.82 ตามล าดับส่วนใหญ่สังกัดหน่วย
บริการ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ38.23 รองลงมาสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ32.35  และร้อยละ17.64  ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกฯ ที่ใช้บริการ
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ของสหกรณ์ พบว่า ใช้บริการฝากเงินร้อยละ 100 และกู้เงิน ร้อยละ 94.11   ระดับความพึงพอใจของสมาชิก
ต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดน าเสนอผลการศึกษาดังนี ้

ด้านพฤติกรรมการให้บริการ 

           - ฝ่ายจัดการมีการแต่งกาย สุภาพ เหมาะสมผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับดี  
ร้อยละ85.29 รองลงมา อยู่ในระดับดีมาก  และ ระดับปานกลาง  ร้อยละ 7.35  และร้อยละ 7.36 ตามล าดับ 
           - หน้าตายิ้มแย้ม ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 76.47  รองลงมาระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 23.53 
           - มีความใส่ใจและกระตือรือร้นพร้อมที่จะบริการ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 73.53  รองลงมาระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 14.70 และระดับ 11.76 ตามล าดับ 
           - มีการตอบข้อซักถาม และให้ค าแนะน าที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ร้อยละ 75.00 รองลงมาระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ร้อยละ 17.65 และร้อยละ 7.35 ตามล าดับ 
          - ให้การบริการที่สะดวกและรวดเร็วส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ58.82 
รองลงมาระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง ร้อยละ 26.47 และระดับปานกลางร้อยละ 14.71 ตามล าดับ 
          -การให้บริการที่เสมอภาคและเท่าเทียมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ70.59 
รองลงมาระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 29.41 ตามล าดับ 
 
ด้านอาคารสถานที่ 

            - การจัดส านักงานสหกรณ์สวยงามเป็นสัดส่วน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางร้อย
ละ44.11 รองลงมาระดับมาก และระดับน้อย  ร้อยละ 41.17 และรอ้ยละ 14.71 ตามล าดับ 
           - พ้ืนที่ในส านักงานเพียงพอต่อการให้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ44.11 
รองลงมาระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด  ร้อยละ 38.23  และร้อยละ 2.94 ตามล าดับ 
 
ด้านรูปแบบการให้บริการทางการเงินของสหกรณ์ 

         -การก าหนดประเภทการฝากเงินที่เหมาะสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ73.53 
รองลงมาระดับปานกลางและระดับน้อย ร้อยละ 14.71 และร้อยละ 8.82 ตามล าดับ 
          -การก าหนดวงเงินขั้นต่ าท่ีให้ฝากเงินเหมาะสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ 73.53 
รองลงมาระดับปานกลางและระดับน้อย  ร้อยละ17.71 ร้อยละ 8.82 ตามล าดับ 
         - การก าหนดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทเหมาะสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
45.59 รองลงมาระดับมากและระดับน้อย ร้อยละ44.13  และร้อยละ 10.29 ตามล าดับ 
         - การก าหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินทั่วไปเหมาะสม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.82 
รองลงมาระดับปานกลาง และระดับน้อย  ร้อยละ 26.47 และร้อยละ 14.71 ตามล าดับ 
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         - การก าหนดวงกู้สามัญไม่เกิน 1,700,000 บาทเหมาะสม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 44.12 รองลงมาระดับมากและระดับน้อย  ร้อยละ 29.41 และร้อยละ 14.71  ตามล าดับ 
         - การก าหนดเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เกิน 2,500,000 บาทเหมาะสม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 47.05 รองลงมาระดับปานกลางและระดับมากท่ีสุด  ร้อยละ 32.35 และร้อยละ 8.82 
         - การก าหนดเวลาการช าระเงินกู้ทุกประเภทเหมาะสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
44.12 รองลงมาระดับดีมาก และระดับปานกลาง  ร้อยละ17.65 และร้อยละ 14.71 ตามล าดับ 
        - การประกันสินเชื่อคุ้มครอง 3-10 ปี  การคิดทุนประกันโดยน าวงเงินกู้หักค่าหุ้น  หัก สสธท. ส่วนที่
เหลือผู้กู้ท าประกันสินเชื่อ  เหมาะสม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มาก และปานกลางเท่าๆ 
กัน คือ ร้อยละ 29.41 
 
ด้านสวัสดิการ 
         - สวัสดิการปีละ สิบบาทตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 47.05 รองลงมาระดับมาก และระดับน้อย  ร้อยละ 29.41  และร้อยละ 23.53 ตามล าดับ 
         - ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกทุนประกัน 50,000 บาท โดยสหกรณ์ออกให้สมาชิก เหมาะสม ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ   52.94 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ  47.05  
         - การประกันอุบัติเหตุแก่สมาชิก ทุนประกัน100,000 บาท เหมาะสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากร้อยละ 48.53 รองลงมาระดับปานกลางและระดับน้อย  ร้อยละ 29.41  และ ร้อยละ 22.05  
ตามล าดับ 
        - สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกสามัญ 2,000 บาท สมาชิกสมทบ 1,000 บาท ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 52.94 รองลงมาระดับปานกลางและระดับน้อย  ร้อยละ 29.41 และร้อยละ 
17.64 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา ดังนี้ 
พฤติกรรมการให้บริการของฝ่ายจัดการควรเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ความเสมอภาค 

1. ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และพิจารณาพื้นท่ีให้บริการให้เหมาะสม 
2. รูปแบบการให้บริการควรพิจารณาการเพ่ิมหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับประเภทของ

การรับฝากและการให้กู้แก่สมาชิก 
3. ควรพิจารณาการเพ่ิมจ านวนเงินกู้ประเภทสามัญ ตลอดจนระยะเวลาของการช าระหนี้ 
4. การทบทวนการให้สวัสดิการสิบบาทตามจ านวนการเป็นสมาชิก โดยพิจารณาเพ่ิมสวัสดิการรายปี

เพ่ิมข้ึนตามล าดับ หรือสอดคล้องกับผลประกอบการ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
          การศึกษาสถานการณ์การด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัดด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร เพ่ือทราบอัตลักษณ์และปัจจัยส าคัญที่เป็นทั้งจุดแข็ง-จุดอ่อนของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ได้จากสรุปการประชุ ม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การรายงานผลประกอบการของ
สหกรณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ระยะที่ 4 (2559-2562) ผลการวิเคราะห์ดังนี้  การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่จ ากัด   ยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลักการสหกรณ์ พ .ร.บ. สหกรณ์  และข้อบังคับ
ของสหกรณ์เป็นหลัก  สหกรณ์ ฯ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ระยะ 4 ปี  ต่อเนื่องกันมาเริ่มตั้งแต่ 
ปี 2547 เป็นต้นมา  ปัจจุบันเป็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (2559 – 2562)   โดยยึดหลักการจัดท า
แผนแบบมีส่วนร่วม  ในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดฉบับที่ 4 นี้ ทางสหกรณ์ 
ฯ  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่จะมามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนร่วมกันประกอบด้วย คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 19 ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ  ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์  โดยให้
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานสหกรณ์ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์การบริหารจัดการ  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
สหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย  ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ภายในองคก์ร โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิค McKinney 7-S และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการสหกรณ์ ฯ ด้วยเทคนิค  C-PEST  มีขอบเขตที่ต้องการประเมิน   

1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
1.1 กลยุทธ์สหกรณ์   ในแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ก าหนด  

วิสัยทัศน์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เอื้ออาทรต่อสังคม เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  

           พันธกิจ 

            (1) การพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กร 

                    ภาคี เครือข่าย   

            (2) ด้วยกลไกการบริหารงานการบริการทุกระดับให้มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 

            (3) การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

            (4) สร้างฐานะทางด้านการเงินให้มีความม่ันคง อย่างต่อเนื่องแบ่ง  
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          ยุทธศาสตร์ ออกเป็น 3 ยุทธ์ ได้แก่ 

           (1) ส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

            (2) การบริหารจัดการระบบบริการสหกรณ์ มาตรฐานคุณภาพและ 

            (3) สวัสดิการและเอ้ืออาทรต่อสังคม   

         เป้าประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

            (1) สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ 

            (2) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

            (3) เอ้ืออาทรต่อสังคม   มีค่านิยม/วัฒนธรรม พ้ืนฐาน “สหกรณ์บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบตนเองและสังคม มีความเสมอภาค เที่ยงธรรม โปร่งใส สามัคคี สมาชิกตั้งมั่นในจริยธรรม และเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่น" 

        1.2 วิธีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีกระบวนการตั้งแต่ 
   (1) การก าหนดนโยบาย  
  (2) แผนงาน/โครงการ   
   (3) งบประมาณ   
  (4) การปฏิบัติ     
  (5) การติดตามและประเมินผล    
         กลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการโดยผ่านคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ถ่ายทอดผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์  และ คณะกรรมการอ านวยการ  
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ในการควบคุมก ากับการด าเนินงานจะก ากับ
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีวาระการประชุมทุกเดือน  ก าหนดผู้รับผิดโครงการโดยการ
มอบหมายให้คณะกรรมการทั้ง 3 คณะรับผิดชอบ   และในแต่ละคณะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ 
แต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับฝ่ายจัดการ  ส่งผลให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ตามระยะเวลาที่ระบุในแผนงาน/โครงการ อย่างชัดเจน 
          1.3สหกรณ์มีกลวิธีรับมือกับแรงกดดันหรือผลกระทบจากองค์กรภายนอก(ดอกเบี้ย/การพ่ึงพิงทางการ
ลงทุน/อ่ืนๆ)ในแต่ละเดือนทางฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ทุกเดือนหากมี
ข้อสังเกตที่ผิดปกติของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น  นโยบายของรัฐบาลในการปรับ ลด -เพ่ิม 
อัตราดอกเบี้ยแก่ลูกค้าในกลุ่มธนาคารของรัฐหรือ เหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์  ก็จะน ามา
พิจารณาหาทางออกร่วมกันของคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือนไป หรือ มีเหตุเร่งด่วนก็จะมีการจัดประชุม
พิเศษ   และ/หรือ การปรึกษาที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนการประสานงานกับ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
สหกรณ์อ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน 
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         1.4  การจัดการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป   ในกรณีที่สมาชิกได้เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ หรือ ย้ายแหล่ง
พึงพิงไปยังสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ ฯ  ได้ประสบปัญหากับสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้
บริการสินเชื่อ สองกรณี คือ  การที่สมาชิกได้ใช้บริการสินเชื่อมากกว่า หนึ่งแห่ง  มีภารหนี้สินมากท าให้สถาบัน
การเงินอ่ืน ๆ เรียกเก็บเงินสินเชื่อไม่ได้ สุดท้ายก็มีการด าเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลพบจ านวน 2 ราย ในแต่ละปี 
กรณีอย่างนี้ก็จะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบ เพ่ือท าข้อตกลงให้เจ้าหนี้มาปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนกรณีท่ีสองท่ีพบสมาชิกสมทบที่ท างานลูกจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขมาใช้บริการสินเชื่อแล้วไม่ได้ผ่อน
ช าระบางรายขอลาออกส่งผลกระทบต่อผู้ค้ าประกันทางสหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบรายได้  ตรวจสอบพฤติกรรม การปรับผู้ค้ าประกันโดยให้มีผู้ค้ าที่เป็นข้าราชการค้ าอย่างน้อยหนึ่งคน   
เป็นต้น  ถือว่าทางสหกรณ์มีระบบการตรวจสอบและ/หรือ กลไกการเฝ้าระวังที่ดี  และได้แก้ไขปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะทางกลุ่มสหกรณ์ ฯ เป็นเครื่องมืออย่างดีในการช่วยกลั่นกรองลูกค้า และแจ้งเตือนภัย
หรือการแจ้งสถานการณ์ให้สหกรณ์ทราบ 

        1.5 กลยุทธ์ที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการบริหารจัดการ       ในการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกระทบต่อการบริหาร ในปี 2557 ทางสหกรณ์ ฯ ได้ประกาศการน ามาตรฐานคุณภาพ 
5 ส. มาเป็นกระบวนการพัฒนาระบบบริการส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด  มีการจัด
โครงสร้างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส. มีการประเมินภายในและประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 
มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างเหมาะสม 
มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบโดยทีมตรวจสอบกิจการทุกเดือน   และหน่วยงานเอกชน
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงบริการที่สะดวก อาทิ   
การเปิดช่องทางทาง  Face book ,Website ,Line การจัดท าวารสารรายสามเดือน , การจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์,มติหรือเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมที่กระทบต่อสมาชิกเช่นการปรับดอกเบี้ย 
การบริการสินเชื่อแบบใหม่,การลด – เพ่ิมอัตราเงินกู้ เงินฝาก  รวมถึงการพัฒนารูปแบบสวัสดิการต่างๆ  
แก่สมาชิก เป็นต้น   
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2. โครงสร้าง   

         การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ ฯ ได้ยึดตามข้อบังคับสหกรณ์ ฯ  ซึ่งโครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ได้มีการก าหนดโครงสร้าง ดังนี้   

ผังโครงสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.1 คณะกรรมการด าเนินการ 
                  คณะกรรมการด าเนินการ ได้แก่ กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ตามปกติคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
รองประธานกรรมการสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน  รับผิดชอบต่อที่ประชุมใหญ่ที่จะ
บริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของที่ประชุมใหญ่ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก
อย่างแท้จริง หากคณะกรรมการฯ ด าเนินการที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจงใจประมาทเลินเล่อ  
หรือทุจริต คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น   การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ก าหนดให้กรรมการด าเนินการ
ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถได้เข้ามาหมุนเวียน
กันท าหน้าที่ในการบริหารงานสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่เพ่ือด าเนินกิจการ
สหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แบ่งบทบาทตามลักษณะกิจกรรมออกเป็น 3 คณะคือ  
 1.คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการสหกรณ์ด้านต่างๆ     
 2.คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวางแผนด าเนินการเงินกู้ประเภทต่างๆ  
แก่สมาชิก      

คณะกรรมการ
ด าเนินการ ที่ปรึกษา 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้สอบบัญชี 

ฝ่ายจัดการ 

สมาชิกสหกรณ์ 

คณะ
อ านวยการ 

คณะเงินกู้ คณะศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
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 3.คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวางแผนด าเนินการ 
ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก รวมทั้งการการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น การก าหนดงบประมาณส าหรับ
การศึกษาอบรม รวมทั้งการจัดสัมมนาส าหรับสมาชิก 
          2.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ  
                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ ได้แก่ บุคคล ซึ่งอาจเป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือเป็นที่
ปรึกษาอ านาจหน้าที่ของที่ปรึกษา คือ การเสนอความคิดเห็นและค าแนะน าในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  
 2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ผู้แทนสมาชิก ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของที่ประชุมใหญ่ ในการควบคุมองค์การบริหาร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
ด าเนินการและฝ่ายจัดการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สหกรณ์พัฒนาระบบงานเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ฝ่ายจัดการได้จัดระบบการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว  โปร่งใสและตรวจสอบได้    ฝ่ายจัดการสหกรณ์มีการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจนท าให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ภาระงานความรับผิดชอบ  ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการได้มีการ
บันทึกท าความเข้าใจในการพัฒนาระบบสหกรณ์ตามมาตรฐาน (CQA)  เพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนา
ให้ระบบสหกรณ์ ฯ  เป็นสหกรณ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ  และเป็นเงื่อนไขระบบให้ความดี ความชอบ  
แก่บุคลากรฝ่ายจัดการ   ผลจากการน ามาตรฐานคุณภาพ   5 ส. และมาตรฐานคุณภาพมาใช้ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  ในกระบวนการตัดสินใจของสหกรณ์
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิก  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ จะมีการแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกในอัตราสมาชิก  
5  คน ต่อตัวแทน 1 คน  ลักษณะการด าเนินการตามโครงสร้างการตัดสินใจดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ฝ่ายจัดการ 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิก 

ผู้แทนสมาชิก 
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                สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการผู้ควบคุม ตามโครงสร้างองค์การของสหกรณ์ 
องค์ประกอบที่มีอ านาจสูงสุด คือมติในที่ประชุมใหญ่สมาชิก(สหกรณ์สาธารณสุขแพร่จ ากัด มีผู้แทนในการเข้า
ประชุมใหญ่จ านวน 247 คน) ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของและผู้ควบคุมสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะให้อ านาจหน้าที่
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนตนในการควบคุมสหกรณ์ อีกส่วนหนึ่ง   ผู้บริหาร
สหกรณ์ ในโครงสร้างองค์การส่วนของผู้บริหารสหกรณ์ ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งจะท า
หน้าที่ในการบริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกโดยสมาชิก   และเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกว่าฝ่ายจัดการ จะประกอบ
ไปด้วย ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท าหน้าที่ในการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ์ภายใต้การอ านวยการของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
         
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์ประกอบในโครงสร้างองค์การที่ประชุมใหญ ่ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุม (เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์) โดยทั่วไปการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะประชุมภายใน 150 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดของสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่ย่อมมีอ านาจ
สูงสุดในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะ  
ที่เกี่ยวกับข้อบังคับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ การใช้จ่ายเงินของ
สหกรณ์ฯลฯ หรือกล่าวได้ว่าที่ประชุมใหญ่ เป็นองค์กรที่สมาชิกสหกรณ์จะมาใช้อ านาจหน้าที่ของตนในฐานะ
เจ้าของสหกรณ์ ในการควบคุมดูแลสหกรณ์ของตน ตามวิถีทางประชาธิปไตย   คณะกรรมการด าเนินการ 
ได้แก่ กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ตามปกติ
คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการสองคน เหรัญญิก
หนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน  ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิก และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร
สหกรณ์ คณะกรรมการย่อมต้องรับผิดชอบต่อท่ีประชุมใหญ่ที่จะบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ที่ประชุมใหญ่ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง หากคณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจงใจประมาทเลินเล่อ หรือทุจริต คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นบุคคลที่ได้รับการจัดจ้างเพ่ือ
มาปฏิบัติงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายของสหกรณ์ ผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการด าเนินการ ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้จัดการ   อ านาจหน้าที่ของ
ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้จัดการมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จึงมีความรับผิดชอบในการรับนโยบายจากคณะกรรมการด าเนินการไป
ปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการจัดการ เพ่ือการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของสหกรณ์ในที่สุด ผู้จัดการ
จะต้องบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
อย่างเคร่งครัด  อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสหกรณ์อย่างเคร่งครัด และมี
ประสิทธิภาพ   การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ มีการประสานงานกันในแนวระนาบ มีโครงสร้างการ
บริหารกันดังนี้ 
 
 
 
 



17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
             การบริหารจัดการสมาชิกเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการสหกรณ์โดยการแบ่งกลุ่มสหกรณ์
ออกเป็น 17 กลุ่มแบ่งตามลักษณะของหน่วยบริหารงานของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
สมาชิกเลือกผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิก 5 คน  ต่อตัวแทนสมาชิก 1 คน ผู้แทนสมาชิกคัดเลือกตัวแทนเข้าสมัคร
ประธานกรรมการและหรือคณะกรรมการสหกรณ์  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพของสมาชิกโดยการผ่าน
กลุ่มสหกรณ์ฯ สถานการณ์ปัญหาของสหกรณ์  พบว่ามีฐานข้อมูลสมาชิกแต่ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอบริการธุรกิจของสหกรณ์มีทิศทางที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่
ของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทั้ง 17 กลุ่ม มีการจัดระเบียบการประสานงานภายในโดยมีคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มๆ 5 คน ด าเนินการจัดประชุม ก าหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งทางสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนเงินตามแผนงาน/
โครงการ โดยทุกกลุ่มฯ ต้องมีกิจกรรมที่สามารถสรา้งการรับรู้ในเรื่องหลักการสหกรณ์  หรือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 

 

 

 
ผลจากการประเมินพบว่าแต่ละกลุ่มสมาชิกมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มแต่ละกลุ่มสมาชิกมีผู้แทนสมาชิกเข้า
ร่วมประชุมใหญ่  คณะกรรมการบริหารกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมน ามติคณะกรรมการด าเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบ  สหกรณ์มีการเงินกลุ่มเป็นตัวแทนในการ
ตรวจสอบ รับรองด้านการเงินของสมาชิก 
 

ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด ำเนินกำรด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

สมาชิก 

สมาชิก 
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กระบวนการตัดสินใจ และ/หรือการกระจายอ านาจ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
             
                สหกรณ์มีกระบวนการตัดสินใจและหรือการกระจายอ านาจโดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มและฝ่ายจัดการกลุ่มสหกรณ์แบ่งออกตามเครือข่ายหน่วยงานราชการ
สาธารณสุขประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกที่ปฏิบัติงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1 กลุ่ม  กลุ่มสังกัด
โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 7 กลุ่ม  กลุ่มสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 8 กลุ่ม  และกลุ่ม
ข้าราชการบ านาญ 1 กลุ่ม   สหกรณ์มอบหมายภารกิจโดยการกระจายอ านาจให้การเงินกลุ่มรับรองเงินเดือน
สมาชิกในรายที่ขอท าสัญญากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ ส าหรับผู้จัดการนั้นทางสหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการ 
มอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน และมีอ านาจลงนามแทนเกี่ยวกับประกันสังคม 
 
ระบบและเส้นทางการติดต่อสื่อสารภายใน   
 
 

 

 

 

 
          

คณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้จัดการ 

เจ้าหน้าที่ 
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        การประสานการด าเนินงานในสหกรณ์เพ่ือให้การบริการแก่สมาชิกเกิดความสะดวก มติหรือ 
ข้อตกลงในเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ กิจกรรมที่ให้บริการแก่สมาชิกจะมีการประสานกันระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผลจากการตรวจสอบพบว่าการประสานภายในสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพนั้นทางสหกรณ์คงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้เอ้ือต่อท างาน ส านักงานสหกรณ์ ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานส าคัญที่เป็นให้บริการแก่
สมาชิกดังนั้น การใช้เทคโนโลยีให้มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเท่าที่ควรการดูแล
รักษาส านักงานและอุปกรณ์ท่ีใช้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.ระบบการจัดการบริการแก่สมาชิกจึงมีการพัฒนาระบบการประสานงานภายในสหกรณ์และการประสาน
ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกเพื่อให้เกิดผลเชิงประสิทธิภาพการให้บริการผลจากการศึกษาพบว่า 

           3.1  ระบบหลักของสหกรณ์ (การพิจารณาทางการเงิน  ทรัพยากรบุคคล  การจัดเก็บเป็นระบบ) 
โดยหลักการสหกรณ์เป็นหน่วยงานต้องประกอบธุรกรรมตามข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ โดยระบบแล้ว
สหกรณ์ต้องมีการบริหารจัดการให้การด าเนินงานของสหกรณ์คงอยู่ได้มีการเจริญเติบโตโดยยึดหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดมีความสามารถ  ในการท าก าไร  “สหกรณ์เป็น
องค์การไม่แสวงหาก าไร” นั้น มิได้หมายความว่าสหกรณ์ไม่ต้องท าก าไร แต่การเป็นองค์การไม่แสวงหาก าไร 
“ความสามารถในการท าก าไร”ในทางปฏิบัติเมื่อสหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรเกิดขึ้น สหกรณ์จะคืนก าไรกลับ
สู่สมาชิกตามวิธีการสหกรณ์  การรักษาสภาพคล่อง สหกรณ์ต้องให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพคล่องให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม สถานการณ์ที่ชี้บ่งถึง “สภาพคล่อง” ในสหกรณ์ ได้แก่ การมีเงินเพียงพอให้แก่สมาชิก
ที่มาถอนหุ้น ถอนเงินฝาก การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนได้ตามก าหนดเวลา การด ารงความเสี่ยงในระดับ
ต่ าสุด การด าเนินการใดๆ ที่มีความเสี่ยงเพราะการด าเนินการบนความเสี่ยงย่อมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิกในที่สุด  การบริหารการเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นผู้บริหารการเงินต้อง
ตัดสินใจโดยใช้ความระมัดระวังและยึดถือแนวทางปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
มติคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนค าสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  
และความมั่นคงและเสถียรภาพ เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็น
สถาบันการเงิน สมาชิกผู้ฝากเงินย่อมต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจและแน่ใจว่าสหกรณ์มีความมั่นคงและ  
มีเสถียรภาพ จึงจะมีความมั่นใจที่จะน าเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ การสร้างภาพลักษณ์ในด้านความมั่นคงของ
สหกรณ์ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่พยายามลงทุนในอาคารส านักงานให้ดูมั่นคงถาวร
ในสายตาของสมาชิก และสิ่งส าคัญยิ่งการสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ที่แท้จริง คือ การพัฒนาโครงสร้าง
การเงินของสหกรณ์ให้มั่นคง คือ โครงสร้างการเงินที่มีสัดส่วนของทุนของสหกรณ์ มากกว่าทุนที่มาจากการ
กู้ยืมหรือการสร้างภาระหนี้สินมาใช้ในการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้วการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด มีระบบการจัดการที่ดียึดตามระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการยึดหลักการสหกรณ์  
มีการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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            3.2 มีระบบใช้ในการควบคุมหรือไม่  การตรวจสอบ  ประเมินผล   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
แพร่ จ ากัดมีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ดี กล่าวคือ มีการเลือกตั้งทีมผู้ตรวจสอบกิจการขึ้นมาเพ่ือเป็น  
ผู้ตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสหกรณ์  มีการตรวจสอบเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเดือนละครั้งเช่นกัน  ถือว่า
เป็นการติดตามประเมินผลกิจกรรมของสหกรณ์ให้คณะกรรมการด าเนินการรับทราบ และมีการกระจายผลให้
สมาชิกโดยผ่านการประชุมกลุ่มสหกรณ์ทุกเดือนเช่นกัน 
            3.3 กฎระเบียบควบคุมภายใน และกระบวนการที่ใช้เพื่อให้เกิดการติดตาม เช่นเดียวกันกับข้อที่ 3.2 
ทีมตรวจสอบกิจการถือว่าเป็นกลไกการควบคุมภายในของสหกรณ์ส าหรับระบบบัญชีสหกรณ์มีการจ้าง
ภาคเอกชนมาเป็นผู้ตรวจสอบปีละ 1- 2 ครั้ง โดยมีการรายงานผลประกอบการและแจ้งเตือนหากพบข้อสังเกต
ที่ผิดปกติในเชิงระบบบัญชี 
 

4. ค่านิยมร่วม   เป็นค่านิยมร่วมของคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์  ที่ให้คุณค่าในเชิง
พฤติกรรมเพื่อให้ระบบสหกรณ์ได้รับการยอมรับ  ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สรุปผลการตรวจสอบค่านิยมของสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ดังนี้ 

            4.1 ค่านิยมหลักที่ยอมรับร่วมกัน จากการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมการให้บริการ คือ การท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว  โปร่งใส  
ถือว่าเป็นค่านิยมที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตลอด ยังพบค่านิยมที่ทางสมาชิก
ต้องการให้เกิดคือความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งสหกรณ์ในปัจจุบันยังใช้
ระบบตัวแทน  ซึ่งสมาชิกแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ โดยใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามาใช้ให้เกิดสมาชิกทุกคนได้เข้าถึงกิจกรรมสหกรณ์มากข้ึน 
            4.2 วัฒนธรรมของทีมงาน/องค์กร   สหกรณ์มีวัฒนธรรมที่ดีสอดคล้องกับค่านิยมสหกรณ์  สหกรณ์
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่ม องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ เป็นประจ า  วัฒนธรรมความเอ้ืออาทรต่อกันของ
สมาชิก  การช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติ   การให้ความยอมรับในบทบาทของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   สมาชิกท่านหนึ่งสะท้อนความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรสหกรณ์ฯ ว่า  
“ สหกรณ์สาธารณสุขของหมู่เฮา เป็นสหกรณ์ที่มีการด าเนินงานชัดเจน  มีความเท่าเทียม  การตัดสินใจ
อยู่บนหลักการที่ดี  กรรมการและเจ้าหน้าที่ท างานบริการด้วยความเต็มใจ ข้าเจ้าถือว่าเป็นวัฒนธรรม
ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว “   
              4.3 วิธีการอะไรบ้างท าให้ค่านิยมแข็งแกร่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความพยายามที่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ทุกเดือนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางการน าเสนอ
ผลงานของสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกดีเด่นตามโครงการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ที่มีทุกปีเป็นการถ่ายทอดค่านิยมที่ดี
ผ่านสื่อของสหกรณ ์
              4.4 ค่านิยมพ้ืนฐานที่องค์กร/ทีมงานสร้างร่วมกัน ค่านิยมพ้ืนฐานที่สมาชิกและคณะกรรมการสร้าง
ร่วมกันคือ การสร้างความรักและความภักดีต่อสหกรณ์ โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น  การให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการ โดยใช้ค่านิยมพ้ืนฐานคือ การมีส่วน
ร่วม  การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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5. สไตล์หรือรูปแบบการบริหารจัดการของผู้น าหรือคณะผู้บริหารองค์กรเป็นการศึกษาแนวทางการจัดการ
ข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ ฯ  ดังนี้ 

           5.1 วิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการ /ลักษณะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร   ผู้บริหารสหกรณ์มีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผล  สถานการณ์ที่ตรวจสอบพบคือ ที่ผ่านมา
พบว่าผู้บริหารสหกรณ์มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการใช้ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะก่อนตัดสินใจ  
กระบวนการตัดสินใจจึงอยู่บนพ้ืนฐานการใช้ข้อมูล ในกระบวนการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการ ได้มี
การกระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมในการตัดสินใจ 
            5.2 มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้น าของผู้บริหารหรือไม่  ผู้บริหารงานสหกรณ์ทั้ง
ประธานคณะกรรมการ  กรรมการ  มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะน าเข้าวาระการตัดสินใจ  
ถือว่าเป็นวิธีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพราะยังมีเวลาที่คณะกรรมการทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมใน
วาระ หรือปัญหาในแต่ละเรื่อง  เป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้การตัดสินใจแต่ละครั้ง
ประสบผลที่ดี 
            5.3 พนักงาน/สมาชิกในทีมของหน่วยงานภายในองค์กร มีแนวโน้มจะแข่งขันกันหรือไม่    ในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการท างานที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางผลการวิเคราะห์/ตรวจสอบการท างาน
พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการแข่งขันการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี  มีคุณภาพ  ผลงานการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน 
             5.4 มีกลุ่มงานที่ท างานจริงๆ หรือพวกเขาเป็นกลุ่มน้อยในองค์กรหรือไม่   ส านักงานสหกรณ์ ฯ  มี
เจ้าหน้าที่จ านวน 7 คน จึงไม่มีพวกเขา พวกเราอยู่ในองค์กร   การดูแล ตรวจสอบโดยผู้จัดการ/หรือผู้บริหาร 
ทั่วถึง 
 
6.พนักงานบุคลากรฝ่ายจัดการเป็นผู้ต้องจัดระบบริการแก่สมาชิกที่มาใช้บริการกับสหกรณ์สรุปผล
การศึกษาพบว่า 

             6.1 การระบุต าแหน่ง  ความเชี่ยวชาญ /หรือต าแหน่งของทีม   การระบุต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อยู่ภายใต้แนวคิดการเลือกคนเหมาะสมกับงาน  สหกรณ์ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ที่ยึดความสอดคล้องกับลักษณะ
ที่ให้บริการจากการตรวจสอบพบว่ามีการแบ่งงานที่เหมาะสม คือเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/เงินกู้  
เจ้าหน้าที่ศึกษาและประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป  ผลจากการประเมินจากการตรวจสอบสมรรถนะของ
บุคลากร ฯ พบว่า ต้องเพ่ิมทักษะด้านการจัดการแก่ฝ่ายจัดการ  การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารกับสมาชิก
สหกรณ ์
            6.2 ต าแหน่งที่จ าเป็นขององค์กร  บทบาทที่จ าเป็นเพ่ือให้การจัดการระบบริการเกิดประสิทธิผล 
ได้แก่ต าแหน่งด้านการเงิน  สินเชื่อและการศึกษาและประชาสัมพันธ์  
            6.3 มีช่องว่างของต าแหน่งที่จ าเป็นขององค์กรหรือไม่  เนื่องจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ สมาชิกสมทบเพ่ิมมากขึ้น  กลไกการ
จัดการจึงมีความสลับซ้อนขึ้น  ขณะเดียวกันความต้องการของสมาชิกมีมากขึ้น  และมีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ต่าง ๆ จ านวนมากเป็นล าดับ   ดังนั้นผลจากการตรวจประเมินของสมาชิกจึงได้เสนอให้สหกรณ์ได้
เพ่ิมบทบาทหน้าที่ทางด้านกฎหมาย เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น สมาชิกกู้เงินแล้วไม่มีเงินให้
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หักจ่าย   การตามหนี้ไม่ได้  ฯลฯ  และบทบาทหนึ่งควรมีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ชัดเจน คือ นักประชาสัมพันธ์
สหกรณ์  เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการสหกรณ์  และเป็นบุคคลที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์แก่สหกรณ์ และการคืนข้อมูลกิจการของสหกรณ์แก่
สมาชิก 
 
7.ทักษะการให้บริการเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผลให้ระบบบริการมีคุณภาพผลจากการศึกษาพบว่า 
           7.1 ทักษะที่แข็งแกร่งที่แสดงทักษะที่ช านาญขององค์กร   ผลจากการวิเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่จ ากัด พบว่าโครงสร้างองค์กร เอ้ือต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
ยั่งยืนการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  มีกระบวนการ
ตรวจสอบเอ้ือต่อการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์มีบุคลากรสอดคล้องเหมาะสมกับภาระ
งานไม่ทุกต าแหน่งบางต าแหน่งมีภาระงานมากเกินไปในช่วงแผนระยะที่3การเงินของสหกรณ์มีความ 
ไม่เพียงพอของเงินทุนแหล่งที่มา และทางใช้ไปของเงินทุนมีความไม่สอดคล้องและเป็นไปในลักษณะ  
ที่ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องต้องพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอ่ืนในปัจจุบันสถานการณ์บริหาร
จัดการของสหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงินสหกรณ์มีการวางแผนด้านการเงินอย่างสม่ าเสมอ สหกรณ์มีผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่มั่นคงโปร่งใสตรวจสอบได้ สหกรณ์มีการจัดสรรก าไร
สุทธิของสหกรณ์เป็นไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อสมาชิกและความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์ สหกรณ์มีการคาดการณ์ในอนาคตทางด้านการเงินอยู่เสมอ 
           7.2 พนักงานที่ขาดทักษะความช านาญปัจจุบันสหกรณ์มีโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์ยังไม่เหมาะสม 
แม้ว่าสหกรณ์จะมีนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในระบบ  LAN แต่เนื่องจากสหกรณ์มี
อนุกรรมการที่จะมาดูแลนโยบายด้านนี้โดยเฉพาะและยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง จึงต้องรอบริการจากบริษัทผู้จ าหน่ายโปรแกรมส าเร็จรูป อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการให้บริการสมาชิก นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตว่า สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่น้อยกว่าภาระงาน 
ท าให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการสูง  จึงควรเพ่ิมทักษะด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร   
            7.3 องค์กรและทีมงานที่เป็นที่รู้จักกันดี  เป็นที่ยอมรับ   สหกรณ์เป็นที่รู้จักในด้านการบริหารจัด
จัดการ  มีการพัฒนาตนเองมาตลอด เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ  คณะกรรมการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นนักวิชาการและมีความรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี   และ
พบว่าโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์มีความมั่นคง กล่าวคือในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีสัดส่วนของแหล่งที่มา
เงินทุนที่เป็นส่วนของหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.79 เงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ39.70 ที่เหลือเป็นเงินส ารองและอ่ืนๆ 
            7.4 พนักงานปัจจุบัน/ทีมงานมีความสามารถท างานหรือไม่   ทีมงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นทีมงาน 
ที่มีการท างานประสานภายในเป็นอย่างดี มีระบบการตรวจสอบการท างานที่เหมาะสม จุดเด่นที่พบคือ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุการท างานในสหกรณ์มานาน ท าให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดีพอสมควร 
และมีความพึงพอใจในการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยไม่คิดที่จะลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ส่วนใหญ่ สนใจและสมัครเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ  สรุปจุดอ่อนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การจัดสรร
งบประมาณด้านการเข้ารับการอบรมมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมในการ
ขึ้นข้ันเงินเดือน และการขอรับบริการเงินกู้ 
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             7.5 ทักษะการติดตามประเมินผล   กลไกการติดตามประเมินผลมีหลักการที่ดี  มีการตรวจสอบ 
ทุกกระบวนการ  โดยทีมตรวจสอบกิจการ  ทีมตรวจสอบบัญชีจากภาคเอกชน   ทีมตรวจสอบจากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด  และการตรวจสอบภายในของหน่วยงานเดียวกัน  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
มีทกัษะการติดตามประเมินผล 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้วิเคราะห์ องค์ประกอบใน
ลักษณะรูปธรรมและนามธรรมที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งปัจจัยที่เป็น เชิงบวก เรียกว่า 
"โอกาส" (Opportunities)  และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ จะเรียกว่า "อุปสรรค" (Threats)  ส าหรับแนวทางการ
วิเคราะห์ มีดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปของส านักงานสหกรณ์จังหวัด วิเคราะห์ตาม องค์ประกอบ
ของ “ C - PEST Analysis” ดังนี้คือ 

1. ด้านผู้รับบริการ หรือสมาชิกสหกรณ์ Customer Component) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เน้นรูปแบบการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของสมาชิก  และการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าของสหกรณ์ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิก ฯ  แนวทางวิเคราะห์ ด้านลูกค้า คือ   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management ) หลักการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากร
อย่างมีหลักการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้รับบริการอันจะส่งผลให้เกิด
สัมพันธภาพอันดีต่อกัน และท าให้สามารถรักษาผู้รับบริการให้อยู่กับองค์กรต่อไป รวมทั้งจะได้ประชาสัมพันธ์
หรือชักชวน ผู้รับบริการในอนาคต โดยองค์กรมีการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันก็มี  
การรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีการใช้ระบบสารสนเทศ (Software 
Technologies) ให้เกิดการรายงานประสานและเชื่อมโยงกิจกรรมหลักขององค์กรและข้อมูลของผู้รับบริการ  
ให้เป็นส่วนกลาง กระบวนการ  รู้จักผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   โดยการจัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้รับบริการในอนาคต     รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
เสีย    ทบทวนปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน    จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   
การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกที่ชัดเจน     ก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วย ก าหนดกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์   การ ก าหนดกล
ยุทธ์และวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์  ทบทวนและปรับปรุงช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ
เข้ามา    ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน   การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย    ด าเนินการตามกลยุทธ์และให้บริการ  การด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน  และ ทบทวน
และปรับปรุง ประเมินผลความพึงพอใจ   ด าเนินการตามกลยุทธ์และให้บริการ   การด าเนินการตามกลยุทธ์
และแผนงาน    ทบทวนและปรับปรุง  ประเมินผลความพึงพอใจ 
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การก าหนดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction Survey )  
หลักการ การวัด การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งอาจมีการใช้วิธีการในการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละกลุ่มผู้รับบริการที่แตกต่างกัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของแต่ละกลุ่มและน าไปใช้เพื่อเป็นปัจจัยน าเข้าในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของ
องค์กรต่อไป กระบวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการโดยใช้หลักเกณฑ์ในการจ าแนกตามความเหมาะสมของ
องค์กร     ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการประเมิน  จัดท าแผนการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการส ารวจและการเก็บข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการ
ส ารวจ เช่น แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์รายกลุ่ม เป็นต้น  ด าเนินการ
ส ารวจควบคุมการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจใช้ สถิติวิเคราะห์มาเป็นเครื่องมือ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่างๆกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
สรุปผล และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง    สรุปผลปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยใช้ผลที่ได้จาก การวิเคราะห์เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ 
(Customer Segmentation) หลักการ การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ไว้ด้วยกันเพ่ือศึกษา หาความรู้ในด้านความต้องการ ความคาดหวังซึ่งแตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์
ในการเข้าถึง ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งท าให้รู้ว่าควรปรับปรุงสินค้าและบริการ
อย่างไร เพ่ือสร้างความพอใจในการใช้สินค้าและบริการของผู้รับบริการ กระบวนการ   พิจารณาข้อมูลต่างๆ
ของผู้รับบริการที่มีอยู่ในในคลังข้อมูล (Data Warehouse) หรือ ฐานข้อมูลระดับปฏิบัติการ (Operational 
Databases) ขององค์กร ข้อมูลที่สามารถแสดงถึงลักษณะ หรือพฤติกรรมของผู้รับบริการได้เหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่ม ผู้รับบริการต่อไป  ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนใน
การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการตามความเหมาะสมของ องค์กร ซึ่งสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลาย กลุ่มตาม
ลักษณะพฤติกรรมของลูกค้า ความซื่อสัตย์ต่อตราสัญลักษณ์   การจ าแนกตามหลักจิตวิทยา (Psychographic 
Segmentation) ได้แก่ มูลค่า ทัศนคติวิถีในการด าเนินชีวิต    จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด    หาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ  ประเมินผลการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการและการหาความต้องการความคาดหวัง การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) หลักการ ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนจ าเป็นต้อง ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อ
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้ เกิดความพึงพอใจ แต่ในบางครั้งเกิดภาวะที่ผู้รับบริการได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ไม่มีคุณภาพ หน้าที่ขององค์กรนั้นคือการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือ
ลดความไม่พอใจ ท าให้สามารถ รักษาผู้รับบริการและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน ของลูกค้า การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ปัญหา รวมทั้งหาหนทางเพ่ือ
ป้องกันการเกิดซ้ า กระบวนการ  ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการให้เหมาะสมและ
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สอดคล้องกับประเภท การให้บริการ กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใหส้อดคล้องและชัดเจน
กับโครงสร้าง องค์กรที่เป็นอยู่   ก าหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้มีแนวทาง (Approach) ที่ชัดเจน โดยข้อ
ร้องเรียนนั้น ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบที่องค์กรใช้อยู่ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
ขององค์กร และให้มีการน าแนวทางท่ีก าหนดขึ้นไปใช้ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะท างานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่าข้อร้องเรียนนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก เรื่องใด หน่วยงานใด/ใคร ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก จากนั้นส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า
ในอนาคต   ก าหนดระบบในการติดตามความคืบหน้าของทุกข้อร้องเรียนที่เข้ามาว่าอยู่ในสถานะใด และควร
ทราบด้วยว่าจะจัดการกับข้อร้องเร ียน 
 
2. ด้านนโยบายรัฐและการเมือง (Political Component = P) เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นโอกาสเอ้ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องได้แก่   
      2.1   กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ พ.ศ.2542 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ได้มีการมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัด เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมโอกาส
และประสิทธิภาพในการก ากับ แนะน า และควบคุมดูแลสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติราชการนายทะเบียนสหกรณ์
ได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 
      2.2  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นับเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2.3 การเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ      โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความชัดเจน น าไปสู่ การให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานได้จัดท าแผนกลยุทธ์แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์และการค านวณต้นทุนผลผลิต การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้สามารถส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.4   การประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 
 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ส่วนราชการด าเนินการ โดยจะต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

-  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
-  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
-  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
-  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
-  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
-  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
-  ความต้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   

       2.5    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 เป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนในเรื่อง
โอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร 
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3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component = E) ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกและเกิดปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ในเรื่องของงบประมาณ และ
การด าเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนกลุ่มในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      3.1    ระบบธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ประสบปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL เพ่ิมข้ึน 
      3.2  สหกรณ์ถูกมองเป็นตลาดเงินที่มีศักยภาพในการรับฝากเงินในตลาดการเงิน ส่งผลท าให้เงินไหลเข้าสู่
ระบบสหกรณ์จนเกินความต้องการใช้เงินของสหกรณ์ 
      3.3  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นในสหกรณ์เพ่ือด าเนินการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการฝึกอาชีพตาม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้เกิดเป็นธุรกิจของกลุ่มอาชีพต่างๆ   
      3.4  มีการขอจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นนิติบุคคลในการด าเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่แอบแฝงเพ่ือได้รับสิทธิพิเศษทางกฎหมาย มากกว่าการด าเนินธุรกิจแบบร่วมกันแก้ไขปัญหา 
       3.5    มีการพัฒนาสหกรณ์เครือข่าย เพ่ือกระจายและเป็นช่องทางการตลาดสินค้า และบริการ สหกรณ์ 
จากโอกาสที่ดีของสหกรณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ คุณค่าและศักยภาพที่ดีของกระบวนการ สหกรณ์ 
น าไปสู่ความเชื่อรวมกันที่ว่า ระบบสหกรณ์สามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น าสังคมไปสู่การอยู่ดี 
กินดีแก่สมาชิก 
 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องหาทางปรับเปลี่ยนสังคมไทย ซึ่งมีทั้ง จุดเด่นและจุดด้อย จุดเด่นที่มีประโยชน์ เช่น การมีสถาบัน
ครอบครัวที่ดี การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม การมีทัศนคติที่ดีในการท างาน ฯลฯ หากน ามาปรับเปลี่ยน
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge base society) ให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยการใช้จุดเด่นของสังคม 
ที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็สามารถน าจุดด้อยของสังคมไทย เช่น คนบางส่วนปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตกเป็นทาสวัตถุนิยม บริโภคนิยม และเทคโนโลยี ยึดพิธีกรรม ไสยศาสตร์ 
มากกว่าแก่นแท้ของศาสนา รักความสะดวกความสบาย ขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริ่มและขาดทักษะ
และจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ ขาดวินัย ฯลฯ โดยการน าจุดด้อยดังกล่าวมาก าหนดเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์  ต่อไป 

5.ด้านเทคโนโลย ี (Technology Component = T) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารได้พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสของกรม หรือของสหกรณ์ ฯ  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐมาใช้ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท าให้เป็นอุปสรรคในส่วนที่ไม่สามารถปรับตัว
หรือเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา สหกรณ์ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายในการติดต่อข่าวสาร
และการด าเนินธุรกิจ  สหกรณ์ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ระยะที่ 4 (2559-2562) 
              ในการก าหนดยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการ
ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด  ในระยะที่ 4  
โดยใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ การได้ข้อสรุปจากการประเมินผลการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ใน 
ระยะที่ 3 ( 2555- 2558 )   การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การด าเนินการสหกรณ์จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและตัวแทนสมาชิก จากที่ได้สรุปแล้ว ในส่วนที่  2  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก   และการให้ข้อคิดเห็นจากทีมท่ีปรึกษาสหกรณ์ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้
ก าหนดทีมงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขึ้น   จึงได้มารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวข้างต้นมายกร่าง
แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4  (2558-2562) จากนั้นจึงได้ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อตรวจสอบ แก้ไข 
เพ่ิมเติมจากนั้นจึงท าข้อเสนอต่อตัวแทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 ต่อไป   รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. สรุปสถานการณ์ปัญหา  ความต้องการ  และข้อเสนอแนะการพัฒนาฯ  

ผลจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด 
ในระยะที่สามที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าสหกรณ์ฯมีผลลัพธ์จากการประกอบกิจกรรมเพ่ือให้บริการแก่มวลสมาชิก 
เกี่ยวกับการฝากเงิน  การบริการสินเชื่อ มีผลก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  และจ านวนสมาชิกได้เพ่ิมจ านวน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบไม่มีหนี้เสียถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริการ
สหกรณ์ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ข้อสรุปจากการศึกษา (สัมมนาคณะกรรมการ/สมาชิก/ฝ่ายจัดการ : 
มีนาคม 2558, ส่วนที่ 1 และ 2)    

1.1 การจัดระบบบริการของฝ่ายจัดการ ควรเน้นคุณภาพบริการเป็นหลักการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกที่สะดวก และประทับใจ   การป้องกันความปลอดภัยด้านการเงิน การบัญชี 
กรณีเจ้าหน้าที่น าส่งเงินเข้าสู่ระบบธนาคารควรมีการดูแลด้านความปลอดภัย  

1.2  การพัฒนาระบบข้อมูล (IT) ด้านการบัญชี ทะเบียนประวัติสมาชิกต้องถูกต้อง ปลอดภัย   จัดระบบ
การสืบค้น หรือ การเรียกใช้ข้อมูลที่ง่าย  สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ง่ายแก่การ
เข้าถึงของสมาชิก  

1.3 การพัฒนาระบบการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการหรือการเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์ ควรพิจารณาถึงหลักสูตรการบริหารจัดการแก่สมาชิก หรือคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มสมาชิก เพ่ือพัฒนาแกนน าสหกรณ์เข้าสู่ระบบการสรรหา 

1.4 การปรับปรุงโครงสร้างสมาชิกในรูปแบบกลุ่มสมาชิกให้เหมาะสมกับบริบทของสมาชิกยิ่งขึ้ น 
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการบ านาญ    และการประชาสัมพันธ์การสหกรณ์ถือว่าเป็นหัวใจหลัก 
ของกระบวนการสื่อสารสหกรณ์ ควรมีการทบทวนกิจกรรมและขยายบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 

1.5 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องจากสมาชิก  
ให้มีการทบทวนและขยายสวัสดิการหลากหลายยิ่งขึ้น   
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1.6 การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และ/หรือตามกระบวนการสู่คุณภาพบริการ
เป็นหลัก ควรวางระบบการจัดการด้านข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ  และก าหนดแผนการพัฒนา ซึ่งเป็น
การประกันระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  และควรมีการคืนข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาแก่
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลากหลายช่องทาง  

1.7 ข้อเสนอที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกมีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
การให้บริการของฝ่ายจัดการควรเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ความเสมอภาค 

1.8 ข้อเสนอการพัฒนาภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์ให้สวยงาม เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่  ควรปรับปรุง 
ทั้งห้องให้บริการ ที่นั่งรอของผู้รับบริการ  ห้องประชุม บริเวณอาคารส านักงานควรมีสภาพที่สวยงาม  
น่าอยู ่ตามมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่  

1.9 สหกรณ์ควรมีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลาย ที่ผ่านมาพบปัญหาการสื่อสาร ปัญห าความ 
ไม่เข้าใจระบบการให้บริการต่าง ๆ  ปัญหาการเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ เป็นต้น  การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
ประเด็นปัญหาส าคัญของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการควรพิจารณาคุณภาพของบุคลากร และ/หรือเห็นควร
เพ่ิมบุคลากรมาท าหน้าที่การประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกและผู้มารับบริการ  และอ่ืน ๆ  

1.10 การพัฒนาสมรรถนะสมาชิกโดยการก าหนดทิศทางการพัฒนา หรือ การก าหนดหลักสูตรความรู้เพื่อ         
เพ่ิมสมรรถนะให้แก่คณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ  ตัวแทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือเกิด  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  และควรก าหนดการเพ่ิมสมรรถนะ (กระบวนการ 
ขัดเกลา) แกนน าสหกรณ์โดย การพัฒนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก 
ที่จะเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ฯ  ให้มีความเจริญก้าวหน้า
สืบไป 

         การพัฒนาสหกรณ์ฯ นอกจากจะได้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นองค์ประกอบหลักในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณ์แล้ว ยังต้องยึดหลักการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานหลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์
ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม"ซึ่งประกอบด้วยการที่ส าคัญรวม7ประการ กล่าวคือ 

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง(Voluntray and Open Membership) 

             1. พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล 
(ค าว่า "บุคคล" หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช้ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ข่มขู่จากผู้อ่ืน 
             2. อย่างไรก็ดี การก าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิก
แล้วสามารถร่วมกันด าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพ่ือนสมาชิกและ
สหกรณ์ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้ 
             3. สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและจ าเป็น
เท่านั้นไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภทเพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ
ที่จะเป็นสมาชิกธรรมดาหากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจ านวนมาก ก็อาจกระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์
ของสมาชิกธรรมดาได้แม้ว่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 
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หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member Control) 

พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการด าเนินการและ
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่าง  ๆ เช่น คณะกรรมการด าเนินการ    
ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่ 

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 

              1. หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่ส าคัญของตนคือ การที่
ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) จึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้สมทบทุน 
ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพ่ือมุ่งหวังได้รับประโยชน์จาก
สหกรณ์เท่านั้น 
              2. ในการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนส ารอง ซึ่งจะ
น าไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่าเป็นทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็น
เงินปันผลในอัตราจ ากัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 

              1.สมาชิกกรรมการและพนักงานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องส านึกและตระหนัก
อยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการ
ตั ด สิ น ใ จห รื อท า สัญญา ใดต าม เ งื่ อน ไขที่ สหกรณ์ ย อมรั บ ไ ด้ กั บบุ ค คลภ ายนอกหรื อ รั ฐบ าล  
              2. การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระ
ของสหกรณ์หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 
รวมทั้งธ ารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information) 

               1. หลักการข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณ์ขั้นปฐมและสหกรณ์
ขั้นสูง เพราะขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาท และความรับผิดชอบของ
ขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่ได้รับเริ่มให้จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ์จากก าไรของสหกรณ์
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะมีการจัดตั้งสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
บ้างแล้วส่วนราชการที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังคงด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบ
จะเรียกได้ว่าซ้ าซ้อนกับขบวนการสหกรณ์โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนให้ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบ
การให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์ได้ด้วยตนเองในที่สุด โดยมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นและเน้นการฝึกอบรมข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

              2.การศึ กษาฝึ กอบรมและสารสน เทศมีความมุ่ งหมายและ เน้นกลุ่ ม เป้ าห มายดั งนี้ 
                     - การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคต มีความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งมีความส านึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้เป็น
ผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ ์
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                     - การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะรวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
                    - ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับเยาวชนและผู้น า 
ด้านความคิดเป็น เช่น ผู้น าชุมนุม นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้น าองค์กร พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเน้นการ
ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง 
            3. หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม 

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 

             1. แท้จริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่างบุคคลธรรมดาใน
การจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอ านาจการต่อรองสูงขึ้น และน าไปสู่การรับ
ใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
             2. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจท าได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอนสหกรณ์ทุกสหกรณ์
ไม่ว่าประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือกันได้ในทุกระดับเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและขบวนการ
สหกรณ์ในแนวตั้งสหกรณ์ท้องถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค 
หรือระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณ์ควรรวมตัวกัน
เป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การ
ฝึกอบรมการส่งเสริมแนะน าการก ากับดูแลการตรวจสอบการวิจัยและการพัฒนาฯลฯ 
              3.วัตถุประสงค์ส าคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถอ านาจ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็นสหกรณ์ท่ีมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะของ "ระบบรวม" หรือ
เป็นเอกภาพ 

หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 

             1. สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 
เพราะฉะนั้น การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซึ่งหมายความว่า
เป็นการพัฒนา ที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความ
ต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง  
            2. เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือในการ
พัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 
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2. วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

“สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ เอ้ืออาทร 
ต่อสังคม เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” 

 
2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ หมายถึง เป็นสหกรณ์ที่มีการพัฒนาระบบริการที่ได้

มาตรฐานสากล(มาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ออมทรัพย์มาตรฐานตามนโยบายฯ ) และมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2.2    ยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ หมายถึง การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ยึดหลักความเป็น
เหตุเป็นผล ภายใต้การใช้องค์ความรู้  การใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจ  ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก  

                2.3     เอ้ืออาทรต่อสังคม หมายถึง มีการช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน และการช่วยเหลือสังคม 
          2.4   เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต หมายถึง การสนับสนุนให้สมาชิกการมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข 
มีความมั่นคงทางการเงินสามารถด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
 

3. พันธกิจ 5 ประการ( Mission )  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว พันธกิจที่จะด าเนินการก็คือ 
 3.1 บริหารจัดการสหกรณ์ตามมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 3.2ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 
 3.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด สร้างความเชื่อมั่น
จากสมาชิก รวมถึงสร้างประโยชน์แก่สมาชิก สังคม และชุมชน  
 3.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.5 ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร  
 

 4.ค่านิยมร่วม (Share Value) 
 

" ม่ันคง โปร่งใส เต็มใจบริการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม" 
SahakorN Sataranasuk Phrae (SNSP) 

 
 S (Stability)              คือ สหกรณ์มีความม่ันคง 
 N (No corruption)       คือ ความโปร่งใส 
 S (Service mind)         คือ เต็มใจบริการ 
 P (Participatory Management)  คือ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
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5. เป้าประสงค์ ( Goals ) 
       5.1 เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก และบุคคลทั่วไป 
       5.2 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ และพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 
       5.3 เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก 
       5.4 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       5.5  ส่งเสริมองค์กรที่เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์อ่ืน 
       5.6 มุ่งให้บริการอย่างดีเยี่ยม มีความหลากหลาย มีความถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงมีการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างรอบด้านและทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์( Strategic Issues ) 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด ก าหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
                1. เสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์แก่มวลสมาชิก 
                2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง 
                3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
 
กลยุทธ์ ( Strategy ) ( ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้) 
          การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การพัฒนาเพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
การพัฒนาสหกรณ์ฯที่ตั้งไว้  มีทิศทางและขอบเขตการด าเนินการดังนี้ 
         1. พัฒนาฐานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ: จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง 
         2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามความต้องการ : พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะกรรมการกลุ่มสหกรณ์  พัฒนาองค์ความรู้  
เจตคติผู้แทนสมาชิก และพัฒนาเครื่องมือด้านการจัดการเพ่ือน าความรู้ มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรโดยมีกระบวนการสรรหาความรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันไปยังบุคคล กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
        3. เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร : ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
ให้กับบคุลากรในองค์กร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น และสร้างความตระหนักให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน  วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย  
              3.1 บริการด้วยใจ ( Service Mind )  
              3.2 โปร่งใสในหน้าที่ ( Clean )   
              3.3 ผลงานดีมีคุณธรรม ( Morality )    
              3 4 น าสู่การพัฒนา ( Development) 
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       4. พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักสากล  : พัฒนาการใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักสหกรณ์ฯ 7 ประการ จัดท า/ประเมินผล/สรุปผลแผนปฏิบัติการตามมาตรฐาน
คุณภาพ  มาตรฐานคุณภาพ 5 ส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย
และทั่วถึงสร้างระบบการลงทุนเพ่ือบริการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ด้านการลงทุนความปลอดภัย และ
การลงทุนอ่ืนๆ โดยจัดกิจกรรมหรือก าหนดแนวทางช่วยเหลือที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
       5. ยกระดับระบบบริหารการเงินที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง : พัฒนาโครงสร้างพ้ืน ฐาน ระบบ
การเงิน และกลไกสนับสนุน โดยการก าหนดมาตรการและกลไกที่เอ้ือ ต่อการพัฒนาระบบการเงิน และ
เชื่อมโยงธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างการเงินเพ่ือลดต้นทุนและสร้างเสถียรภาพ พัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในธุรกิจของสหกรณ์ฯ (ระบบ Online) การจัดการความเสี่ยงเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ า สร้างระบบการ
เรียนรู้ที่เกื้อหนุนการยกระดับความสามารถในการบริหาร  
        6. สร้างและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารและการให้บริการ : แสวงหาโอกาส ส าหรับการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และบริการใหม่ๆ  การบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย และพัฒนาบริการที่เอ้ือ 
ต่อการให้บริการสมาชิกหรือผู้รับบริการ 
        7. สร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าแก่สมาชิก : พัฒนารูปแบบการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้
เหมาะสมกับสมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ ผู้หักผลักส่ง และผู้ประสานงาน  เพ่ือให้เข้าใจหลักปรัชญาสหกรณ์ 
หลักการสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ 
         8. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสมาชิก  : 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสมาชิก 
         9. พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ : พัฒนาวิธีการให้บริการโดยให้
ความส าคัญกับความต้องการของสมาชิก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
แก่สมาชิกและผู้รับบริการ มีการประเมินผล ติดตามผล และปรับปรุงเป็นระยะอย่างเหมาะสม ก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน สร้างธุรกิจเสริมจากสินทรัพย์ สร้างระบบการตรวจสอบภายใน 
เพ่ิมวิธีการเข้าถึงการบริการทางการเงิน จัดสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพเสริม เพ่ิมวิธีการออมเงินให้มีความหลากหลาย มีมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิก จัดสวัสดิการที่ทั่วถึง
และเป็นธรรม พัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิม เพ่ิมสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อสมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของสมาชิก 
 

การน าแผนสูก่ารปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
              ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้แผนสมบูรณ์และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ได้น า Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช้ 5 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
(Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) มุมมองด้านประสิทธิผล(Effectiveness Perspective) 
มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment Perspective) โดยการก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญแต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ พร้อมกับก าหนด
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
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                แผนที่ยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (2559-2562) 
          “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เอื้ออาทรต่อสังคม เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” 
 
 
 
 
 

มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Social and Environment 
Perspective) 
 

 
 
 
 
 

มุมมองด้านประสิทธิผล
(Effectiveness Perspective) 

 
 
 
 
 
 
 

มุมมองด้านผู้รับบริการ 
(Customer Perspective) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process 
Perspective) 

 
 
 
 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

 
 
 
 
 

1.เสริมสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธาในอุดมการณ์ 

และหลักการสหกรณ์แก่มวลสมาชิก 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีความเข้มแข็ง 

3.ยกระดับคณุภาพชีวิต

ของสมาชิก 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางสังคมและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสมาชิก 

สมาชิกรักและศรัทธา 

ในอุดมการณ์สหกรณ์เพิม่ ขึ้น 

สหกรณ์แบบพึ่งพาตนเอง 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ภาพลักษณ์เปน็เลิศ 

สหกรณ์มีเสถียรภาพ 

ทางการเงิน 

สมาชิกมีวินัยทางการเงิน สมาชิกมีความม่ันคง 

ทางการเงิน 

สร้างระบบสหกรณ ์

ที่มีคุณค่าแกส่มาชิก 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนรว่ม 

กิจกรรมทางสังคมและพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมของสมาชิก 

พัฒนาระบบการให้บริการ

และสวัสดิการที่มีคุณภาพ 

ยกระดับการบริการทางการเงินตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

จัดบริการทางการเงิน 

ที่หลากหลาย 

จัดสวัสดิการที่ทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

พัฒนาการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ตามหลักสากล 

ยกระดับระบบบริหารการเงิน 

ที่เอ้ือ ต่อการพึง่ พาตนเอง 

สร้างและพัฒนานวัตกรรม 

การบริหารและการใหบ้ริการ 

พัฒนาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ การสื่อสาร 

ยกระดับการพัฒนา 

สมรรถนะบุคลากร 

เสริมสร้างค่านิยมร่วม 

และวัฒนธรรมองค์กร 
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ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด 

มุ ม ม อ ง ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (Social and 
Environment 
Perspective) 

S1 จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

มุ มม อ ง ด้ า นป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness 
Perspective) 

E1 อัตราการลาออกจากการเป็นสมาชิก  
E2 ระดับความส าเร็จของการบริหารสหกรณ์แบบพ่ึงพาตนเอง  
E3 ระดับความส าเร็จของการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้  
E4 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์โดยภาพรวม 
E5 ระดับความส าเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน 
E6 จ านวนของสมาชิกท่ีมีเงินฝากและหรือส่งช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง 
E7 อัตราเงินฝากเฉลี่ยของสมาชิก 

มุ ม ม อ ง ด้ า น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร 
(Customer Perspective) 

C1 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์  
C2 จ านวนกิจกรรมที่สมาชิกมีส่วนร่วมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
C3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
C4 ระดับความส าเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
C5 จ านวนประเภทการให้บริการทางด้านการเงิน 
C6 จ านวนกิจกรรมที่สหกรณ์ฯจัดสวัสดิการแก่สมาชิกที่ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

มุมมองด้ านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process 
Perspective) 

I1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์ 
I2 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์  
I3 จ านวนกิจกรรมที่ลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
I4 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารการเงินที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง 
I5 จ านวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การเจริญเติบโต (Learning 
and Growth Perspective) 

L1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ 
L2 ร้อยละของกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลประจ าปี 
L3 ร้อยละของผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
L4 จ านวนครั้งจัดกิจกรรมให้บุคลกรเรียนรู้ร่วมกันในการเสริมสร้างค่านิยมร่วม และ
วัฒนธรรมองค์กร 
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ตัวช้ีผลการด าเนินงานหลัก ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัด 

1.มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
กลยุทธ์ KPIs รหัส สูตรค านวณ 

/ 
วิธีประเมิน 

ข้อมูล/
ฐาน 

เป้าหมาย 

     2559 2560 2561 2562 
พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยี 
ส า ร ส น เ ท ศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสหกรณ์ฯ 
ระดับ 1 หมายถึง มีฐานข้อมูล
ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงาน  และมีระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่า เชื่ อถือของข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 1 และมีการ 
อัพเดทข้อมูลที่ จ า เป็นอย่ าง
สม่ าเสมอ ทันท่วงที มีระบบ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มี
ค รุ ภั ณ ฑ์ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมัย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 2 และมีการ
พัฒนาปรั บปรุ ง เทค โน โลยี
สารสน เทศจากข้ อคิ ด เห็น /
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน และมีจ านวนผู้เข้าใช้
ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 3 และมี
จ านวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet 
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา 
มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน
ความเสียหายและมีการส ารอง

L1   ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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ข้อมูลสารสนเทศ(Backup) 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 4 และมี
ระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ มีระบบ 
Access Right ที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 
 

ยกระดั บ กา ร
พัฒนา 
ส ม ร ร ถ น ะ
บุคลากร 

ร้อยละของกรรมการด าเนินการ 
ผู้ ตรวจสอบกิจการและฝ่ าย
จัดการ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
ประจ าปี 

L2 บุ ค ล า ก ร ที่
พัฒนา X 100 
จ า น ว น
บุ ค ล า ก รทั้ ง 
หมด 

 80 80 80 80 

 ร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่ได้รับ
การพัฒนาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

L3 ผู้ แ ท น ฯ ที่
พัฒนา X 100 
จ า น ว น
บุ ค ล า ก รทั้ ง 
หมด 

 50 60 70 80 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค่านิยมร่วม 
และวัฒนธรรม
องค์กร 

จ านวนครั้ง ที่จัดกิจกรรมให้
บุคลากรเรียนรู้ร่วมกันในการ
เสริมสร้างค่านิยมร่วม และ
วัฒนธรรมองค์กร 

L4 ต ร ว จ ส อ บ
จ านวนครั้ง 

 1 1 1 1 
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2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
กลยุทธ์ KPIs รหัส สูตรค านวณ 

/วิธีประเมิน 
ข้อมูล/
ฐาน 

เป้าหมาย 

     59 60 61 62 
พั ฒ น า ก า ร
บริหารจัดการ
ส ห ก ร ณ์ ต า ม
หลักสากล 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
พัฒนาการบริหารจัดการ 
สหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์ 
ระดับ 1 หมายถึง มีการจัดท า /
ประเมินผล/สรุปผลแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีกระบวนการ
บริ ห า รจั ดก าร เ พ่ื อประ เมิ น
มาตรฐานคุณภาพ สหกรณ์ 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 1 และ 
สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีได้ตามก าหนด 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 2 และมีการ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
และท่ัวถึง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 3 และมีการ 
ใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการโดยยึด 
หลักสหกรณ์ฯ 7 ประการ 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 4 และเป็น 
ต้นแบบการบริหารสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

I1   2 3 4 5 

 ระดับความพึงพอใจของสมาชิก
ต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ฯ 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปาน

I2 แ บ บ ส า ร ว จ
ความพ่ึงพอใจ 

 3 3 4 5 
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กลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก
ที่สุด 

 จ านวนกิจกรรมที่ลงทุนทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

I3 จ านวน
กิจกรรม 

 2 2 3 3 

ยกระดับระบบ
บริหารการเงิน
ที่เอ้ือ ต่อการ
พ่ึงพาตนเอง 

ระดับความส า เร็จของระบบ
บริหารการเงินที่เอ้ือ ต่อการ
พ่ึงพาตนเอง 
ระดับ 1 หมายถึง ก าหนด
มาตรการและกลไกที่เอ้ือ ต่อ 
การพัฒนาระบบการเงิน และ
เชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 1 และ 
พัฒนาโครงสร้างการเงินเพ่ือลด
ต้นทุนและสร้างเสถียรภาพทาง
การเงิน 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 2 และ 
พัฒนาสารสน เทศ เชื่ อม โ ย ง
ฐานข้อมูลในธุรกิจของสหกรณ์ฯ 
( ระบบ Online ) 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 3 และจัดตั้ง 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 4 และสร้าง 
ระบบการเรียนรู้ที่เกื้อ หนุนการ
ยกระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

I4   2 3 4 5 

สร้างและ
พัฒนา
นวัตกรรมการ
บริหารและการ
ให้บริการ 
 

จ านวนนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ 
 

L5 จ านวน
นวัตกรรม 

 1 1 1 1 
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3.มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) 
กลยุทธ์ KPIs รหัส สูตรค านวณ 

/ 
วิธีประเมิน 

ข้อมูล/
ฐาน 

เป้าหมาย 

     59 60 61 62 
สร้างระบบ
สหกรณ์ท่ีมี 
คุณค่าแก่
สมาชิก 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุดมการณ์สหกรณ์ฯ 
ระดับ 1 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจมากท่ีสุด 

C1  n/a 3 3 4 5 

ส่งเสริม
สนับสนุนการมี 
ส่วนร่วม
กิจกรรมทาง 
สังคมและ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อมของ
สมาชิก 

จ านวนกิจกรรมที่สมาชิกมีส่วน
ร่ ว ม ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อม 

C2 จ านวน
กิจกรรมกลุ่ม 
17 กลุ่ม 

n/a 17 17 17 17 

พัฒนาระบบ
การให้บริการ
และสวัสดิการ 
ที่มีคุณภาพ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปาน
กลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก
ที่สุด 

C3  n/a 3 3 4 5 

 ระดับความส าเร็จการบริการทาง
การเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับ 1 หมายถึง การวางแผน

C4  n/a 4 5 5 5 
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งบประมาณ และค านวณ 
ต้นทุนของกิจกรรม 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
คุณภาพ ระดับ 1 และมีการ
จัดระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารทางการเงินรวมถึง
การการควบคุมงบประมาณ 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
คุณภาพ ระดับ 2 และมีการ 
จัดท ารายงานทางการเงิน 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
คุณภาพ ระดับ 3 และมีการ 
บริหารสินทรัพย์ 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ
คุณภาพ ระดับ 4 และมีการ 
ตรวจสอบภายใน 

 จ านวนประเภทการให้บริการ
ทางด้านการเงินข้อมูลปีฐาน 
1. เงินฝากออมทรัพย์ 
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
3. ต๋ัว สัญญาใช้เงิน 
4. เงินกู้สามัญ 
5. เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. เงินกู้ฉุกเฉิน 
7 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 
8 เงินกู้เพ่ือยานพาหนะ 
9. กู้เพ่ืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
10. กู้เพ่ือการท่องเที่ยว 
11 กู้เพ่ือเครื่องใช้ไฟฟ้า 
12.กู้วันเกิด 
13.กู้เทศกาล 
14.กู้ สสธท. 
15.กู้เงินปันผล 

C5 จ านวน
ประเภท 

n/a 16 16 16 16 

 จ านวนกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัด
สวัสดิการแก่สมาชิกที่ทั่วถึงและ
เป็นธรรมข้อมูลปีฐาน 
1. สวัสดิการสงเคราะห์อุบัติภัย 
2. สวัสดิการทุนการศึกษา 

C6 จ านวน
ประเภท 

n/a 8 8 8 8 
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3. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา
มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก 
4. สวัสดิการสมาชิกตามจ านวนปี
การเป็นสมาชิก 
6. ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก  
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุม
สหกรณ์สาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย 
8.ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ไทย 

 
4.มุมมองด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) 

กลยุทธ์ KPIs รหัส สูตรค านวณ 
/ 

วิธีประเมิน 

ข้อมูล/
ฐาน 

เป้าหมาย 

     59 60 61 62 
สมาชิกรักและ
ศรัทธาใน
อุดมการณ์
สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

อัตราการลาออกจากการเป็น
สมาชิก 
สมาชิกลาออก หมายถึง 
สมาชิกขอลาออก ถูกให้ออก 
โดยการโอนหุ้น และจ าหน่าย 

E1 สมาชิก
ลาออก X 
100 
สมาชิก
ทั้งหมด 

 ไม่
เกิน
ร้อย
ละ 2 

ไม่
เกิน
ร้อย
ละ 2 

ไม่
เกิน
ร้อย
ละ 2 

ไม่
เกิน
ร้อย
ละ 2 

สหกรณ์แบบ
พ่ึงพาตนเอง
และเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับความส า เร็ จของการ
บริหารสหกรณ์แบบ 
พ่ึงพาตนเอง 
ระดับ 1 หมายถึง มีการ
ก าหนดการบริหารงานภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล และมีการ
ก าหนดมาตรฐานการบริการสู่ 
ความเป็นเลิศ 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 1 และมี 
การก าหนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบการบริหารงานและ 
การด าเนินงานของกิจการ 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 2 และมี 
การก าหนดนโยบายในการ

E2  n/a ระดับ 
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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บริหารจัดการเพื่อให้เกิด 
ประ โ ยชน์ สู ง สุ ด ใ นก า ร ใ ช้
ทรัพยากร 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 3 และมี 
การก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม 
ชุมชน 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 4 และมี 
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เพ่ีอพัฒนาความสามารถสู่ 
มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและจัด 
สวัสดิการให้กับสมาชิก 

 ระดับความส า เร็ จของการ
บริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับ 1 หมายถึง มีการจัดท า
แผนพัฒนาความรู้ที่ชัดเจนใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในหน่วยงาน 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 1 และมี 
การพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนรู้ 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 2 และมี 
การจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับ
ความส าเร็จ ระดับ 3 และ 
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ 
ความเข้าใจและน าประโยชน์ 
จากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับ

E3  n/a ระดับ 
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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ความส าเร็จ ระดับ 4 และมี 
การสร้างเครือข่าย และการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ 
สมาชิกและบุคคลที่สนใจ และ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ภาพลักษณ์เป็น
เลิศ 

ระดับความคิดเห็นของสมาชิก
ที่มีต่อสหกรณ์โดยภาพรวม 
ระดับ 1 หมายถึง สหกรณ์ฯ 
อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ระดับ 2 หมายถึง สหกรณ์ฯ 
อยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับ 3 หมายถึง สหกรณ์ฯ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง สหกรณ์ฯ 
อยู่ในระดับดี 
ระดับ 5 หมายถึง สหกรณ์ฯ 
อยู่ในระดับดีมาก 

E4  n/a ระดับ 
4 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

สหกรณ์มี
เสถียรภาพ 
ทางการเงิน 

ระดับความส าเร็จของความมี
เสถียรภาพทางการเงิน 
ระดับ 1 หมายถึง บรรลุตาม
ตัวชีวัดย่อย 4 ตัวชี้วัด 
ระดับ 2 หมายถึง บรรลุตาม
ตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด 
ระดับ 3 หมายถึง บรรลุตาม
ตัวชี้วัดย่อย 6 ตัวชี้วัด 
ระดับ 4 หมายถึง บรรลุตาม
ตัวชี้วัดย่อย 7 ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 หมายถึง บรรลุตาม
ตัวชี้วัดย่อย 8 ตัวชี้วัด 

E5  n/a ระดับ 
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 E5/1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  หนี้สิน 
ทุนของ
สหกรณ์ 

 0.69 
เท่า 

0.70 
เท่า 

0.71 
เท่า 

0.72 
เท่า 

 E5/2 อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนทุน 

 ก าไรสุทธิ X 
100 
ทุนของ
สหกรณ์ถัว
เฉลี่ย 

 7.36 7.37 7.38 7.39 

 E5/3 อัตราผลตอบแทนต่อ  ก าไรสุทธิ X  4.33 4.44 4.55 4.66 
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สินทรัพย์ 100 
สินทรัพย์ถัว
เฉลี่ย 

 E5/4 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  สินทรัพย์
หมุนเวียน 
หนี้สิน
หมุนเวียน 

 0.23 0.33 0.43 0.53 

 E5/5 อัตราค่าใช้จ่ าย
ด าเนินงานต่อก าไร (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 

 คชจ.
ด าเนินงาน 
X100 
ก าไรก่อนหัก
คชจ.
ด าเนินงาน 

 9.48 9.40 9.30 9.00 

 E5/6 อัตราส่วนทุนส ารองต่อ
สินทรัพย์ 

 ทุนส ารอง 
สินทรัพย์ 

 0.04 0.06 0.08 0.10 

 E5/7 อัตราลูกหนี้ระยะสั้น ที่
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

 ลูกหนี้ระยะ
สั้นที่ช าระได้
ตามก าหนด 
X 100 
ลูกหนี้ระยะ
สั้นที่ถึง
ก าหนดช าระ 

 100 100 100 100 

 E5/8 อัตราการเจริญเติบโต
ของทุน 

 ทุนเพ่ิม
ระหว่างปี X 
100 
ทุนต้นปี 

 0.01 0.02 0.03 0.04 

สมาชิกมีวินัย
ทางการเงิน 

จ านวนของสมาชิกที่มีเงินฝาก
และหรือส่งช าระหนี้ 
อย่างต่อเนื่อง 

E6 จ านวน
สมาชิกช าระ
หนี้ต่อเนื่อง x 
100จ านวน
สมาชิกท่ีกู้
ทั้งหมด 

 99.00 99.50 99.55 99.55 

สมาชิกมีความ
มั่น คงทางการ
เงิน 

อัตราเงินฝากเฉลี่ยของสมาชิก 
เงินฝาก หมายถึง เงินฝากของ
สมาชิก รวมถึงตั๋วสัญญา 
ใช้เงินของสมาชิก 

E7 เงินฝาก 
จ านวน
สมาชิกท้ัง 
หมด 

 1.66 1.77 1.88 1.99 
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5.มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment Perspective) 
กลยุทธ์ KPIs รหัส สูตรค านวณ 

/ 
วิธีประเมิน 

ข้อมูล/
ฐาน 

เป้าหมาย 

     59 60 61 62 
สมาชิกร่วมมือ
ในการสร้าง
คุณประโยชน์
ต่อสังคมและ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

S1 ตรวจสอบ 
จ านวนสมาชิก 

17 70 80 90 90 

 

กรอบการด าเนินงานและงบประมาณ 
           ในการปฏิบัติสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานแต่ละมุมมอง ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินงานไว้กว้างๆ พร้อมกับก าหนดวงเงินงบประมาณเป็นระบบงบประมาณมุ่งผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategy Performance Based Budgeting)ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ได้ก าหนดงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินกิจการตามแผนงบประมาณไว้14,085,077.30 บาท โดยได้แบ่งการใช้งบประมาณออกเป็น  
2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
1. งบประมาณบริหารจัดการ 
2. งบประมาณตามมุมมอง 
           - มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) 
           - มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
           - มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
ซึ่งสัดส่วนงบประมาณแต่ละปี สามารถผันแปรได้ตามความเหมาะสม แต่เมื่อรวมกัน 5 ปี ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด อัตรางบประมาณเพ่ิมขึ้น แต่ละปี ใช้อัตราการเจริญเติบโต 5% บวกอัตราเงินเฟ้อ 5% 
โดยงบประมาณตามกลยุทธ์สามารถเลื่อนไหลได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินยอดรวมของงบประมาณแต่
ละมุมมอง และงบประมาณแต่ละประเภท ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ี 
วัด 

งบประมาณ (หน่วย:บาท) รวม 

   2559 2560 2561 2562  
1. งานบริหารทั่วไป : เงินเดือน 

ค่าจ้าง เงินเพ่ิมพิเศษ  
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าครองชีพ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบในการ
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น 
ค่ า ต อบ แ ท น ง า น ป ร ะ ธ า น
กรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก และรองประธาน 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ 
บุคคล อ่ืนที่ สหกรณ์ เ ชิญมา 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลา ค่าตอบแทน 
ต ารวจรักษาการณ์ ค่าสอบ
บัญชี ค่าตอบแทนหน่วยงาน 
ค่ารับรอง ค่าบริการท าความ
สะอาด ค่าเบี้ย เลี้ยงพาหนะ 
ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือน อนุกรรมการ 
และคณะท างาน ค่าพาหนะ
เดินทางของผู้ประสานงาน 

ล้าน
บาท 

2.40 2.60 2.80 3.00  

2. งานบริหารงบกลาง : ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ของใช้
ส านักงาน น้ า มันเชื้อเพลิง ของ
ที่ระลึก/ของขวัญ/ของช าร่วย 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย
ทั่วไป ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร
เ จ้ า ห น้ า ที่ เ งิ น ส ม ท บ
ประกันสังคม ค่าธรรมเนียม
เช็ค/โอนเงิน ค่าขนย้ายเงินสด 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ล้าน
บาท 

1.30 1.40 1.50 1.60  

 รวมงบบริหารจัดการ  3.70 4.00 4.30 4.60  
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2. กรอบการด าเนินงานและงบประมาณตามมุมมอง 
 
ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ี 

วัด 
งบประมาณ (หน่วย:บาท) รวม 

   2559 2560 2561 2562  
1. มุมมองด้านการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต มี 3 กลยุทธ์
ประกอบด้วย 

      

 1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ : จัดหาครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ฯ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย 

L1 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

 1.2  ยกระดับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร : 
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ด าเนินการ ฝ่ายจัดการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ พัฒนาองค์
ความรู้ เจตคติผู้แทนสมาชิก 
และพัฒนาเครื่องมือด้านการ
จัดการเพ่ือน าความรู้ มาใช้
พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรโดยมีกระบวนการสรร
หาความรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันไป
ยังบุคคลกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 
 

L2 
L3 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
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 1.3 เสริมสร้างค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรม 
องค์กร : ปลูกฝังค่านิยมร่วม
และวัฒนธรรมองค์กรให้กับ
บุคลากรในองค์กร จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความ
คิดเห็น และสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติได้ตรงกัน 
ค่านิยมร่วม ประกอบด้วย 
“สหกรณ์ฯ บริหารงานแบบ 
มีส่วนร่วม รับผิดชอบตนเอง 
และสังคม ความเสมอภาค 
ความเที่ยงตรง โปร่งใส 
สามัคคี สมาชิกตั้งม่ันใน
จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อ
ผู้อ่ืน” 
 วัฒนธรรมองค์กร 
ประกอบด้วย 
1. บริการด้วยใจ  
( Service Mind ) 
2. โปร่งใสในหน้าที่ ( Clean ) 
3. ผลงานดีมีคุณธรรม  
( Morality ) 
4.น าสู่การพัฒนา  
( Development ) 

L4 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

2. มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน มี 3 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

      

 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณ์ตามหลัก 
สากล : พัฒนาการใช้แผนกล
ยุทธ์ เป็นเครื่องมือในการ 
บริ ห า รจั ดการ โดยยึ ดหลั ก
สหกรณ์ฯ 7 ประการ การ
พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ
สหกรณ์ มาตรฐานคุณภาพ 
 5 ส. จัดท า/ประเมินผล/

I1 
I2 
I3 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
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ส รุ ป ผ ล แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและ
ทั่วถึง สร้างระบบการลงทุนเพ่ือ
บ ริ ก า ร ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง ด้านการลงทุน
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
และการลงทุนอ่ืนๆ โดยจัด
กิจกรรมหรือก าหนดแนวทาง
ช่วยเหลือที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 2.2 ยกระดับระบบบริหาร
การเงินที่เอื้อ ต่อการ 
พึ่งพาตนเอง : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
การเงินและกลไกสนับสนุน โดย
การก าหนดมาตรการและกลไก
ที่เอ้ือ ต่อการพัฒนาระบบ
การเงิน และเชื่อมโยงธุรกิจ 
พัฒนาโครงสร้างการเงินเพ่ือ 
ลดต้นทุนและสร้างเสถียรภาพ 
พัฒนาสารสนเทศเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลในธุรกิจของสหกรณ์ 
( ระบบ Online ) จัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ า ประกัน สร้าง
ระบบการเรียนรู้ที่เกื้อ หนุนการ
ยกระดับความสามารถในการ
บริหาร จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

I4 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

 2.3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารและการให้บริการ : 
แสวงหาโอกาสส าหรับการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการ
บริหาร และบริการใหม่ๆ 
การบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย 
พัฒนาบริการที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการสมาชิก หรือ

I5 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
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ผู้รับบริการ 
 

3 มุมมองด้านผู้รับบริการ มี 
 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

      

 3.1 สร้างระบบสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแก่สมาชิก : 
พัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
อุดมการณ์สหกรณ์ให้เหมาะสม 
กับ สมาชิก เก่า สมาชิกใหม่ 
ผู้หัก ผลักส่ง และผู้
ประสานงาน 

C1 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิก :ส่งเสริมให้สมาชิกมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิก 

C2 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

 3.3 พัฒนาระบบการให้บริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพ : 
พัฒนาวิธีการให้บริการโดยให้
ความส าคัญกับความต้องการ
ของสมาชิก สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม ก าหนด
มาตรฐานการให้บริการแก่
สมาชิกและผู้รับบริการ มีการ
ประเมินผล ติดตามผล และ
ปรับปรุงเป็นระยะอย่าง
เหมาะสม ก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน 
สร้างธุรกิจเสริมจากสินทรัพย์ 
สร้างระบบการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ิมวิธีการเข้าถึงการ
บริการทางการเงิน จัดสินเชื่อ
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและการประกอบ

C3 
C4 
C5 
C6 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
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อาชีพเสริม เพ่ิมวิธีการออมเงิน
ให้มีความหลากหลาย มี
มาตรการในการช่วยเหลือ
สมาชิก จัดสวัสดิการที่ทั่วถึง
และเป็นธรรมพัฒนาสวัสดิการ
รูปแบบเดิม เพ่ิมสวัสดิการ
รูปแบบใหม่ทีต่อบสนองต่อ
สมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก 

 รวมงบประมาณตามกรอบ
พัฒนาตามมุมมอง 

 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

 

การควบคุม ติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ ์
           การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์จะเกิดผลส าเร็จ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จนั้น มีรูปแบบในการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
           1. การควบคุม เป็นการควบคุมแบบข้อมูลย้อนกลับ คือการก ากับ ติดตาม ดูแลให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยการมอบความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการคณะกรรมการด าเนินการ 
ซึ่งอาศัยโครงสร้างของสหกรณ์ฯ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ การควบคุมยุทธวิธี และการควบคุมการ
ด าเนินการ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติรายปี มีการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายปี 
           2. การควบคุมด้วยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ การวัดผล / ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์แบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดท าแผนฯ โดย
ประเมินตามตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs)5 มุมมอง คือ มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 4ตัวชี้วัด มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process Perspective) 5 ตัวชี้วัด มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) 6 ตัวชี้วัด 
มุมมองด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective)7 ตัวชี้วัด และมุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Social and Environment Perspective) 1 ตัวชี้วัดที่ต้องท าการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 4 
           3. การควบคุมด้วยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล การวัดสมรรถนะบุคคลด้วยบุคคลเป็นหัวใจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้น าในองค์กรจะต้องท าความเข้าใจกับบุคลากร
และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จให้ชัดเจน พร้อมกับมีการวัด/
ประเมินสมรรถนะควบคู่กันไปดังนี้ วัดความรู้ วัดความช านาญ วัดสมรรถนะทางการบริหารและความเป็นผู้น า 
วัดสมรรถนะภายในองค์กรเป็นรายปีทุกปี 
           4. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี แรกของแผน เมื่อสิ้น สุดแผน 
ปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าและอุปสรรค อีกทั้ง ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
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           5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2561 เพ่ือสรุป
การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 4 ปี ด าเนินการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายกับ
สหกรณ์อ่ืน หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

    ภาคผนวก 
    
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นพ.ศุภชัย บุญอ าพันธ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ สสจ.แพร่ 

2 นายคณาธิป มุดเจริญ ทีป่รึกษาสหกรณ์ สสจ.แพร่(วิทยากร) 

3 นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ รพ.สูงเม่น 

4 นายสุทธิพันธ์ ทองไหล ที่ปรึกษาสหกรณ์ เทศบาลต าบลป่าแมต 

5 นางบุษบา ค าสวน สมาชิกสามัญ สสจ.แพร่(ผู้ช่วยวิทยากร) 

6 นายเด่น  ปัญญานันท์ ประธานสหกรณ์ สสจ.แพร่ 

7 นายทวีเดช รัตนวรพันธุ์ รองประธานสหกรณ์ คนที่ 1 ข้าราชการบ านาญ 

8 นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์ รองประธานสหกรณ์ คนที่ 1 สสอ.สูงเม่น 

9 นางไพรวรรณ เชื่อนแก้ว เลขานุการ รพ.ร้องกวาง 

10 นางระพีพรรณ จริยาเวช กรรมการ รพ.ลอง 

11 นายอารมณ์  แสนเตชะ กรรมการ สสอ.ลอง 

12 นายภูวดล  ปิ่นแก้ว กรรมการ สสอ.ร้องกวาง 

13 นายสง่า  วังคะออม กรรมการ สสอ.วังชิ้น 

14 นางกิ่งทอง  พุ่มพวง กรรมการ รพ.สูงเม่น 

15 นางวัชลี  อินต๊ะสงค์ กรรมการ รพ.หนองม่วงไข่ 

16 นางกมลทิพย์ กาศสมบูรณ์ กรรมการ รพร.เด่นชัย 

คณะประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ ์ฉบับที่ 4(2559-2562) 
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17 นางพนารัตน์ พงศ์สุขรัตน์ กรรมการ รพ.วังชิ้น 

18 นายวีระพงษ์  ชมภูมิ่ง กรรมการ สสอ.สอง 

19 นายอดิศักดิ์  อากรสกุล กรรมการ สสอ.เด่นชัย 

20 นางภารวี  ศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกดีเด่นอันดับ 1 รพ.ร้องกวาง 

21 นางจรัสศรี ใจสุดา สมาชิกดีเด่นอันดับ 2 สสอ.หนองม่วงไข่ 

22 นางกฤตินี หอมขจร สมาชิกสามัญ สสจ.แพร่ 

23 นายสมปราถ วงศ์ฉายา สมาชิกสามัญ สสจ.แพร่ 

24 นางพริ้มพร แปงมา สมาชิกสามัญ สสจ.แพร่ 

25 นายตวัญจ์  ธงสิบสอง สมาชิกสามัญ สสอ.เมือง 

26 นางปาลิดา สิงห์คา สมาชิกสามัญ สสอ.เมือง 

27 นางนงลักษณ์ มหาวงศ ์ สมาชิกสามัญ สสอ.สอง 

28 นางยุพิน แนวกิติ สมาชิกสามัญ สสอ.สอง 

29 น.ส.เจนนี่ วันทา สมาชิกสามัญ รพ.สอง 

30 นางกันต์กมล รุ่งเรืองเลิศ สมาชิกสามัญ รพ.สอง 

31 นายมณเฑียร กันยะมี สมาชิกสามัญ สสอ.ร้องกวาง 

32 นายชาติสยาม ม้าแก้ว สมาชิกสามัญ สสอ.ร้องกวาง 

33 นางศรียา ถาวะวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ รพ.ร้องกวาง 

34 นางประเทือง ถิน่ทิพย์ สมาชิกสามัญ รพ.ร้องกวาง 

35 นางเปรมฤดี  ธงสิบสอง สมาชิกสามัญ สสอ.หนองม่วงไข่ 

36 นายฐิติวัฒน์   แก่นมณี สมาชิกสามัญ สสอ.หนองม่วงไข่ 

37 นายไกรลาศ ใจเกษม สมาชิกสามัญ รพ.หนองม่วงไข่ 

38 น.ส.นพมาศ เหรา สมาชิกสามัญ รพ.หนองม่วงไข่ 
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39 นางรตนมน วังแผน สมาชิกสามัญ สสอ.สูงเม่น 

40 นางพิสมัย วรรณรัตน์ สมาชิกสามัญ สสอ.สูงเม่น 

41 นายสุรเชษฐ์ สังหาร สมาชิกสามัญ รพ.สูงเม่น 

42 นางสุริยา ศรีดอนชัย สมาชิกสามัญ รพ.สูงเม่น 

43 นางบังอรทิพย์ ชั่งหิน สมาชิกสามัญ สสอ.เด่นชัย 

44 นายรุ่งท า วงษา สมาชิกสามัญ สสอ.เด่นชัย 

45 นางยิ่งเยาวลักษณ์ สีสุข สมาชิกสามัญ รพร.เด่นชัย 

46 นางบุษยา แก้วผ่องพรรณ สมาชิกสามัญ รพร.เด่นชัย 

47 นายวราวุฒิ เสนากูล สมาชิกสามัญ สสอ.ลอง 

48 นางอ าพวรรณ ปัญญาวัน สมาชิกสามัญ สสอ.ลอง 

49 นางสุนันทา  ปะนันวงค์ สมาชิกสามัญ รพ.ลอง 

50 นางจารุวรรณ ช่างเหล็ก สมาชิกสามัญ รพ.ลอง 

51 นายอุทัย อินต๊ะสุข สมาชิกสามัญ สสอ.วังชิ้น 

52 นายประเสริฐ พริบไหว สมาชิกสามัญ สสอ.วังชิ้น 

53 นายธีระ หล้าวงค์ สมาชิกสามัญ รพ.วังชิ้น 

54 

55 

นายธงชัย บุญยืน 

นางนงเยาว์  ค ายวง 

สมาชิกสามัญ 

สมาชิกสามัญ 

รพ.วังชิ้น 

รพ.วังชิ้น 

56 นางวัลลีย์ ปรีชาสุปัญญา สมาชิกสามัญ ข้าราชการบ านาญ 

57 นางสมพิศ รัตนวรพันธุ์ สมาชิกสามัญ ข้าราชการบ านาญ 

58 นางสมมิ่ง อะจิมา สมาชิกสมทบหน่วยงาน สสอ.หนองม่วงไข่ 

59 นางสาวเพ็ญรุ่ง ฝักฝ่าย สมาชิกสมทบหน่วยงาน สสจ.แพร่ 

60 นางสาวโสภิดา พลนาค สมาชิกสมทบหน่วยงาน รพ.วังชิ้น 
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61 นางกมลพัชร เทพพันธุ์ สมาชิกสมทบหน่วยงาน สสอ.เด่นชัย 

62 นางพวงทอง ตรีสัตย์ สมาชิกสามัญ บ านาญ 

63 นายกีระติ เวียงนาค สมาชิกสามัญ สสอ.เด่นชัย 

64 นายนคร ภิญโญ สมาชิกสามัญ สสจ.แพร่ 

65 นายสิทธิ์ศักดิ์ สิริภัทรชัย กรรมการ 5 ส.ภายนอก สสอ.สูงเม่น 

66 นายทินกร พื้นด ี กรรมการ 5 ส.ภายนอก สสจ.แพร่ 

67 นางสาวกนกวรรณ ค าเกตุ กรรมการ 5 ส.ภายนอก สกจ.แพร่ 

68 นายชยันต์ สุวิวัฒนา ผู้ตรวจการสหกรณ์ สกจ.แพร่ 

69 นพ.เอกชัย ค าลือ ผู้ตรวจสอบกิจการ รพ.ร้องกวาง 

70 นางสาวประภาพร โกสิน ผู้ตรวจสอบกิจการ รพ.ลอง 

71 นายเอกชัย ค าเที่ยง ผู้ตรวจสอบกิจการ สสอ.เด่นชัย 

72 นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ ผู้ตรวจสอบกิจการ สสจ.แพร่ 

73 นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ สสอ.เมือง 

74 นางไพพร สันแหลม ผู้จัดการ ส านักงานสหกรณ์ 

75 นางสุวิมล วงศ์ฉายา เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

76 นางทัศนวรรณ สมใจ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

77 น.ส.พรรณกาญจน์ เกลียวกลม เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

78 นางเธียรวรรณ สินธุ์เทาว์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

79 นางอุทัยวรรณ์ สมบัติ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

80 นางภัทรภร จิตผ่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์ 

81 นพ.พันธ์ศักดิ์ วงศ์ค าแก้ว สมาชิกสามัญ รพ.สูงเม่น 

82 นายสัญญา  เป่าไม้ สมาชิกสมทบ รพ.สูงเม่น 
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แผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ ากัด ปี 2559-2562 
 

วิสัยทัศน(์ Vision):“สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักปรัชญาสหกรณ์  เอ้ืออาทรต่อสังคม เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์แก่มวลสมาชกิ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการรองรับ 

กลยุทธ ์
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มุมมองด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางสังคมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของสมาชิก 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์  

จ านวน 17 กลุ่ม ร้อยละของกลุ่มสหกรณ์มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลุ่ ม
สหกรณ์ 

มุมมองด้านประสิทธิผล 2.สมาชิกรักและศรัทธา 
ในอุดมการณส์หกรณเ์พิ่มขึ้น 
3.สหกรณ์แบบพ่ึงพาตนเอง 
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 
4..ภาพลักษณเ์ป็นเลิศ 
5..สหกรณ์มีเสถียรภาพ 
 
 
 
6.สมาชิกมีวินัยทางการเงิน 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาองค์ความรูห้ลักการ
สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ ์
 

ตัวแทนสมาชิก ร้อยละจ านวนตัวแทน
สมาชิกที่ผ่านการอบรม 

ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

3. โครงการสหกรณ์สญัจรเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาระบบ
การจัดการของสหกรณ ์
 

สมาชิกทุกคน ร้อยละของสมาชิก อ านวยการ 

4. โครงการส่งเสรมิการออมของสมาชิก 
 

สมาชิกทุกคน ร้อยละของสมาชิก เงินกู้ 

5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้แกฝ่า่ย
จัดการในการจัดการข้อมูลและการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของสหกรณ ์
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ จ านวน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

6. โครงการเสริมสรา้งความมีวินัยทาง
การเงินแก่สมาชิกเอกสารคู่มือแกส่มาชิก
สหกรณ์ ฯ 

สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ ์ ร้อยละของจ านวนผู้กู ้ อ านวยการ 
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7. สมาชิกมีความมั่นคงทางการ
เงิน 

7. โครงการเพิ่มสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ 
/สมทบ) 
 

สมาชิกบุคลากรสาธารณสุข
ที่บรรจุใหม่ และลูกจ้าง 

อัตราเพิ่มสมาชิก อ านวยการ 

มุมมองด้านผู้รับบริการ 8.สร้างระบบสหกรณ ์
ที่มีคุณค่าแกส่มาชิก 
 
9.พัฒนาระบบการให้บริการและ
สวัสดิการที่มีคณุภาพ 
10.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางสังคมและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมของสมาชิก 

8. โครงการพัฒนานวัตกรรมการกูย้ืมแก่
สมาชิก/เพิม่ประเภทการกู้ยืม 

จ านวนนวัตกรรม/ประเภท
การกู้ยืม 

ร้อยละสมาชิกที่ใช้บริการ เงินกู้ 

9. โครงการจัดสวัสดิการทุนการศกึษา
แก่บุตรสมาชิก 
 

บุตรสมาชิก ร้อยละความพึงพอใจ/
ความครอบคลุม 

ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

10. โครงการพัฒนารูปแบบการจดั
สวัสดิการแก่สมาชิกและอื่น ๆ 
 

จ านวนผู้สูงอาย ุ ร้อยละความพึงพอใจ ศึกษาและ 
ประชาสมัพันธ์ 

11. โครงการสนับสนุนสมาชิกมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม 
 

กลุ่มสมาชิก จ านวนกิจกรรม ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

12. โครงการเผยแพร่ความรู้ระบบ
สหกรณ์แก่สมาชิกและกลุ่มสมาชกิ 
 

กลุ่มสมาชิก จ านวนกิจกรรม ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน 

11.พัฒนาการบริหารจดัการ
สหกรณ์ตามหลักสากล  
12.ยกระดับระบบบรหิารการเงิน 
ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง 
13.สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
การบริหารและการให้บริการ 
 

13. พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ 5 ส. พื้นที่ส านักงานสหกรณ ์ ความส าเร็จตามระดับการ
ประเมิน 

ฝ่ายจัดการ 

14. พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ การ
สหกรณ์ออมทรัพย ์
 

ส านักงานสหกรณฯ์ ความส าเร็จตามระดับการ
ประเมิน 

ฝ่ายจัดการ 

15. พัฒนาระบบบริการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ฝ่ายจัดการ ร้อยละความพึงพอใจ อ านวยการ 
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16. พัฒนาระบบการให้บริการที่
ประทับใจ (ส ารวจความพึ่งพอใจ) 
 

ฝ่ายจัดการ ร้อยละความพึงพอใจ ฝ่ายจัดการ 

17. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้มารบับริการ 
 

ผู้มารบับริการ ร้อยละความพึงพอใจ ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 
 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และการเจรญิเติบโต 

14.พัฒนาฐานระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
15.ยกระดับระบบบรหิารการเงิน
ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง 
 
16.เสริมสร้างค่านยิมร่วม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

18.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สมาชิกสหกรณ ์
การเงินแก่ฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการ 
 

พัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก ความส าเร็จการพัฒนา
ฐานข้อมูล 

ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

19.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสารระหวา่งสมาชิกกับสหกรณ ์
 

พัฒนาWeb site และ
ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 

ความส าเร็จของการ
พัฒนาWebsite 

ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

20.โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการสหกรณ์ และการบริหารทาง
การเงิน 
 

ฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการ 

 อ านวยการ 

21. การอบรมและการศึกษาดูงานการ
พัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้
จากเครือข่ายสหกรณ์ดเีด่น 
 

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ  
สมาชิก 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

22. โครงการประชาสัมพันธ์การสร้าง
ค่านิยมร่วมและส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแก่ฝ่ายจดัการและสมาชิก
สหกรณ ์
 

สมาชิกสหกรณ ์ ร้อยละความพึงพอใจ ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 
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แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขแพร่ จ ำกัด ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 

โครงกำร/กิจรรม ค่ำเป้ำหมำย เป้ำหมำย 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร

(ไตรมำส) งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาสหกรณ์  
 

ร้อยละของกลุ่มสหกรณ์ที่มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

จ านวน 17 กลุ่ม     110,000.00 เงินกู้ 

2.โครงการสหกรณ์สัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการ
ของสหกรณ์ 
 

ร้อยละของสมาชิก สมาชิกทุกคน     80,000.00 ศึกษา 

3.โครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก 
 

ร้อยละของสมาชิก สมาชิกทุกคน     80,000.00 อ านวยการ 

4.โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ฝ่ายจัดการ ในการจัดการข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ 
 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สมาชิก คณะกรรมการ  
ฝ่ายจัดการ 

    220,000.00 อ านวยการ 

5.พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ/ 5ส 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคาร 
-พัฒนาระบบการบริการสมาชิก 
-การประเมินภายใน 
-การรับ การประเมินภายนอก 
 

ความส าเร็จตามระดับการ
ประเมิน 

พื้นที่ส านักงาน     80,000.00 ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 
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6.โครงการจัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
-ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดสรร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ/ความ
ครอบคลุม 

บุตรสมาชิก     450,000.00 ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

7.โครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ 
-สร้างที่พักผู้โดยสารริมทาง 
-สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
-กิจกรรมสาธารณประโยชน์วันส าคัญ 
 

จ านวนกิจกรรม กลุ่มสมาชิก     50,000.00 ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

8.โครงการพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงบริการ 
-พัฒนาเว็บไซต์  
-วารสาร 
-แผ่นพับ 
-สปอตโฆษณา 
-คู่มือส าหรับสมาชิกใหม่ 
-a gift for you 
-ตอบปัญหาwebsite 
-กีฬาสาสุขสัมพันธ์  
-วันสหกรณ์แห่งชาติ/เจ้าภาพ  

ความส าเร็จของการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร 

พัฒนา เ ว็ บ ไซต์ และ ช่อ ง
ทางการสื่อสารต่างๆ 

    112,200.00 
 
 

ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

9.การอบรมและการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่ง
เรียนรู้จากเครือข่ายสหกรณ์อื่น 
-การอบรมเพิ่มทักษะ 
-ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
สมาชิก 

    500,000.00 ศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

       1,682,200.00  
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ภาพด าเนินกิจกรรม 
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คณะผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งกลุ่ม ระดมความคิด 
วิเคราะห์ข้อมูลท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ ฯ 
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 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 และ ฝ่ายจัดการ พร้อมวิทยากรกระบวนการ 

ร่วมประชุมสรุปการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ฉบับท่ี 4 (2559-2562) 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558) 
2. สรุปผลการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขแพร่จ ากัดระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2562) 

 และการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการและสมาชิก ฯ  ช่วง 25-28 เมษายน 2558 
3. สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดประจ าปี 2555-2557 
4. สรุปรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จ ากัดตามมาตรฐานคุณภาพ 

(CQA )ประจ าปี 2557 
5. แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์จ ากัดระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554-2558) 
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2557) หลักการสหกรณ์ 
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