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คาํนํา 
 
 
 

วิสัยทัศน์ทีแทจ้ริงของความเป็นสหกรณ์   คือ การเป็นองค์กรธุรกิจทีจะต้องมีการดาํเนินงานทีมี
ประสิทธิภาพและมีความยงัยนื เพือการเป็นทีพึงแก่สมาชิกในการแกไ้ขปัญหาดา้นการประกอบอาชีพ และการ
ยกระดบัความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิกของตนนนั ทางเลือกทีสาํคญัภายใตส้ภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  สหกรณ์ จึง
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีกรอบ ทิศทางในการดาํเนินงาน  การจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ของสหกรณ์จึงมีความจาํเป็น  แผนกลยทุธ์เปรียบเสมือนสหกรณ์มีทิศทางในการดาํเนินงาน ซึงเกิด
จากความตอ้งการของสหกรณ์  ประกอบกบัแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคลากรหลาย
ฝ่ายในสหกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร   ฝ่ายจดัการ   และฝ่ายสมาชิกของสหกรณ์     สหกรณ์สามารถนาํกล
ยทุธ์ทีมีความจาํเป็นเร่งด่วน  มากาํหนดแผนงานโครงการทีสอดคลอ้งกบัหลกัการสหกรณ์  เมือสหกรณ์เดินตาง
แผนกลยุทธ์ไประยะหนึงย่อมสามารถปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม หากพบว่าไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทีเปลียนไป  

แผนกลยทุธ์ฉบบันี  ไดมี้การร่วมมือและคาํแนะนาํ จากทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี 
จาํกดั จากเจา้หนา้ทีสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และหัวหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์    
สุราษฎร์ธานี หวงัเป็นอย่างยิงว่า  แผนกลยุทธ์ฉบับนี คงยงัประโยชน์ให้กับ   คณะกรรมการดําเนินการ           
ฝ่ายจดัการ  ถือเป็นกรอบแนวทาง  ในการดาํเนินงานในโอกาส  ต่อไป. 

       

  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 49  
     กนัยายน  2557 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



   

บทท ี1  
บททวัไป 

*********************** 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

    แผนกลยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนทีช่วยใหส้หกรณ์พฒันาตนเองไดท้นักบัสภาพการเปลียนแปลง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม การวางแผนกลยทุธ์มีความสาํคญักบัการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก
เป็นประเดน็สาํคญั  การวางแผนกลยทุธ์เป็นเงือนไขหนึงของการจดัการองคก์ร จดัระบบการบริหาร ซึงจะส่งผล
ใหเ้กิดการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทีพึงพอใจของมวลสมาชิก และสงัคม  

  จากการดาํเนินงานทีผ่านมา เกิดจากการทีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันวางแผนงาน         
วางกลยุทธ์ซึงเป็นกรอบและทิศทางในการดาํเนินงานอย่างมีระบบมีแบบแผน จนทาํให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ประสบความสาํเร็จในการบริหารงาน ไดรั้บรางวลัพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น แห่งชาติ ประจาํปี 2557  ซึงเป็นรางวลัทีบงชีให้เห็นถึงการบริหารงานอยู่ในระดับดีเลิศ ของวงการ
สหกรณ์ทวัประเทศ  

 ดงันนั เพือเป็นการรักษาความเป็นเลิศ และการบริหารงานเพือขบัเคลือนองคก์รกา้วสู่มาตรฐานสากล
ของบุคลากรทีไดรั้บการพฒันาอยา่งมืออาชีพ จึงไดเ้ขียนแผนกลยทุธ์ฉบบัที 4  ขึนมาเพือใชเ้ป็นกรอบและทิศ
ทางการดาํเนินงานในอนาคตของสหกรณ์ โดยแผนทีกาํหนดขึนจะถูกนาํไปพฒันาเป็นแผนงานโครงการของ
สหกรณ์ในช่วงระยะเวลาการดาํเนินการ   โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆทีมีผลกระทบต่อสหกรณ์มาเป็น
ตวักาํหนดทิศทาง แลว้นาํมาวางแผนการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความ
มนัคง  เป็นสหกรณ์ชนันาํ เป็นองคก์รการเงินทีมนัคง และเป็นทีพึงของสมาชิก และสงัคมต่อไป  

 วตัถุประสงค์ 
1. เพือกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ  และกลยทุธ์ และเป้าหมาย ของสหกรณ์ 
2. เพือเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจดัการสหกรณ์ในระยะเวลา 3 ปี 
3. เพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสหกรณ์ ใหก้า้วทนัต่อการเปลียนแปลง 
4. เพือพฒันาสหกรณ์ใหมี้ความมนัคงและยงัยนืและพร้อมกา้วสู่มาตรฐานสากล 

1.2 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  
1. สหกรณ์มีกรอบและแนวทางในการพฒันาการและดาํเนินงานในระยะเวลา 3 ปี ซึงกรอบและ 

แนวทางการดาํเนินงานดงักล่าวจะมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
2. กรอบทิศทางการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ จะเป็นลกัษณะการบริหารงานเชิงรุก ซึงจะช่วย

สนบัสนุนใหส้หกรณ์มีบทบาทในการดาํเนินธุรกิจมากยงิขึน อนันาํไปสู่การเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นทียอมรับของมวลสมาชิกและสงัคม 

3. เป็นเครืองมือในการขบัเคลือนการดาํเนินงานของสหกรณ์ ใหมี้ประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การ
ใหบ้ริการอนัเป็นทีพึงพอใจของมวลสมาชิก และสงัคมอยา่งยงัยนื 

4. เป็นทิศทางการในพฒันาสหกรณ์ อนันาํไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกา้วสู่มาตรฐานสากล 
 



   

บทท ี 2 
 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

*********** 

ความสําคญัและประโยชน์ของการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม จะชีให้เห็นถึงการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนทงัภายในภายนอก
สหกรณ์ ฯ ทังในส่วนทีเกิดขึนแล้วและมีแนวโน้มทีจะเกิดขึนอีกในอนาคต  ตลอดผลกระทบของการ
เปลียนแปลงต่างๆ ทีมีต่อสหกรณ์  เพือทีจะทราบว่าในปัจจุบนัสหกรณ์มีสภาพเป็นอยา่งไรและอยูร่ะดบัใด โดย
การคน้หาคาํตอบทีเป็นโอกาส (Opportunities )  อุปสรรค ( Threats )จุดแข็ง (Strengths)    และจุดอ่อน                  
( Weaknesses)  ของ สหกรณ์  เพือนาํไปสู่การกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์   เพือใชใ้น
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ ต่อไป 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทคีวรพจิารณาในการจัดทาํแผนกลยุทธ์สหกรณ์  

 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีควรนาํมาพิจารณาจดัทาํแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์นนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน  มีรายละเอียด ดงันี 
  2.1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
          การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในทีนีประกอบด้วย      การวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทวัไป ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม  นโยบายรัฐ  กฎหาย  และเทคโนโลย ี และการวิเคราะห์
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดาํเนินการ ไดแ้ก่  สมาชิก  หน่วยงานสนบัสนุน   สถาบนัการเงิน และพนัธุรกิจ  ซึงผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทวัไปทมีีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 

ประเดน็การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
1.  ดา้นเศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจชะลอตวั 
- รายไดต้าํ 
-  ค่าครองชีพสูง        
- อตัราดอกเบีย 
- แนวโนม้หนีสินครัวเรือนเพมิขึน 

2.  ดา้นสงัคม 
- การขดัแยง้ทางการเมือง 
- ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

          / 
          / 

 
 
 



   
 
 

ประเดน็การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
3.  นโยบายรัฐ 

- รัฐมีนโยบายปรับเงินเดือนขา้ราชการ 
- นโยบายรัฐสนบัสนุนระบบสหกรณ์ 
- สถาบนัการเงินอืนๆปล่อยเงินกู ้โดยมีวงเงินกูสู้งกวา่สหกรณ์ฯ 

 
/ 
/ 
 

 
 
 
/ 

4.  กฎหมาย 
- รัฐไดป้ระกาศนโยบายการดาํเนินงานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 
- กฎหมายภาษีอากร กาํหนดใหส้หกรณ์ไม่ตอ้งเสียภาษีรายได ้
- พรบ.สหกรณ์ 2542   
- กฎหมายประกนัสงัคม จดัสวสัดิการใหเ้จา้หนา้ที 
- สมาชิกของสหกรณ์ถูกอายดั เงินปันผล หรือเงินเฉลียคืน 

5.  เทคโนโลย ี
  -      เทคโนโลย ี ทนัสมยั รวดเร็ว 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
        การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมดําเนินการ 
      การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดาํเนินการ ทีจะกล่าวถึงในทีนีประกอบดว้ย สมาชิก  หน่วยงานสนบัสนุน
สถาบนัการเงิน และพนัธุรกิจ ซึงมีขอ้สรุปการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี 

ตารางท ี 2  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมดําเนินการ 
 

ประเดน็การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
1.  สมาชิก 

- สมาชิกบางส่วนขาดวนิยัทางการเงิน 
- สมาชิกบางส่วนมีทศันคติในเชิงลบต่อการบริหารงาน 
- สมาชิกบางส่วนมีหนีสินนอกระบบ   
- สมาชิกบางส่วนใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ดว้ยดี 
- สมาชิกส่วนใหญ่ มีความเชือมนั  ศรัทธา  ต่อสหกรณ์ 

2.  หน่วยงานสนับสนุน 
- สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมและร่วมประชุม 
- สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  ใหค้าํแนะนาํและร่วมประชุม 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์  เยยีมชมส่งเสริมใหค้าํแนะนาํ 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
ประเดน็การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 

- เจา้หนา้ทีการเงินของสงักดั/หน่วย ใหค้วามร่วมมือในการหกั
เงินเดือนชาํระหนีสหกรณ์ 

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุนดา้น 
วิชาการและแหล่งเงินทุน 

/ 
 
 
/ 

 
 
 

 

3.  สถาบันการเงิน 
   -     ธนาคารพาณิชยคิ์ดดอกเบียเงินกูต้าํกวา่สหกรณ์ 

- สถาบนัการเงินอืนๆปล่อยเงินกู ้โดยมีวงเงินกูสู้งกวา่สหกรณ์ 
- การบริหารสินเชือของแหล่งเงินกูอื้นใหค้วามสะดวก รวดเร็ว 
- มี พรบ.สหกรณ์ กาํหนดการหกัเงินเดือนชาํระหนีสหกรณ์เป็นลาํดบัแรก 

4. พนัธมิตรธุรกจิ 
- ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. สนบัสนุนดา้น

แหล่งเงินทุน 
- สหกรณ์อืนใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินและแลกเปลียน 

ขอ้มูลข่าวสาร 
- การเชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์พนัธมิตร การโอนสมาชิกระหวา่ง 

จงัหวดั   ช่วยหกัเงินส่งชาํระหนีระหวา่งจงัหวดั     

 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 

2.2  การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
    การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน  ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์าร ระบบงาน/การ
ควบคุมภายใน  ขอ้บงัคบั/ระเบียบ  การเงิน  คณะกรรมการดาํเนินการ  เจา้หนา้ที  เทคโนโลย/ีอุปกรณ์  
สาํนกังาน และบริการ/ธุรกิจสหกรณ์  ซึงผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ตารางท ี3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเดน็การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน 
1.  โครงสร้างองค์กร 

- โครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสมเอือต่อการปฏิบติังาน 
- จาํนวนเจา้หนา้ทีเหมาะสมกบัภาระงานในปัจจุบนั 
- มีแผนกลยทุธ์ และแผนงานโครงการประจาํปี   

 
/ 
/ 
/ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



   
ประเดน็การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน 

2.  ระบบงาน/ควบคุมภายใน 
- การบริการเงินกู,้ เงินฝาก, เงินสวสัดิการ, มีความสะดวกรวดเร็ว 
-      มีการมอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร     
- มีการหมุนเวียนสบัเปลียนหนา้ทีของเจา้หนา้ที  
- การจ่ายเงินกูส้ามญัทุกประเภท ผา่นระบบธนาคาร 
- มีรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบกิจการ ทุกเดือน 

3. ข้อบังคบั/ระเบียบ 
- การถือหุน้รายเดือน สามารถทีจะงดส่งค่าหุน้รายเดือน 
- กาํหนดใหมี้การจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสวสัดิการ 
- ขอ้บงัคบั กาํหนดระยะเวลาในการจา้งผูจ้ดัการวาระละ 4 ปี 
- การจ่ายเงินทุกอยา่ง มีระเบียบรองรับ 

4. การเงิน     
- อตัราส่วนหนีสินต่อทุน เกินเกณฑม์าตรฐาน  
- อตัราสภาพคล่องทางการเงินสูง         
- การทาํผลกาํไรต่อสินทรัพย ์
- อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้
- ไดรั้บการอนุมติัวงเงินกูห้รือคาํประกนัจากนายทะเบียนสูง 

5. คณะกรรมการดําเนินการ 
- คณะกรรมการใหค้วามร่วมมือในการบริหารงาน 
- คณะกรรมการ มีความรู้ ความเขา้ใจในขอ้บงัคบั/ระเบียบ 
- มีทศันคติทีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่สมาชิก 
- มีการพฒันาตนเอง โดยเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา 

   -     คณะกรรมการมีภารกิจงานประจาํ ติดราชการ 
6. เจ้าหน้าท ี

- เจา้หนา้ทีขาดมนุษยสมัพนัธ์ในการตอ้นรับสมาชิก 
- การอบรมใหค้วามรู้ในดา้นการปฏิบติัหนา้ทีนอ้ย 
- เจา้หนา้ทีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
- อุทิศเวลาในการทาํงาน รับผดิชอบต่อหนา้ที 
- มีความศรัทธา และเลือมใสในองคก์ร 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 
/ 
/ 
 

 
/ 
/ 
/ 
/  
 
/ 
/ 
/ 
/ 
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/ 
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/ 
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ประเดน็การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน 

7. เทคโนโลย/ีอุปกรณ์ 
- มีอุปกรณ์ใชง้านเพียงพอในการปฏิบติังาน 
- มีการใชร้ะบบโปรแกรมสาํเร็จรูปในการบริหารงาน 
- มีระบบการป้องกนัฐานขอ้มูลสมาชิก 

   -     เจา้หนา้ทีไม่มีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยทีีทนัสมยั 
8. สํานักงาน 

- สถานที ทาํเลทีตงั         
- สถานทีจอดรถ 
- มีการจดัทาํประกนัภยัอาคาร  
- มีอาคารเป็นของตนเอง 

9. บริการ/ธุรกจิสหกรณ์ 

- มีการบริการแบบ  One Stop Service   
- มีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกอยา่งทวัถึง 
- ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่สมาชิกอยา่งทวัถึง 
- เงินรับฝากจากสมาชิกนอ้ย 
- ดอกเบียเงินฝากสูงกวา่ธนาคาร  
- การปล่อยเงินกูใ้หส้มาชิกสูง 
- สมาชิกมีเงินเดือนไม่พอหกัชาํระหนี 
- มีแผนงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

 
           / 

/ 
/ 

 

 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
/ 
/ 
 
 
 

           
 
/ 
 
 
/ 

 
องค์ประกอบของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทนํีามาวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  โครงสร้างองคก์ร 
-  ระบบงาน/การควบคุมภายใน 
-  ขอ้บงัคบั/ระเบียบ 

            -  การเงิน 
            -  คณะกรรมการดาํเนินการ 
            -  เจา้หนา้ที 
            -  เทคโนโลย/ีอุปกรณ์ 
            -  สาํนกังาน 
            -  บริการ / ธุรกิจสหกรณ์ 

- สมาชิก 
- หน่วยงาน
สนบัสนุน 

- สถาบนัการเงิน 
- พนัธมิตรธุรกิจ 

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- นโยบายรัฐ 
- สังคม 
- เทคโนโลย ี

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดาํเนินการ 
ปัจจยัภายใน 



   
 

 

2.3  การประเมินผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั     มีสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในมี 
อตัราส่วนเพียงพอทีจะอาํนวยความสะดวกในการบริหารงานทีดีแต่จะดียงิขึน ถา้คณะกรรมการดาํเนินการ  ฝ่าย
จดัการและสมาชิกร่วมมือกนัในวิธีการของสหกรณ์ในการแกไ้ขปัญหาจากอุปสรรคภายนอกและกาํจดัอุปสรรค
ภายในใหห้มดไป  
 

SWOT  MARTRIX 
 

ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

S = (Strengths)  
จุดแขง็ของสหกรณ์ 

W = (Weaknesses)  
จุดอ่อนของสหกรณ์ 

O = Opportunities) 
โอกาสของสหกรณ์ 

 

SO=  Strategies 
กลยทุธ์ทีใชป้ระโยชน์จากโอกาส
โดยอาศยัจุดแขง็ของสหกรณ์ 

WO = (Strategies) 
กลยทุธ์ทีนาํเอาโอกาสไปลบลา้ง

จุดอ่อนของสหกรณ์ 
T =  (Threate X 

ขอ้จาํกดัของสหกรณ์ 
ST = Strategies 

กลยทุธ์ทีหลีกเลียงขอ้จาํกดัหรือ
อุปสรรคแต่อาศยัจุดแขง็สหกรณ์ 

WT = Strategies 
กลยทุธ์ทีลดจุดอ่อนหลีกเลียง

ขอ้จาํกดัของสหกรณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

บทท ี 3 
วสัิยทศัน์  พนัธกจิ   และกลยุทธ์ 

***************** 
                  แผนกลยุทธ์  เป็นแผนระยะยาวของสหกรณ์ซึงจดัทาํขึน  เพือใชเ้ป็นกรอบทิศทางการดาํเนินงาน   
ในอนาคตของสหกรณ์ โดยไดค้าํนึงถึงสภาวะการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นปัจจยัหลกั ซึงกล
ยุทธ์ทีไดก้าํหนดขึนจะถูกนาํไปพฒันาเป็นแผนงานโครงการของสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาการดาํเนินการ           
การจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ในครังนี จาํทาํขึนเพือเป็นการสร้าง
กรอบทิศทางในการพฒันาสหกรณ์ และเป็นแนวทางปฏิบติัในระยะยาว   โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ การ
เปลียนแปลงของเศรษฐกิจ และการช่วยเหลือสมาชิกใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึน 
                 จึงได้กําหนดภารกิจและกลยุทธ์ของสหกรณ์ไว้เพือได้นําไปใช้เป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ใน            
ระยะเวลา   3 ปี  ขา้งหนา้ ดงันี 

ค่านิยม (POPULARITY) วสัิยทศัน์  (VISION )  พนัธกจิ  (MISSION )  

ค่านิยม     (Popularity)  “มุ่งมนัพฒันา ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 
วสัิยทศัน์  (Vision) " เป็นองคก์รการเงินทีมนัคง ดาํรงไวซึ้ง อุดมการณ์ หลกัการ วิธีการสหกรณ์ " 
    เพือบรรลุ วิสัยทศัน์ดงักล่าว สหกรณ์จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดพนัธกิจ หลกัไวเ้พือ เป็นแนวทางและวาง

แผนการปฏิบติังาน ไว ้ 5 ประการ  ดงันี 

 พันธกิจ  (MISSION )   คือ   จุดมุ่งหมายพืนฐานซึงแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าองคก์รถือกาํเนิดขึนมา
หรือดาํรงอยูเ่ป็นหลกัการทีใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ   กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ และยทุธศาสตร์
การวิเคราะห์ภารกิจหรือพนัธกิจขององคก์ร เพือตรวจสอบว่างานหลกัขององคก์ร  ทีทาํอยูใ่นปัจจุบนัยงัมีความ
เป็นอยูห่รือไม่  พนัธกิจใดควรยกเลิก พนัธกิจใดควรดาํรงอยู ่ และพนัธกิจใดควรปรับเปลียนใหม่หรือเพิมขึน
ใหม่  บุคลากรในองคก์รตอ้งตระหนกัว่าภารกิจใด  คือภารกิจหลกั ภารกิจรอง แลว้จะทาํให้องคก์รนนัไม่มี
ปัญหาในการดาํเนินงาน จึงไดก้าํหนด  พนัธกจิหลกัไว้  5  ประการ คอื  

พนัธกจิท ี1  พฒันาสหกรณ์ใหมี้ความมนัคงทางการเงิน  
พนัธกจิท ี2  พฒันาระบบการเงิน และ สวสัดิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
พนัธกจิท ี3  พฒันา ปรับปรุง อาคารสาํนกังาน อุปกรณ์  และระบบเทคโนโยลี ใหมี้ความทนัสมยั 
                     และเหมาะสม   
พนัธกจิท ี4  พฒันาองคก์ร บุคลากร ใหมี้ความเขม้แขง็ ภายใตก้ารบริหารจดัการทีประสิทธิภาพ 
พนัธกจิท ี5  เชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอืน 
         ในสงัคมและชุมชน 

 



   
 
 

วตัถุประสงค์  ( OBJECTIVE )  กลยุทธ์  (STRATEGY) 

 พนัธกจิท ี1  พฒันาสหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รการเงินทีมีความมนัคง  
วตัถุประสงค์ : เพือเสริมสร้างความเชือมนัทางการเงิน ต่อมวลสมาชิก สงัคม และชุมชน 

 กลยุทธ์  1. ขยายฐานการรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ  
2. รณรงคส่์งเสริมการออม  เพิมรายได ้ ลดค่าใชจ่้าย 
3. ระดมเงินฝาก  เพิมทุนเรือนหุน้ 
4. จดัหาแหล่งเงินทุนเพือเสริมสภาพคล่องใหเ้พียงพอในการบริการทางการเงิน 
5. สร้างเครือข่ายธุรกิจทางการเงินทีมีตน้ทุนตาํ  

พนัธกจิท ี2  พฒันาระบบการเงิน และ สวสัดิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
วตัถุประสงค์ :  เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึนอยา่งยงัยนื 
กลยุทธ์     1. กาํหนดเงือนไขและเพิมช่องทางการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ตามวตัถุประสงค ์ 

2. จดัใหส้วสัดิการใหม่ๆแก่สมาชิกอยา่งทวัถึง และครอบคลุมถึงครอบครัวสมาชิก 
3. จดักิจกรรมโครงการต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 

  4. พฒันาคุณภาพชีวิติสมาชิกใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึน 
   5.  ดูแล แก่ไขปัญหาหนีสินสถาบนัการเงินอืนๆ  
   

พนัธกจิท ี3  พฒันา ขยาย ปรับปรุง อาคารสาํนกังาน  อุปกรณ์  และระบบเทคโนโยลี ใหมี้ความทนัสมยั 
         และเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ : เพือพฒันาระบบการบริการ อนันาํไปสู่การใหบ้ริการทีเป็นทีพึงพอใจของมวลสมาชิก 
กลยุทธ์  1. จดัระบบกระบวนการใหบ้ริการแก่สมาชิก อยา่งสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

   2. พฒันาโครงสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร และระบบบริหารการจดัการทีมีคุณภาพ 
             3.  นาํเทคโนโลยทีีเหมาะสมมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานเพือบริการทีสะดวก รวดเร็ว 

        และประหยดั  
             4.  พฒันาการกาํหนดเวลามาตรฐาน กบัการบริการทีประทบัใจ  
 5. เพิมช่องทางในการติดต่อสือสาร เพิมเติมขอ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทวัถึง 

  

 

 



   
 

  พนัธกจิท ี4  พฒันาองคก์ร บุคลากร ใหมี้ความเขม้แขง็ ภายใตก้ารบริหารจดัการทีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ : เพือสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์ร บริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล โปรงใส่   
     ตรวจสอบได ้ 

 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง ผูต้รวจสอบกิจการ คณะกรรมการ 
     ฝ่ายจดัการ  และสมาชิก 

      2. พฒันาศกัยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที 
    3. เพิมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารงาน เพือนาํพาองคก์รไปในทิศทาง 
        เดียวกนั 

4.  เพิมพนูทกัษะความรู้ใหบุ้คลากรเพือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสหกรณ์เพือกา้วสู่มาตรฐานสากล 

พนัธกจิท ี5   พฒันาเครือข่ายสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอืน 
                 ในสงัคมและชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงค์  :  เพือพฒันากระบวนการสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็เป็นทียอมรับของมวลสมาชิก 
    และสงัคม 

กลยุทธ์               1. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสหกรณ์ในทุกภาคส่วน 
2. สนบัสนุนกิจกรรมใหร่้วมมือระหวา่งสหกรณ์พนัธมิตร 

   3. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาชิกและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
              4. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมในสงัคมและชุมชน 
  5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
      



   
 
 

บทท ี 4 
แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 

********************** 

โครงการ   เป็นส่วนหนึงของการวางแผน เป็นฐานหรือเคา้โครงทีสาํคญัของแผน  โครงการทีดียอ่มทาํ
ใหก้ารปฏิบติัตามแผนบรรลุวตัถุประสงค ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนงานกบัโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ประกอบดว้ยโครงการหลาย ๆ โครงการ การปฏิบติัตามโครงการแต่ละโครงการจะตอ้งเป็นไป

ตามแผนงาน   ดงันี 
โครงการ  =    กลุ่มกิจกรรมทีกาํหนดขึนไวเ้พือใชใ้นการดาํเนินการตามแผน 
โครงงาน  =    รายละเอียดในการดาํเนินงานของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
สาํหรับแผนงานโครงการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ซึงจะดาํเนินการ 

              ตามพนัธกิจ  มีทงัหมด  23  แผนงานโครงการ  จาํแนกตามพนัธกิจ ดงันี 
 

พนัธกจิท ี1  พฒันาสหกรณ์ใหมี้ความมนัคงทางการเงิน  
  1. แผนงานโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุน้ 
  2. แผนงานโครงการส่งเสริมการออม 
  3. แผนงานโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจทางสถาบนัการเงิน 
 พนัธกจิท ี2  พฒันาระบบการเงิน และ สวสัดิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
  1. แผนงานโครงการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
  2. แผนงานโครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่สมาชิก 
  3. แผนงานโครงการส่งเสริมทุนการการศึกษาแก่บุตรสมาชิกตามโครงการขบวนสหกรณ์ 

     เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   4. แผนงานโครงการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกผูพ้ิการหรือไร้ความสามารถ 
   5 แผนงานโครงการเสริมสร้างความสมัพนัธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายรุาชการ 
 

แผนงาน 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

โครงงาน 

โครงงาน 

โครงงาน 



   
 
 
 
 
 

พนัธกจิท ี3  พฒันา ปรับปรุง อาคารสาํนกังาน อุปกรณ์  และระบบเทคโนโยลี ใหมี้ความทนัสมยั  
 และเหมาะสม   

          1. แผนงานโครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานสหกรณ์ 
  2. แผนงานโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ 
  3. แผนงานโครงการเพิมช่องทางการติดต่อสือสาร เพิมเติมขอ้มูลข่าวสาร 
          4. แผนงานโครงการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลส่วนตวัสมาชิกทางเวบ็ไซด ์

พนัธกจิท ี4  พฒันาองคก์ร บุคลากร สมาชิกใหมี้ความเขม้แขง็ ภายใตก้ารบริหารจดัการทีประสิทธิภาพ 
  1. แผนงานโครงการอบรมเจา้หนา้ทีประจาํหน่วย 
  2. แผนงานโครงการอบรมสมาชิกใหม่ 
  3. แผนงานโครงการอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการ เจา้หนา้ที ผูต้รวจสอบกิจการ 
  4. แผนงานโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสหกรณ์และการควบคุมภายใน 
  5. แผนงานโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

พนัธกจิท ี5   เชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอืน 
          ในสงัคมและชุมชน 

  1. แผนงานโครงการเชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้
  2. แผนงานโครงการเชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี 
   3. แผนงานโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
   4. แผนงานโครงการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้วามร่วมมือกบัสงัคมและชุมชน 
   5. แผนงานโครงการสนบัสนุนเครืองคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก 
  6. แผนงานโครงการกีฬาสานสายสมัพนัธ ์
  7. แผนงานโครงการกิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
บทท ี5 
สรุป 

******************** 

  ปัญหาวิกฤตทีเกิดขึนนานปัการ จากความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมโลก ส่งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงไปทวั  โดยเฉพาะปัญหาราคานาํมนัแพง  ผลผลิตตกตาํ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั สถาบนัการเงินมีอตัรา
ดอกเบียสูงขึนอย่างต่อเนือง  และสังคมทีเปลียนแปลง องค์กรต่างๆ ตอ้งปรับเปลียนการบริหารการจดัการ  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   ก็เป็นองคก์ารหนึงทีไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ย   ปัญหาวิกฤต
ต่างๆ สมาชิกทุกคนตอ้งประสบปัญหาค่าครองชีพทีสูงขึน โดยทีไม่อาจทราบไดว้่าสถานการณ์ดงักล่าวจะมีการ
ฟืนตัวเมือใด  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ในฐานะทีเป็นตัวแทนของมวลสมาชิก ซึงมีหน้าทีต้อง      
บริหารจดัการของสหกรณ์   ไดต้ระหนกัถึงปัญหาความเดือนร้อนของมวลสมาชิก  จึงไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการ
การจดัทาํแผน ไดร่้วมกนัคิด เพือรับมือกบัปัญหาดงักล่าว  โดยมุ่งหวงัให้มวลสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึน
ในโลกของความเป็นจริงทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตามวิสยัทศัน์ทีวา่ 

“เป็นองคก์รการเงินทีมนัคง  ดาํรงไวซึ้ง  หลกัการ อุดมการณ์ วธีิการสหกรณ์ " 

 โดยมีความมุ่งหวังว่า หากสหกรณ์ นาํเอาแผนกลยทุธ์ ซึง กรรมการดาํเนินการก็ดี ฝ่ายจดัการก็ดี หรือ
ตวัแทนสมาชิกกไ็ด ้ ไดร่้วมกนัวางกรอบ กาํหนดทิศทาง เพือใชเ้ดินทางไปสู่จุดมุ่งหมาย นนั ภายในปี พ.ศ.2560  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั    จะเดินทางไปสู่เสน้ทางสู่เสน้ชยั   คือ 
 1. ความสําเร็จทางเศรษฐกจิ  คือการจดัการทีบรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจ ซึงไดแ้ก่ ความสามารถในการ
ทาํกาํไรมาแบ่งปันกนัตามสดัส่วนทางธุรกิจ แลว้   สภาพคล่อง ความมนัคงทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ 
 2. ความสําเร็จทางสังคม คือ การยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก    นอกจากสหกรณ์นาํกาํไรมา
จดัแบ่งปันกนัตามสดัส่วนธุรกิจแลว้ สหกรณ์ยงัจดัสรรเงินเพือใหส้วสัดิการต่าง ๆ เพิมมากขึนแก่สมาชิกโดยเท่า
เทียมกนั  ในอนาคตสหกรณ์สามารถกาํหนดนโยบายจดัสวสัดิการแก่สมาชิกเพือป้องกนัความยากจนและ
บรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตามความจาํเป็น สหกรณ์สนบัสนุนให้บุคคลมีอิสระและพึงพาตนเองตลอดจน
ส่งเสริมความสมานฉนัทใ์นสงัคมไดด้ว้ย 
 สังคมสหกรณ์  ในยุคโลกาภิวฒัน์ จะตอ้งกาํหนด บทบาทของสหกรณ์เป็นองคก์รการส่งเสริมความ
มนัคงทางเศรษฐกิจควบคู่กบัการเป็นศูนยก์ลางจดัสวสัดิการสังคม เป็นศูนยก์ลางแบ่งปันการเรียนรู้ ทีจะเผชิญ
กบัอนาคต อนุรักษ ์ส่งเสริมวฒันธรรม สิงแวดลอ้มใหย้งัยนืต่อไป    
 

 
 



   
 

 
 ความหมายของสหกรณ์ 

 
  สหกรณ์ คือ "องคก์ารของบรรดาบุคคล ซึงรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจในการดาํเนินวสิาหกิจทีพวกเขา
เป็นเจา้ของร่วมกนั และควบคุมตามหลกัประชาธิปไตย เพือสนองความตอ้งการ (อนัจาํเป็น) และความหวงั
ร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และ วฒันธรรม"  
 

อุดมการณ์สหกรณ์ 

 
อุดมการณ์สหกรณ์คือ "ความเชือร่วมกนัทีวา่การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัตามหลกัการ 
สหกรณ์จะนาํไปสู่การกินดีอยูดี่ มีความเป็นธรรมและสนัติสุขในสงัคม" 
 

 

หลกัการสหกรณ์ 

  หลกัการสหกรณ์ คือ "แนวทางทีสหกรณ์ยดึถือปฏิบติัเพือใหคุ้ณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม" ซึง
ประกอบดว้ยการทีสาํคญัรวม 7 ประการ กล่าวคือ 

หลกัการที 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง 
  หลกัการที 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 

หลกัการที 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
หลกัการที 4   การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
หลกัการที 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
หลกัการที 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 
หลกัการที 7 การเอืออาทรต่อชุมชน 

 
 
 
 


