
   

แผนกลยุทธ ฉบับที่ 3  ระหวางป 2555 -2557 
สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 

หลักการและเหตุผล 
                             แผนกลยุทธ  เปนแผนระยะยาวของสหกรณซึ่งจัดทําข้ึน  เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของ

สหกรณ โดยไดคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปจจุบันเปนปจจัยหลัก    ซึ่งกลยุทธท่ีไดกําหนดขึ้นจะถูก
นําไปพัฒนาเปนแผนงานโครงการของสหกรณ ในชวงระยะเวลาการดําเนินการ      
               การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัดในครั้งนี้ เพื่อเปนการสรางกรอบทิศทาง 
การพัฒนาสหกรณ และเปนแนวทางปฏิบัติในระยะยาว   โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 

          ในปจจุบันที่อาจจะมีผลกระทบตอสหกรณ มาเปนตัวกําหนดทิศทาง       มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผล 
          ใหสหกรณเกิดความมั่นคงและเปนที่พึ่งของสมาชิก และสังคมตอไป 

        วัตถุประสงค 
1. เพื่อวิเคราะหและพิจารณาแกไขปญหาสถานการณ สภาพแวดลอมของสหกรณในปจจุบันและอนาคต 
2. เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อใหบุคลากรและสมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ 
4. เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกอยางพอเพียงโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิก 
5. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางสหกรณและสมาชิก และเชื่อมโยงเครอืขายธุรกิจระหวางสหกรณ 
6. เพื่อสงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกและสังคม 

        ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. สหกรณ จะมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในระยะเวลา 3 ป ซึ่งกรอบทิศทางการดําเนินงาน

ดังกลาวจะมีความสอดคลองกบัปจจัยสภาพแวดลอม 
2. กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จะเปนลักษณะการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะชวย 

สนับสนุนใหสหกรณมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและใหบริการสมาชิกมากขึ้น อันนําไปสูการเสริมสราง
ภาพลักษณของสหกรณใหเปนที่ยอมรับของมวลสมาชิกมากยิ่งข้ึน 

3. แผนกลยุทธ จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี มรีะบบงานที่ชัดเจน เอื้ออํานวย 
ตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี อันนําไปสูการใหบริการท่ีเปนที่ 
พึงพอใจของมวลสมาชิก 

       4.     กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบ 
               ทิศทางการพัฒนาสหกรณ อันนําไปสูความเปนเอกภาพเดียวกัน ในดานการพัฒนา สหกรณ 
       5.     สรางความเชื่อมั่น ศรัทธา ปรากฏผลเปนที่ยอมรับของสมาชิก และสังคมชาวสหกรณ 
    

 
 



   
 
 1. วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission)  

  วิสัยทัศน (Vision) " เปนองคกรการเงินที่มั่นคง  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  เอื้ออาทรตอ 
                               สมาชิกและสังคม ดํารงไวซ่ึง หลักการ อุดมการณ วธีิการสหกรณ " 
                                              เพื่อบรรลุ วิสัยทัศนดังกลาว สหกรณจึงจําเปนตองกําหนดพันธกิจ หลักไวเพื่อ 
                               เปนแนวทางและวางแผนการปฏิบัติงาน  

        พันธกิจ  (Mission)  คือ   จุดมุงหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาองคกรถือกําเนิดขึน้มาหรือ 
                         ดํารงอยูเปนหลักการที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ   กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค   และ 
                         ยุทธศาสตรการวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจขององคกร เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององคกร 
                         ที่ทําอยูในปจจุบันยังมีความเปนอยูหรือไม  พันธกิจใดควรยกเลิก พันธกิจใดควรดํารงอยู และ 
                         พันธกิจใดควรปรับเปลี่ยนใหมหรือเพิ่มขึ้นใหม  บุคลากรในองคกรตองตระหนกัวาภารกจิใด 
                         คือภารกิจหลัก ภารกจิรอง แลวจะทําใหองคกรนั้นไมมปีญหาในการดําเนินงาน จึงไดกําหนด 
                         พันธกิจหลักไว  5  ประการ คือ  

         พันธกิจท่ี 1  ระดมเงินออมและแสวงหารายไดจากธุรกิจอื่นเพื่อนาํมาบริหารจัดการ 
  ใหเกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  พันธกิจท่ี 2   จัดบริการทางการเงินใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก  
  พันธกิจท่ี 3  จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เปนประโยชนแกสมาชิกและหนวยงานอื่น 
                       ในชุมชนและสังคม 
  พันธกิจท่ี 4   ขยาย พัฒนา ปรับปรุง องคกร บุคลากร ใหมีความทันสมัย เหมาะสม  
                       และสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิกและสหกรณ  

                พันธกิจท่ี 5  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสหกรณและสมาชิก และเชื่อมโยงเครอืขาย 
                                           สหกรณพันธมติร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

2. วัตถุประสงค (Objective)   
        พันธกิจท่ี 1  ระดมเงินออมและแสวงหารายไดจากธุรกิจอื่นเพื่อนาํมาบริหารจัดการใหเกิด 

                                   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
                       1. ขยายฐานการรับสมาชิกและสมาชกิสมทบสนับสนุนการรับฝากเงิน  

             2. สามารถกําหนดผลตอบแทนเงินออมสูงกวาสถาบันการเงินอืน่ๆ  
                     3. มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงและใหผลตอบแทนสูง  
                      4. แสวงหารายไดจากธุรกิจอื่น 

                          พันธกิจท่ี 2  จัดบริการทางการเงินใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก  
                1. เปดใหบริการทางการเงินแกสมาชิกที่ครบวงจร  

              2. มีการกําหนดเงื่อนไขการใหเงนิกูเพื่อใหสมาชิกใชเงินกูตามวตัถุประสงค  
                3. มีการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการบริการทางการเงิน  

                       พันธกิจท่ี 3  จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เปนประโยชนแกสมาชิกและหนวยงานอืน่ๆ 
                                           1. ปรับปรุงการใหสวัสดกิารสมาชิกที่มีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการประเภทใหมๆ  

   2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกและหนวยงานอื่นๆในสังคมและชุมชน 
   3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้นและทั่วถึง 
   4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

          พันธกิจท่ี 4  ขยาย พัฒนา ปรับปรุง  องคกร บุคลากร ใหมีความทันสมัย เหมาะสม 
                        และสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิกและสหกรณ 

 1. จัดหาพัฒนา ปรับปรุงสํานักงานใหทันสมัยและเหมาะสม 
                 2. การพัฒนาโครงสรางภาพลักษณขององคกร และระบบบริหารการจัดการ 
                 3. การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตเพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยดั  
                 4. มีการพัฒนาการกําหนดเวลามาตรฐาน การใหบริการทุกประเภท  

                               5. การเพิม่พูนทักษะความรูความสามารถแกกรรมการ เจาหนาที ่และสมาชิก 
                               6. จัดสวสัดิการเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่  

                         พันธกิจท่ี 5  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสหกรณและสมาชิก เชื่อมโยงเครือขาย 
                                             สหกรณพนัธมิตร 

            1. เพิ่มเติมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสหกรณเร่ืองใหมๆใหทั่วถึง 
            2. สงเสริมกิจกรรมระหวางสหกรณและกลุมสมาชิกใหมีความเขมแข็ง  
     3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมระหวางสหกรณพนัธมิตร 

 
 



   

  
3. กลยุทธ (Strategy 

กลยุทธ  1   พัฒนาสหกรณเพื่อสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาตอสมาชิก สังคม และชุมชน 
กลยุทธ  2   สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายธุรกิจทางการเงินใหมีความเขมแข็ง  
กลยุทธ  3   พัฒนาการใหสวัสดิการใหมๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สงเสริมกิจกรรม  

                                 ในสังคมและชุมชนใหดียิ่งขึน้                           
กลยุทธ  4    พัฒนาเครือขาย พัฒนาบุคลากร สมาชิกและผูแทนสมาชิกใหเขมแข็ง  
กลยุทธ  5    สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพือ่สังคมและขบวนการสหกรณใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 
 
4. แผนงานโครงการ (Tactic Plan)  

    กลยุทธท่ี 1  พัฒนาสหกรณเพื่อสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาตอสมาชิก สังคม และชมุชน 
       1. แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูล ขาวสาร/วารสาร เว็บไซต 

                     2. แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิก 
          3. แผนงานโครงการสรางปรับปรุงจัดเก็บและรกัษาความปลอดภยัของฐานขอมลู 

       4. แผนงานโครงการจัดชั้นคุณภาพหนี้ 
กลยุทธท่ี 2 สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายธุรกิจทางการเงินใหมีความเขมแข็ง  

                            5. แผนงานโครงการพัฒนาบริการธุรกิจเสริม 
                       6. แผนงานโครงการกิจกรรมวันออมแหงชาติ 
                                   7. แผนงานโครงการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
                         8. แผนงานโครงการพัฒนาบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

      กลยุทธท่ี 3  พัฒนาการใหสวัสดิการใหมๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของสมาชิก สงเสริม 
                                   กิจกรรมในสังคมและชุมชนใหดยีิง่ขึ้น     
                                   9. แผนงานโครงการฝกอาชีพเสริมแกสมาชิกและครอบครัวสมาชกิ  

            10. แผนงานโครงการสงเสริมใหความรูดานวิชาการแกสมาชิก  
          11. แผนงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

         12. แผนงานโครงการใหสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
                            13. แผนงานโครงการใหสวัสดิการแกสมาชิกสมทบ 

               14. แผนงานโครงการสนับสนุนสงเสริมใหความรวมมือกับสงัคมและชุมชน 
 



   

 
 
กลยุทธท่ี 4  พฒันาสหกรณใหมีความเขมแข็งและประสทิธิภาพ  

             15. แผนงานโครงการจัดหาสถานที่เพื่อสรางสํานักงาน 
             16. แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ ศึกษาดูงานสหกรณอ่ืน  
             17. แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
             18. แผนงานโครงการฝกอบรมสมาชิกและเจาหนาที่ประจําหนวย 

                   19. แผนงานโครงการสัมมนาศึกษาดูงานสหกรณอ่ืนของผูแทนสมาชิก 
                     20. แผนงานโครงการฝกอบรมใหความรู คณะกรรมการ และเจาหนาที ่

กลยุทธท่ี 5  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเครือขายและขบวนการสหกรณใหเขมแข็งยิง่ขึ้น  
                21. แผนงานโครงการกิจกรรมกีฬาสานสายสัมพันธ  

                                       22. แผนงานโครงการกิจกรรมวนัสหกรณแหงชาติ 
                                       23. แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือขายชมรมสหกรณออมทรัพยในจังหวัด  
                                       24. แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือขายชมรมสหกรณออมทรัพยตํารวจภาคใต  

 
  



   
 


