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วิสัยทัศน์ท่ีแท้จริงของควำมเป็นสหกรณ์   คือ กำรเป็นองค์กรธุรกิจท่ีจะต้องมีกำรด ำเนินงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพและมีควำมย ัง่ยืน เพ่ือกำรเป็นท่ีพ่ึงแก่สมำชิกในกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรประกอบอำชีพ และกำร
ยกระดบัควำมเป็นอยู่ให้แก่สมำชิกของตนนั้น ทำงเลือกท่ีส ำคญัภำยใต้สภำพแวดลอ้มในปัจจุบนั  สหกรณ์  
จึงจ  ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  สหกรณ์จ ำเป็นต้องมีกรอบ ทิศทำงในกำรด ำเนินงำน   
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์จึงมีควำมจ ำเป็น  แผนกลยุทธ์เปรียบเสมือนสหกรณ์มีทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำน ซ่ึงเกิดจำกควำมตอ้งกำรของสมำชิกสหกรณ์  ประกอบกบัแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ เกิดจำกกำรมี
ส่วนร่วมของบุคคลำกรหลำยฝ่ำยในสหกรณ์  ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยจดักำร  และฝ่ำยสมำชิกของสหกรณ์   
สหกรณ์สำมำรถน ำกลยุทธ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน   มำก ำหนดแผนงำนโครงกำรท่ีสอดคลอ้งกับหลกักำร
สหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ไประยะหน่ึงย่อมสำมำรถปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีควำม
เหมำะสม หำกพบว่ำไม่สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  

แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 5 เป็นแผนท่ีไดน้ ำแผนกลยุทธ์ฉบบัท่ี 4 มำทบทวนและปรับปรุงพฒันำเพ่ิมเติม
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริหำรงำนตำมหลกัสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล    
ซ่ึงได้รับกำรแนะน ำ จำกท่ีปรึกษำสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั  จำกเจำ้หน้ำท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี และหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์สุรำษฎร์ธำนี หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ   
แผนกลยุทธ์ฉบบัน้ี คงยงัประโยชน์ให้กบั  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ฝ่ำยจดักำร  ถือเป็นกรอบและแนวทำง   
ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในโอกำส  ต่อไป 

       

  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดท่ี 52  
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 



   

บทที่ 1  
บททั่วไป 

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

1.1 หลกัการและเหตุผล 
   กำรวำงแผนเชิงกลยทุธน์ั้น เป็นกำรวำงแผนท่ีมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีแน่ชดั 

มีกำรวิเครำะห์อนำคต วิเครำะห์ส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว เพื่อช่วยให้
สหกรณ์พฒันำตนเองได้ทันกับสภำพกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม  กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นกำร 
สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงจุดเด่นขององค์กร เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรงำน ซ่ึงจะส่งผลให้กำร
บริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นท่ีพึงพอใจของมวลสมำชิกและสงัคม 

  จำกกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ เกิดจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรได้ร่วมกันวำงแผนงำน         
วำงกลยุทธ์ซ่ึงเป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบมีแบบแผน จนท ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ต  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั  ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำน ไดรั้บรำงวลัพระรำชทำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น แห่งชำติ ประจ ำปี 2557  ซ่ึงเป็นรำงวลัท่ีบงช้ีให้เห็นถึงกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับดีเลิศ ของวงกำร
สหกรณ์ทัว่ประเทศ  

 ดงันั้น เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมเป็นเลิศ และกำรบริหำรงำนเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรกำ้วสู่มำตรฐำนสำกล
ของบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรพฒันำอย่ำงมืออำชีพ จึงไดน้ ำแผนกลยุทธ์ฉบบัท่ี 4 มำทบทวนและพฒันำให้ต่อเน่ือง   
เป็นฉบบัท่ี 5  เพ่ือใชเ้ป็นกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสหกรณ์ โดยแผนท่ีก  ำหนดข้ึนจะตอ้ง
น ำไปพฒันำเป็นแผนงำนโครงกำรของสหกรณ์ในช่วงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในปีต่อไป   โดยค ำนึงถึง
สภำพแวดลอ้มต่ำงๆท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์มำเป็นตวัก  ำหนดทิศทำง แลว้น ำมำวำงแผนกำรบริหำรจดักำรใหม้ี
ประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลใหส้หกรณ์เกิดควำมมัน่คง  เป็นสหกรณ์ชั้นน ำ เป็นองคก์รกำรเงินท่ีมัน่คง และเป็นท่ี
พึ่งของสมำชิก และสงัคมต่อไป  
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ในระยะเวลำ 3 ปี 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ใหก้ำ้วทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง  
3. เพื่อพฒันำสหกรณ์ใหม้ีควำมมัน่คงและย ัง่ยนืและพร้อมกำ้วสู่มำตรฐำนสำกล 
4. เพื่อบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สหกรณ์จะมกีรอบและทิศทำงในกำรพฒันำกำรและด ำเนินงำนอยำ่งมีระบบ และบริหำรงำน 

บรรลุวตัถุประสงค ์ตำมวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีก  ำหนด 
2. แผนกลยทุธฉ์บบัท่ี 5 ระยะเวลำ 3 ปี จะเป็นลกัษณะกำรบริหำรงำนเชิงรุก ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้

สหกรณ์มีบทบำทในกำรด ำเนินธุรกิจมำกยิง่ข้ึน อนัน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ของสหกรณ์
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของมวลสมำชิกและสงัคม 

3. เป็นเคร่ืองมือในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ใหม้ีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำร
ใหบ้ริกำรอนัเป็นท่ีพึงพอใจของมวลสมำชิก และสงัคมอยำ่งย ัง่ยนื 

4. เป็นทิศทำงกำรในพฒันำสหกรณ์ อนัน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ พร้อมกำ้วสู่มำตรฐำนสำกล 
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บทที่  2 
 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

*********** 

ความส าคญัและประโยชน์ของการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 กำรวิเครำะห์ปัจจยัสภำพแวดลอ้ม จะช้ีให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภำยในภำยนอก
สหกรณ์ ฯ ทั้งในส่วนท่ีเกิดข้ึนแลว้และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนำคต ตลอดถึงผลกระทบของกำร
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีมีต่อสหกรณ์  เพื่อท่ีจะทรำบว่ำในปัจจุบนัสหกรณ์มีสภำพเป็นอย่ำงไรและอยูร่ะดบัในใด 
โดยกำรค้นหำค ำตอบท่ีเป็นโอกำส (Opportunities )  อุปสรรค ( Threats )จุดแข็ง (Strengths)    และจุดอ่อน                  
( Weaknesses)  ของ สหกรณ์  เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์   เพื่อใชใ้น
กำรจดัท ำแผนกลยทุธ ์ต่อไป 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมที่ควรพจิารณาในการจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์  

 ปัจจยัสภำพแวดลอ้มท่ีควรน ำมำพิจำรณำจดัท ำแผนกลยทุธข์องสหกรณ์นั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยนอก และปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยใน  มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
  2.1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 
           กำรวิ เครำะห์ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกในท่ี น้ีประกอบด้วย     กำรวิ เครำะห์ปัจจัย
สภำพแวดลอ้มทัว่ไป ไดแ้ก่  ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นสังคม นโยบำยรัฐ กฎหมำย  และเทคโนโลย ีและกำรวิเครำะห์
ปัจจยัสภำพแวดลอ้มด ำเนินกำร ได้แก่  สมำชิก  หน่วยงำนสนับสนุน  สถำบันกำรเงิน และพนัธมิตรธุรกิจ   
ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มต่ีอการด าเนนิงานของสหกรณ์ 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
1.  ดำ้นเศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจชะลอตวั 
- รำยไดต้  ่ำ 
-  ค่ำครองชีพสูง        
- อตัรำดอกเบ้ีย 
- แนวโนม้หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

2.  ดำ้นสงัคม 
- กำรขดัแยง้ทำงกำรเมือง 
- ปัญหำดำ้นภยัธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

          / 
          / 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
3.  นโยบำยรัฐ 

- รัฐมีนโยบำยปรับเงินเดือนขำ้รำชกำร 
- นโยบำยรัฐสนบัสนุนระบบสหกรณ์ 
- สถำบนักำรเงินอ่ืนๆปล่อยเงินกู ้โดยมีวงเงินกูสู้งกว่ำสหกรณ์ฯ 

 
/ 
/ 
 

 
 
 
/ 

4.  กฎหมำย 
- รัฐไดป้ระกำศนโยบำยกำรด ำเนินงำนสหกรณ์เป็นวำระแห่งชำติ 
- กฎหมำยภำษีอำกร ก  ำหนดใหส้หกรณ์ไม่ตอ้งเสียภำษีรำยได ้
- พรบ.สหกรณ์ 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 
- กฎหมำยประกนัสงัคม จดัสวสัดิกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ี 
- สมำชิกของสหกรณ์ถกูอำยดั เงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืน 
- ประกำศ ค  ำสัง่ ระเบียบนำยทะเบียนท่ีควบคุมสหกรณ์ 

5.  เทคโนโลย ี
  -      เทคโนโลย ี ทนัสมยั รวดเร็ว 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
      การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมด าเนินการ 
      กำรวิเครำะห์ปัจจยัสภำพแวดลอ้มด ำเนินกำร ท่ีจะกล่ำวถึงในท่ีน้ีประกอบดว้ย สมำชิก  หน่วยงำนสนบัสนุน
สถำบนักำรเงิน และพนัธมิตรธุรกิจ ซ่ึงมีขอ้สรุปกำรวิเครำะห์ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่  2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมด าเนินการ 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
1.  สมาชิก 

- สมำชิกส่วนหน่ึงขำดวนิยัทำงกำรเงิน 
- สมำชิกส่วนหน่ึงมีทศันคติในเชิงลบต่อกำรบริหำรงำน 
- สมำชิกส่วนหน่ึงมีหน้ีสินนอกระบบ   
- สมำชิกส่วนมำกใหค้วำมร่วมมือกบัสหกรณ์ดว้ยดี 
- สมำชิกส่วนมำก มีควำมเช่ือมัน่  ศรัทธำ  ต่อสหกรณ์ 
- สหกรณ์เปิดกวำ้งในกำรรับสมำชิกท่ีอยูใ่นจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

2.  หน่วยงานสนบัสนุน 
- ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ใหค้  ำแนะน ำและส่งเสริมและร่วมประชุม 
- ส ำนกังำนตรวจบญัชีสหกรณ์  ใหค้  ำแนะน ำและร่วมประชุม 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์  เยีย่มชมส่งเสริมใหค้  ำแนะน ำ 

 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
- หน่วยงำนตน้สงักดั ใหค้วำมร่วมมือในกำรหกัเงินไดร้ำยเดือน 

ส่งสหกรณ์ 
- สนันิบำตสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย/์สหกรณ์ขนำดใหญ่ 

มหำวิทยำลยั ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นวิชำกำรและแหล่งเงินทุน 

/ 
 
 
/ 

 
 
 

 

3.  สถาบันการเงิน 
   -     ธนำคำรพำณิชยคิ์ดดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ำกว่ำสหกรณ์ 

- สถำบนักำรเงินอ่ืนๆปล่อยเงินกู ้โดยมีวงเงินกูสู้งกว่ำสหกรณ์ 
- กำรบริหำรสินเช่ือของแหล่งเงินกูอ่ื้นใหค้วำมสะดวก รวดเร็ว 
- มี พรบ.สหกรณ์ ก  ำหนดใหห้กัเงินเดือนช ำระหน้ีสหกรณ์ 

4. พนัธมติรธุรกจิ 
- ธนำคำร  และสถำบนักำรเงินอ่ืน สนบัสนุนดำ้นแหล่งเงินทุน 
- สหกรณ์อ่ืนใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรเงินและแลกเปล่ียน 

ขอ้มลูข่ำวสำร 
- กำรเช่ือมโยงเครือข่ำยสหกรณ์พนัธมิตร กำรโอนสมำชิกระหว่ำง 

จงัหวดั   ช่วยหกัเงินส่งช ำระหน้ีระหว่ำงจงัหวดั     

 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 

2.2  การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน 
    กำรวิเครำะห์ปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยใน  ประกอบดว้ย โครงสร้ำงองคก์ำร ระบบงำน/กำร
ควบคุมภำยใน  ขอ้บงัคบั/ระเบียบ  กำรเงิน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เจำ้หนำ้ท่ี  เทคโนโลย/ีอุปกรณ์  
ส ำนกังำน และบริกำร/ธุรกิจสหกรณ์  ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.  โครงสร้างองค์กร 

- โครงสร้ำงองคก์รมีควำมเหมำะสมเอ้ือต่อกำรปฏิบติังำน 
- จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ีเหมำะสมกบัภำระงำนในปัจจุบนั 
- มีแผนกลยทุธ ์และแผนงำนโครงกำรประจ ำปี  
- บริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  

 
/ 
  
/ 
/ 

 
 
/ 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
2.  ระบบงาน/ควบคุมภายใน 

- กำรบริกำรเงินกู,้ เงินฝำก, เงินสวสัดิกำร, มีควำมสะดวกรวดเร็ว 
-      มีกำรมอบหมำยงำนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร     
- มีกำรหมุนเวียนสบัเปล่ียนหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี  
- กำรจ่ำยเงินกูส้ำมญัทุกประเภท จ่ำยผำ่นบญัชีเงินฝำกสมำชิก 
- มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบกิจกำร ทุกเดือน 
- มีกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกวนั 
- มีกำรจำ้งผูต้รวจบญัชีรับอนุญำตจำกบุคคลภำยนอก 

3. ข้อบงัคบั/ระเบยีบ 
- กำรถือหุน้รำยเดือน ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 7 ของเงินไดร้ำยเดือน 
- ก ำหนดใหม้ีกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนสวสัดิกำรไม่นอ้ยกว่ำ 

ร้อยละ  5 ของก ำไรสุทธิ 
- ขอ้บงัคบั ก  ำหนดระยะเวลำในกำรจำ้งผูจ้ดักำรวำระละ 4 ปี 
- กำรจ่ำยเงินทุกประเภท มีระเบียบรองรับ 
- กำรประชุมใหญ่โดยสมำชิกทั้งหมด 
- จ ำนวนคณะกรรมกำร  11  คน 

4. การเงิน     
- อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน ตำมเกณฑน์ำยทะเบียนก ำหนด  
- อตัรำสภำพคล่องทำงกำรเงินสูง         
- กำรท ำผลก ำไรต่อสินทรัพย ์
- อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยได ้
- ไดรั้บกำรอนุมติัวงเงินกูห้รือค ้ำประกนัตำมเกณฑจ์ำกนำยทะเบียน 
- กำรจดัท ำแผนควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน 

5. คณะกรรมการด าเนินการ 
- คณะกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือในกำรบริหำรงำน 
- คณะกรรมกำร มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในขอ้บงัคบั/ระเบียบ 
- มีทศันคติท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่สมำชิก 
- มีกำรพฒันำตนเอง โดยเขำ้ร่วมอบรม/สมัมนำ 

   -     คณะกรรมกำรมีภำรกิจงำนประจ ำ/ ติดรำชกำร 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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/ 
 
/ 
 

 
/ 
 
 

/ 
/ 
/  
/ 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
6. เจ้าหน้าที ่

- กำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ีต่อสมำชิก 
- หลกัสูตรกำรอบรมใหค้วำมรู้ในดำ้นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีมีนอ้ย 
- เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
- เจำ้หนำ้ท่ีมีกำรสละเวลำในกำรท ำงำน 
- เจำ้หนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี 
- มีควำมศรัทธำ และเล่ือมใสในองคก์ร 

7. เทคโนโลย/ีอุปกรณ์ 
- มีอุปกรณ์ใชง้ำนเพียงพอในกำรปฏิบติังำน 
- มีกำรใชร้ะบบโปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรบริหำรงำน 
- มีระบบกำรป้องกนัฐำนขอ้มลูสมำชิก 

   -     เจำ้หนำ้ท่ีไม่มีควำมรู้ในกำรใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
8. ส านักงาน 

- สถำนท่ี ท ำเลท่ีตั้ง         
- สถำนท่ีจอดรถ 
- มีกำรจดัท ำประกนัภยัอำคำร  
- มีอำคำรเป็นของตนเอง 

9. บริการ/ธุรกจิสหกรณ์ 
- ทศันคติของสมำชิกต่อกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร    
- มีกำรจดัสวสัดิกำรใหแ้ก่สมำชิกอยำ่งทัว่ถึง 
- ขอ้มลูข่ำวสำร กำรประชำสมัพนัธใ์หแ้ก่สมำชิกอยำ่งทัว่ถึง 
- เงินรับฝำกจำกสมำชิกนอ้ย 
- ดอกเบ้ียเงินฝำกสูงกว่ำธนำคำร  
- กำรปล่อยเงินกูใ้หส้มำชิกสูง 
- สมำชิกมีเงินเดือนไม่พอหกัช ำระหน้ี 
- มีแผนงำนโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตสมำชิก 
- กำรใหสิ้นเช่ือกบัสมำชิกสะดวก รวดเร็ว 
- อตัรำดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ำกว่ำธนำคำร 
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/ 
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/ 
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องค์ประกอบของปัจจยัสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่น ามาวเิคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  การประเมนิผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

สหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั     มีสภำพแวดลอ้มภำยนอกและสภำพแวดลอ้มภำยในม ี
อตัรำส่วนเพียงพอท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรงำนท่ีดีแต่จะดียิง่ข้ึน ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ฝ่ำย
จดักำรและสมำชิกร่วมมือกนัในวิธีกำรของสหกรณ์ในกำรแกไ้ขปัญหำจำกอุปสรรคภำยนอกและก ำจดัอุปสรรค
ภำยในใหห้มดไป  

SWOT  MARTRIX 
 

ปัจจยัภำยใน 
ปัจจยัภำยนอก 

S = (Strengths)  
จุดแข็งของสหกรณ์ 

W = (Weaknesses)  
จุดอ่อนของสหกรณ์ 

O = Opportunities) 
โอกำสของสหกรณ์ 

 

SO=  Strategies 
กลยทุธท่ี์ใชป้ระโยชน์จำกโอกำส
โดยอำศยัจุดแข็งของสหกรณ์ 

WO = (Strategies) 
กลยทุธท่ี์น ำเอำโอกำสไปลบลำ้ง

จุดอ่อนของสหกรณ์ 
T =  (Threate X 

ขอ้จ ำกดัของสหกรณ์ 
ST = Strategies 

กลยทุธท่ี์หลีกเล่ียงขอ้จ  ำกดัหรือ
อุปสรรคแต่อำศยัจุดแข็งสหกรณ์ 

WT = Strategies 
กลยทุธท่ี์ลดจุดอ่อนหลีกเล่ียง

ขอ้จ  ำกดัของสหกรณ์ 
 
 

-  โครงสร้ำงองคก์ร 
-  ระบบงำน/กำรควบคุมภำยใน 
-  ขอ้บงัคบั/ระเบียบ 

            -  กำรเงิน 
            -  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
            -  เจำ้หนำ้ที่ 
            -  เทคโนโลย/ีอุปกรณ์ 
            -  ส ำนกังำน 
            -  บริกำร / ธุรกิจสหกรณ์ 

- สมำชิก 
- หน่วยงำน
สนบัสนุน 

- สถำบนักำรเงิน 

- พนัธมิตรธุรกิจ 
 

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 

- นโยบำยรัฐ 

- สังคม 

- เทคโนโลย ี
 

-  

ปัจจยัภำยนอก 

ปัจจยัสภำพแวดลอ้มด ำเนินกำร 
 

ปัจจยัภำยใน 
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       บทท่ี  3 
วสัิยทัศน์  พนัธกิจ   กลยุทธ์  และธรรมาภบิาล 

***************** 
                  แผนกลยุทธ์  เป็นแผนระยะยำวของสหกรณ์ซ่ึงจดัท ำข้ึน  เพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน   
ในอนำคตของสหกรณ์ โดยไดค้  ำนึงถึงสภำวะกำรเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นปัจจยัหลกั ซ่ึงกล
ยุทธ์ท่ีได้ก  ำหนดข้ึนจะถูกน ำไปพฒันำเป็นแผนงำนโครงกำรของสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลำกำรด ำเนินกำร           
กำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั  ในคร้ังน้ี จ  ำท ำข้ึนเพื่อเป็นกำรสร้ำง
กรอบทิศทำงในกำรพฒันำสหกรณ์ และเป็นแนวทำงปฏิบติัในระยะยำว   โดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ กำร
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ และกำรช่วยเหลือสมำชิกใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
                 จึงได้ก  ำหนดภำรกิจและกลยุทธ์ของสหกรณ์ไว้เพื่อได้น ำไปใช้เป็นแผนพัฒนำสหกรณ์ใน            
ระยะเวลำ   3 ปี  ขำ้งหนำ้ ดงัน้ี 

3.1 วสัิยทัศน์  (VISION )   
             วสัิยทัศน์  (Vision)   "องคก์รกำรเงินท่ีมัน่คง  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตสมำชิกโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล " 

             เพื่อบรรลุ วิสัยทศัน์ดงักล่ำว สหกรณ์จึงจ ำเป็นตอ้งก ำหนดพนัธกิจ หลกัไวเ้พื่อ เป็นแนวทำง
และวำงแผนกำรปฏิบติังำน ไว ้ 5 ประกำร  ดงัน้ี 

3.2  พนัธกจิ  (MISSION )  
 พันธกิจ  (MISSION )   คือ   จุดมุ่งหมำยพ้ืนฐำนซ่ึงแสดงเหตุผลหรืออธิบำยว่ำองค์กรถือก ำเนิดข้ึนมำ
หรือด ำรงอยู่เป็นหลกักำรท่ีใชเ้ป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจ   ก  ำหนดเป้ำหมำย วตัถุประสงค์  และยทุธศำสตร์
กำรวิเครำะห์ภำรกิจหรือพนัธกิจขององค์กร เพื่อตรวจสอบว่ำงำนหลกัขององค์กร   ท่ีท ำอยู่ในปัจจุบันยงัมี
ควำมจ ำเป็นอยูห่รือไม่  พนัธกิจใดควรยกเลิก พนัธกิจใดควรด ำรงอยู่ และพนัธกิจใดควรปรับเปล่ียนใหม่ หรือ
เพ่ิมข้ึนใหม่  บุคลำกรในองค์กรตอ้งตระหนักว่ำภำรกิจใด  คือภำรกิจหลกั ภำรกิจรอง แลว้จะท ำให้องค์กรนั้น
ไม่มีปัญหำในกำรด ำเนินงำน จึงไดก้  ำหนด  พนัธกจิหลกัไว้  5  ประการ คอื  

พนัธกจิที ่1  พฒันำสหกรณ์ใหมี้ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  
พนัธกจิที ่2  พฒันำระบบกำรเงิน และ สวสัดิกำร ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสมำชิก 
พนัธกจิที ่3  พฒันำ ปรับปรุง อำคำรส ำนกังำน อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลย ีใหม้ีควำมทนัสมยั 
                     และเหมำะสม   
พนัธกจิที ่4  พฒันำองคก์ร บุคลำกร ใหม้ีควำมเขม้แข็ง ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
         ท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
พนัธกจิที ่5  เช่ือมโยงเครือข่ำยสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนอ่ืน 
         ในสงัคมและชุมชน 
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3.3  วตัถุประสงค์  ( OBJECTIVE )   
3.4   กลยุทธ์  (STRATEGY) 

 พนัธกจิที ่1  พฒันำสหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รกำรเงินท่ีมีควำมมัน่คง  
วตัถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ทำงกำรเงิน ต่อมวลสมำชิก สงัคม และชุมชน 

 กลยุทธ์  1. ขยำยฐำนกำรรับสมำชิก  
2. รณรงคส่์งเสริมกำรออม  เพ่ิมรำยได ้ ลดค่ำใชจ่้ำย 
3. ระดมเงินฝำก  เพ่ิมทุนเรือนหุน้ 
4. จดัหำแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภำพคล่องใหเ้พียงพอในกำรบริกำรทำงกำรเงิน 
5. สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจทำงกำรเงินท่ีมีตน้ทุนต ่ำ  

พนัธกจิที ่2  พฒันำระบบกำรเงิน และ สวสัดิกำร ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสมำชิก 
วตัถุประสงค์ :  เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติของสมำชิกใหม้ีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยำ่งย ัง่ยนื 
กลยุทธ์     1. ก  ำหนดเง่ือนไขและเพ่ิมช่องทำงกำรใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิก ตำมวตัถุประสงค ์ 

2. จดัใหส้วสัดิกำรใหม่ๆแก่สมำชิกอยำ่งทัว่ถึง และครอบคลุมถึงครอบครัวสมำชิก 
3. จดักิจกรรมโครงกำรต่ำงๆท่ีเป็นประโยชนต่์อมวลสมำชิก 

  4. พฒันำคุณภำพชีวติิสมำชิกใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
   5.  ดูแล แกไ้ขปัญหำหน้ีสินสถำบนักำรเงินอ่ืนๆของสมำชิก  
   

พนัธกจิที ่3  พฒันำ ขยำย ปรับปรุง อำคำรส ำนกังำน  อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลย ีใหม้ีควำมทนัสมยั 
         และเหมำะสม 

วตัถุประสงค์ : เพื่อพฒันำระบบกำรบริกำร อนัน ำไปสู่กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของมวลสมำชิก 
กลยุทธ์  1. จดัระบบกระบวนกำรใหบ้ริกำรแก่สมำชิก อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง 

   2. พฒันำโครงสร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์ร และระบบบริหำรกำรจดักำรท่ีมีคุณภำพ 
             3.  น ำเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมมำปรับใชใ้นกำรปฏิบติังำนเพือ่บริกำรท่ีสะดวก รวดเร็ว 

        และประหยดั เพื่อเขำ้สู่ยคุ Thailand 4.0 
             4.  พฒันำกำรก ำหนดเวลำมำตรฐำน กบักำรบริกำรท่ีประทบัใจ  
 5. เพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร เพ่ิมเติมขอ้มลูข่ำวสำร ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

  

 

 

9 



   

 

พนัธกจิที ่4   พฒันำองคก์ร บุคลำกร ใหม้ีควำมเขม้แข็ง ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
          ท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
วตัถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งใหอ้งคก์ร บริหำรงำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล ใหเ้ป็นไปตำม 
     นโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 กลยุทธ์ 1. บริหำรงำนภำยใตก้รอบกติกำ พฒันำกำรบริหำรจดักำรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ   
    เป้ำหมำยโดยยดึหลกัธรรมำบิบำล 

   2. เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำง ผูต้รวจสอบกิจกำร คณะกรรมกำร 
    ฝ่ำยจดักำร  และสมำชิก 

      3. พฒันำศกัยภำพกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรและกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
        ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
    4. เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกำรบริหำรงำน เพ่ือน ำพำองคก์รไปในทิศทำง 
        เดียวกนั 

5.  เพ่ิมพนูทกัษะควำมรู้ใหบุ้คลำกรเพ่ือกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

พนัธกจิที ่5   พฒันำเครือข่ำยสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนอ่ืน 
                 ในสงัคมและชุมชน ส่งเสริมกำรอนุรักษธ์รรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงค์  :  เพื่อพฒันำกระบวนกำรสหกรณ์ใหม้ีควำมเขม้แข็งเป็นท่ียอมรับของมวลสมำชิก 
    และสงัคม 

กลยุทธ์               1. เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงสหกรณ์ในทุกภำคส่วน 
2. สนบัสนุนกิจกรรมใหร่้วมมือระหว่ำงสหกรณ์พนัธมิตร 

   3. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆของสมำชิกและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
              4. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมในสงัคมและชุมชน 

  5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม      
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3.5  การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์  

 ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ หมำยถึง กำรบริหำรกิจกำรของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  
มีควำมรับผิดชอบ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และมีกำรใชก้ระบวนกำรบริหำรจดักำร เพื่อให้กำรใชท้รัพยำกรเป็น 
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และโดยประหยดั เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูม้ีส่วน  
ได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จบรรลุวตัถุประสงค์อย่ำง
มัน่คง ส่งผลใหส้หกรณ์เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับจำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยควำมร่วมมือกนัระหว่ำงส่วนต่ำงๆดงัน้ี 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
   
 
  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสหกรณ์ 
 ระเบียบ  ขอ้บงัคบ และกฎหมำย

ที่เกี่ยวขอ้ง 
 คู่มือกำรปฎิบติังำน 
 บุคลำกร 

- สมำชิก 
- คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร 
- ผูต้รวจสอบกิจกำร 
- ผูต้รวจสอบภำยใน 
-  
 

 ภาคสหกรณ์ 

 ธรรมาภิบาล 

ภาคสังคม ภาครัฐ 

  ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
 - ธนำคำร 
 - สถำบนักำรเงินอื่น 
- ชุมชน 

  ผูท้ี่สนใจ 
- นกัวิชำกำร 
- สถำบนักำรศึกษำ 

  กฎหมำย 
  ระเบียบ ค  ำแนะน ำ ค  ำสั่ง 
  เจำ้หนำ้ที่และหน่วยงำนของรัฐ 

-คณะกรรมกำรพฒันำสหกรณ์ 
- นำยทะเบียนสหกรณ์ 
- กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ธรรมาภิบาลในสหกรณ์มทีั้งหมด  9 หลกั  ซ่ึงประกอบด้วย 

1.  หลกัประสิทธิผล  
2.  หลกัประสิทธิภำพ  
3.  หลกักำรตอบสนอง 
4.  หลกัภำระรับผดิชอบ 
5.  หลกัควำมโปร่งใส 
6.  หลกักำรมีส่วนร่วม 
7.  หลกักำรกระจำยอ ำนำจ 
8.  หลกันิติธรรม 
9.  หลกัควำมเสมอภำค 

โดยในปีบัญชี 2561  สหกรณ์มีนโยบำยสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตำมโครงกำรสหกรณ์สีขำวดว้ยธรรมำภิบำล จ ำนวน 4 หลกั ประกอบดว้ย  

หลกัท่ี  4)  หลกัภำระรับผดิชอบ    
  หลกัท่ี  5) หลกัควำมโปร่งใส   
  หลกัท่ี  6)  หลกักำรมีส่วนร่วม   
  หลกัท่ี  8) หลกันิติธรรม 

    หลักที่   4)  หลักภาระรับผิดชอบ    คือ กำรท่ีสหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้ำท่ี ควำมส ำนึก 
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม รับผดิชอบต่อสมำชิก กำรใส่ใจปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดในสหกรณ์ 
    

ตวัช้ีวดั แนวทำงกำรพิจำรณำ 
1.ฝ่ำยจดักำรสหกรณ์หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยท ำหนำ้ท่ี
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 สหกรณ์มีค  ำสัง่มอบหมำยงำนใหฝ่้ำยจดักำร หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมำยท ำหนำ้ท่ีฝ่ำยจดักำรครบทุกต ำแหน่ง
และฝ่ำยจดักำรทุกคนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยท ำ
หนำ้ท่ีปฏิบติัตำมค ำสัง่ 

2.สหกรณ์มีโครงกำร/กิจกรรมพฒันำคุณภำพชีวิต
สมำชิก มีกำรจดัสรรสวสัดิกำรใหก้บัสมำชิกอยำ่ง
ทัว่ถึง 

สหกรณ์มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมใหส้มำชิกมี
คุณภำพท่ีดีข้ึน จดัสวสัดิกำรใหส้มำชิกตั้งแต่เกิด แก่  
เจ็บ ตำย กำรศกึษำ กำรรักษำพยำบำล ใหทุ้นศึกษำ
บุตร ใหย้มืเงินกรณีต่ำงๆไม่มีดอกเบ้ีย 

3.สหกรณ์มีกำรฝึกอบรมหรือส่งบุคลำกรของสหกรณ์
ไปอบรม  

ในรอบปีท่ีผำ่นมำสหกรณ์มกีำรฝึกอบรมหรือส่ง
บุคลำกรไปอบรม กรรมกำร เจำ้หนำ้ท่ี และสมำชิก 
ควรอบรมทั้ง 3 ฝ่ำย เพ่ือน ำมำพฒันำสหกรณ์ 
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ตวัช้ีวดั แนวทำงกำรพิจำรณำ 
4.คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย/แผน และก ำกบั
ใหฝ่้ำยจดักำรปฏิบติัตำมนโยบำย/แผน 

 คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย/แผน กำร
บริหำรงำน เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและติดตำมกำร
ปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 

5.สหกรณ์ไม่เคยถกูฟ้องร้องจำกเจำ้หน้ีหรือ
บุคคลภำยนอกในเร่ืองเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร 

สหกรณ์ควรปฏิบติัตำมกฎหมำย ปฏิบติัตำมสญัญำ 

 

      หลกัที่ 5)  หลกัความโปร่งใส  คือ  สหกรณ์มคีวำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน สำมำรถตรวจสอบได ้ 
มีกำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรอยำ่งตรงไปตรงมำ 

 

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.สหกรณ์มีกำรเปิดเผยขอ้มลู ข่ำวสำร ไดแ้ก่ ฐำนะ
กำรเงิน รำยงำนกิจกำร ผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนกำร
ประชุม แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

สหกรณ์มีกำรเปิดเผยขอ้มลู ข่ำวสำร ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนได้
เสีย หลำยช่องทำงดว้ยกนั เช่น ติดประกำศ ป้ำย
ประกำศตำมสำธำรณะ ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ เวบ็ไซด์
วำรสำร แผน่พบั ฯลฯ 

2.ฝ่ำยจดักำรน ำเสนองบกำรเงินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ฝ่ำยจดักำรไดเ้ปิดเผยงบกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนให้
ใหค้ณะกรรมกำรไดท้รำบ พิจำรณำจำกรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร 

3.มีกำรจดัท ำบญัชีตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด สหกรณ์จดัท ำบญัชีตำมแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 
ตำมรูปแบบท่ีก ำหนด 

4.ผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำม
ภำรกิจหรือค ำแนะน ำของนำยทะเบียน 

กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูส้อบกิจกำร พจิำรณำไดจ้ำก
รำยงำนของผูส้อบบญัชี และกำรเขำ้ไปส่งเสริมของ
หน่วยส่งเสริมและพฒันำสหกรณ์ 
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หลักที่ 6)  หลักการมีส่วนร่วม  คือ  กำรกระจำยโอกำสให้สมำชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมทำงกำร
บริหำร เก่ียวกบักำรตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ รวมทั้งกำรจดัสรรทรัพยำกรของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตควำม
เป็นอยูข่องสมำชิก 

 

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสหกรณ์
เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร  

กำรจดัท ำแผนประจ ำปีของสหกรณ์นั้นคณะกรรมกำร 
และฝ่ำยจัดกำร  ร่วมกันพิจำรณำดูได้จำกรำยงำน
ประชุมประจ ำเดือนว่ำ 
1)มีกำรตั้งอนุกรรมกำรร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยจดักำรและ
คณะกรรมกำร 
2)มีกำรเสนอแผนท่ีคณะอนุกรรมกำรร่วมกนัจดัท ำซ่ึง
เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

2.สหกรณ์มีช่องทำงใหส้มำชิกมีส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นเพื่อประโยชนข์องสหกรณ์ 

สหกรณ์มีช่องทำงใหส้มำชิกแสดงควำมคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน พิจำรณำไดจ้ำกสหกรณ์มีกำร
จดับอร์ดประชำสมัพนัธ ์กล่องรับควำมคิดเห็น ฯลฯ 

3.แผนกลยทุธส์หกรณ์เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม กำรท ำแผนกลยทุธข์องสหกรณ์เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม
จึงประสบควำมส ำเร็จ กำรจดัท ำแผนกลยทุธม์ีบุคคล
ใดเขำ้ร่วมบำ้ง อยำ่งนอ้ยตอ้งมีคณะกรรมกำร ฝ่ำย
จดักำร สมำชิก หน่วยงำนส่งเสริมสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี
หรือหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.สหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรใหส้นบัสนุนกิจกรรมแก่
ชุมชน 

สหกรณ์ควรมีส่วนร่วมในกำรสนบัสนุนกิจกรรม
ชุมชน เช่น แจกทุนกำรศกึษำบุตรสมำชิก เป็นเจำ้ภำพ
ทอดผำ้ป่ำ กฐิน ตำมวดัชุมชน ฯลฯ 

5.สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจกบัสหกรณ์ กำรท่ีสมำชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจกบั
สหกรณ์  ค  ำว่ำ ธุรกิจของสหกรณ์หมำยถึง ทุกธุรกิจ 
เช่น ธุรกิจกำรับฝำกเงิน ธุรกิจกำรใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ 

6.สหกรณ์มีกำรระดมทุนเรือนหุน้ ระดมเงินฝำก จำก
สมำชิก 

ในรอบปีสหกรณ์มีกิจกรรมระดมทุนเรือนหุน้และ
ระดมเงินฝำกจำกสมำชิก นอกเหนือจำกท่ีก  ำหนดใน
ขอ้บงัคบั 
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หลกัที่ 8)  หลกันิตธิรรม  คอื  กำรท่ีสหกรณ์ก ำหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์เป็นไปตำม

กฏหมำยสหกรณ์ โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพ ควำมยติุธรรมของสมำชิก 
 

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.สหกรณ์ก ำหนดระเบียบครบถว้น และไมข่ดักบั
ขอ้บงัคบั ค  ำสัง่ ประกำศ และระเบียบของนำยทะเบียน
กฎหมำยสหกรณ์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

1)ระเบียบของสหกรณ์ก ำหนดตำมขอ้บงัคบั เช่น 
ธุรกิจกำรรับฝำกเงิน ธุรกิจสินเช่ือ ตอ้งก ำหนดตำม
ขอ้บงัคบัใหค้รบถว้น และระเบียบท่ีสหกรณ์ก ำหนด
นั้นไม่ขดักบักฏหมำยสหกรณ์ ประกำศ และระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ 
2)ถำ้ระเบียบใดท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์แนะน ำให้
สหกรณ์ก ำหนด สหกรณ์ตอ้งก ำหนดระเบียบนั้น 
ตำมค ำสัง่นำยทะเบียนสหกรณ์ 

2.สหกรณ์ไดก่้อหน้ีผกูพนักบับุคคลภำยนอกและรับ
ฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืน ภำยในวงเงินกูย้มืท่ีนำย
ทะเบียนเห็นชอบ 

กำรก่อหน้ีผกูพนักบับุคคลภำยนอก  พิจำรณำไดจ้ำก
งบกำรเงินของปีบญัชีล่ำสุดสหกรณ์ 

3.สหกรณ์ไดเ้ผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให ้
สมำชิกไดรั้บรู้ถึงสิทธิหนำ้ท่ี เสรีภำพของตน 

กำรเผยแพร่ระเบียบ ขอ้บงัคบั อำจพิจำรณำไดจ้ำก
เอกสำรท่ีสหกรณ์เผยแพร่ เวบ็ไซด ์กำรติดประกำศ 
กำรประชุมใหญ่ และกำรเผยแพร่ระเบียบตำมตวัช้ีวดัน้ี
เป็นกำรเผยแพร่ท่ีเก่ียวกบัสิทธิหนำ้ท่ีของสมำชิก
เท่ำนั้น 

4.สหกรณ์ไม่มีบุคคลท่ีขำดคุณสมบติัตำมขอ้บงัคบัเป็น
กรรมกำรและผูจ้ดักำรของสหกรณ์ 

สหกรณ์ท่ีมีธรรมำภิบำล กรรมกำรสหกรณ์ และ
ผูจ้ดักำรตอ้งมีคุณสมบติัตำมขอ้งบงัคบัของสหกรณ์ 

5.สหกรณ์ประชุมใหญ่ภำยใน 150 นบัตั้งแต่วนัส้ินปี
ทำงบญัชีของสหกรณ์ 

เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยในรอบปีท่ีผำ่นมำ สหกรณ์
ประชุมใหญ่ภำยใน 150 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินปีทำง
บญัชีของสหกรณ์ 

6.สหกรณ์เสียภำษีใหรั้ฐบำลเป็นไปตำมเง่ือนไขของ
กฎหมำย ไดแ้ก่ ภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย และปฏิบติัตำม
ประมวลรัษฎำกร 

สหกรณ์ท่ีมีธรรมำภิบำลควรด ำเนินกำรใหเ้ป็นผูเ้สีย
ภำษีตำมกฏหมำย ไม่ควรเล่ียงกำรเสียภำษี ภำษีท่ีตอ้ง
เสียไดแ้ก่ ภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย และ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมประมวลรัษฎำกร 

7.สหกรณ์ไม่มีค  ำสัง่จำกทำงนำยทะเบียนสหกรณ์ใน
เร่ืองใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆตำมมำตรำ 22 ของ
พระรำชบญัญติัสหกรณ์ 

สหกรณ์ท่ีมีธรรมำภิบำลในปีท่ีผำ่นมำจนถึงวนั
ประเมินไม่ควรมีค ำสัง่ของนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
แกไ้ขขอ้บกพร่องตำมมำตรำ 22 ของพระรำชบญัญติั
สหกรณ์ 
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และในปีบัญชี 2562 -2563   สหกรณ์มีนโยบำยสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์เพื่อเป็นให้เป็นไปตำม

นโยบำยของกรมส่งเสริมตำมโครงกำรสหกรณ์สีขำวดว้ยธรรมำภิบำล   จ  ำนวน 5  หลกั   ซ่ึงประกอบดว้ย 
หลกัท่ี  1)  หลกัประสิทธิผล   

  หลกัท่ี 2)  หลกัประสิทธิภำพ  
  หลกัท่ี 3)  หลกักำรตอบสนอง  
  หลกัท่ี 7)  หลกักำรมอบอ ำนำจ   
  หลกัท่ี 9)  หลกัควำมเสมอภำค 

 
   หลักที่  1)  หลักประสิทธิผล  คือ สหกรณ์ไดบ้ริหำรงำนบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยตำม
แผนงำน  และกลยทุธท่ี์วำงไว ้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมำชิก   
    

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.สหกรณ์มีกำรก ำหนดแผนกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์มี
วิสยัทศัน์เชิงกลยทุธแ์ละกำรปฏิบติังำนอยำ่งมี
ประสิทธิผล 

สหกรณ์ไดม้กี  ำหนดแผนกลยทุธ ์และวตัถุประสงค ์ 
และปฏิบติัไปตำมแผนงำนโครงกำรวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจน 

2.สหกรณ์มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใหม้ีควำม
พร้อมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

สหกรณ์มีแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีกำรน ำ
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบติั   

3.สหกรณ์ไดม้กีำรทบทวนแผนกลยทุธแ์ละน ำแผน 

งำนมำปรับปรุงและพฒันำต่อเน่ือง 
สหกรณ์ไดม้กีำรทบทวนและพฒันำกำรบริหำรงำนให้
เป็นไปตำมกลยทุธ ์

 
   หลักที่   2)  หลักประสิทธิภาพ   คือ กำรบริหำรสหกรณ์ตำมแนวกำรก ำกับดูแลท่ีดีท่ีมีกำร
ออกแบบกระบวนกำรปฏิบติังำนโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถ
ใชท้รัพยำกรทั้งดำ้นตน้ทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติังำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของสมำชิกและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.เจำ้หนำ้ท่ีมีคู่มือกำรปฏิบติังำน เจำ้หนำ้ท่ีมีคูมือกำรปฏิบติังำน 
2.สหกรณ์มีวสัดุส ำนกังำนพร้อมท่ีจะใชง้ำน อุปกรณ์
ต่ำงๆทนัสมยั เพื่อบุคลำกรปฏิบติังำนไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว 

สหกรณ์มีกำรจดัซ้ือ วสัดุส ำนกังำน และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ใชใ้นส ำนกังำน 

3.สหกรณ์มีกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อประหยดัค่ำใชจ่้ำย
และประหยดัเวลำ 

สหกรณ์มีนโยบำยในกำรควบคุมและประหยดั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 
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ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
4.สหกรณ์มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของสมำชิกท่ี
เขำ้มำใชบ้ริกำร 

สหกรณ์มีตูแ้สดงควำมคิดใหใ้นกำรใหบ้ริกำรของฝ่ำย
จดักำร 

5.สหกรณ์มีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ สหกรณ์ด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุม/เพ่ิม
ประสิทธิภำพภำรกิจหลกัหรืองำนหลกั โดยมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 

 
หลกัที่  3)  หลกัการตอบสนอง   คือ กำรใหบ้ริกำรท่ีสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำท่ี

ก  ำหนด และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ควำมไวว้ำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวงัหรือควำมตอ้งกำรของสมำชิก
หรือผูรั้บบริกำร และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

 
ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 

1.สหกรณ์มีกิจกรรม KM (Knowledge 

Management ) ในกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 
สหกรณ์มีกำรพฒันำบุคลำกรใหพ้ร้อมในกำร
ปฏิบติังำนอยูเ่สมอ   

2 สหกรณ์จดัใหม้ีช่องทำงใหส้มำชิกแสดงควำม
คิดเห็นในกำรบริหำรงำน 

สหกรณ์มีกำรรวบรวมขอ้มลู ช่องทำงกำรส่ือสำร 
น ำมำปรับปรุงและพฒันำเพื่อใชใ้นกำรบริหำร 

3.สหกรณ์มีกำรน ำวตักรรมมำพฒันำมำตรฐำนคุณภำพ
ใหบ้ริกำร 

สหกรณ์ไดน้ ำนโยบำย กลยทุธ ์แผนงำน  มำพฒันำ
เพื่อใหต้รมควำมตอ้งกำรของสมำชิก 

4.สหกรณ์มีกำรติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
กลยทุธ ์

สหกรณ์มีกำรติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
กลยทุธเ์พื่อน ำมำพฒันำและปรับปรุงแกไ้ข 

 
หลกัที่ 7)  หลกัการมอบอ านาจ  คือ  กำรถ่ ำยโอนอ ำนำจกำรตดัสินใจให้ คนอ่ืนตดัสินใจ

แทน รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผดิชอบในกำรตดัสินใจ และกำรด ำเนินงำนให้ แก่ บุคลำกร โดยมุ่
งเน้ นสร้ ำงควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรต่ อผู ้ รับบริกำรและผู ้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสีย 

 

ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
1.กำรบริหำรงำนตำมหลกักำรมอบอ ำนำจท่ีมีคุณภำพ
และไดม้ำตรฐำน 

สหกรณ์มำกำรมอบหมำยผูรั้บผดิชอบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

2.กลไกลสนบัสนุนกำรบริหำรงำนตำมหลกักำรมอบ
อ ำนำจ 

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3.สหกรณ์ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบติังำนจำก
กำรมอบอ ำนำจ 

ติดตำมกำรปฏิบติังำนของผูรั้บมอบอ ำนำจ ไม่มีขอ้
ร้องเรียน ไดรั้บกำรตอบสนองตำมระยะเวลำท่ีก  ำหนด 
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  หลกัที่ 9)  หลกัความเสมอภาค   คือ กำรไดรั้บกำรปฏิบติัและไดรั้บบริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยไม่มีกำร
แบ่งแยกดำ้น ชำยหรือหญิง ถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ ภำษำ เพศ อำย ุสถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ควำมเช่ือทำงศำสนำกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

 
ตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 

1.กำรสร้ำงกลไกลดำ้นควำมเสมอภำคและจดัตั้ง
กรรมกำร/คณะท ำงำนก ำกบัดูแลกำรท ำงำนดำ้นควำม
เสมอภำค 

สหกรณ์มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนก ำกบั
ดูแลควำมเสมอภำคเพื่อก  ำหนดกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

2.กำรพฒันำศกัยภำพของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
สหกรณ์ดำ้นควำมเสมอภำค 

ส ำรวจควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำร
ฝึกอบรม ของกรรมกำร เจำ้หนำ้ท่ี  มีกำรจดัท ำองค์
ควำมรู้ดำ้นควำมเสมอภำค 

3.กำรจดัท ำฐำนขอ้มลู สำรสนเทศ เพื่อสนบัสนุน ดำ้น
ควำมเสมอภำค 

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของสมำชิกเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำร
ของสหกรณ์/ก  ำหนดสิทธิกำรเขำ้ถึงขอ้มลูของสมำชิก 

4.กำรจดักิจกรรมส่งเสริมดำ้นควำมเสมอภำค ส ำรวจควำมตอ้งกำรของสมำชิก /ส ำรวจควำมพึง
พอใจของสมำชิก/สรุปผลควำมพึงพอใจของสมำชิก 

5.กำรบูรณำกำรควำมเสมอภำคเขำ้กบักำรก ำหนด
มำตรฐำนของกระบวนกำรท ำงำนและกำรใหบ้ริกำร 

แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดมำตรฐำนกำรบวนกำร
ท ำงำน /ก  ำหนดเป็นระเบียบขอ้ปฏิบติังำนท่ีชดัเจน
ผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
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บทที่  4 
แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 

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

โครงกำร   เป็นส่วนหน่ึงของกำรวำงแผน เป็นฐำนหรือเคำ้โครงท่ีส ำคญัของแผน  โครงกำรท่ีดียอ่มท ำ
ใหก้ำรปฏิบติัตำมแผนบรรลุวตัถุประสงค ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนงานกบัโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ประกอบดว้ยโครงกำรหลำย ๆ โครงกำร กำรปฏิบติัตำมโครงกำรแต่ละโครงกำรจะตอ้งเป็นไป

ตำมแผนงำน   ดงัน้ี 
โครงการ  =    กลุ่มกิจกรรมท่ีก  ำหนดข้ึนไวเ้พ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
โครงงาน  =    รำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
ส ำหรับแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั ซ่ึงจะด ำเนินกำร 

              ตำมพนัธกิจ  มทีั้งหมด  21  แผนงานโครงการ  จ  ำแนกตำมพนัธกิจ ดงัน้ี 
 

พนัธกจิที ่1  พฒันำสหกรณ์ใหมี้ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  
  1. แผนงำนโครงกำรระดมเงินฝำก ระดมทุนเรือนหุน้ 
  2. แผนงำนโครงกำรส่งเสริมกำรออม 
  3. แผนงำนโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจทำงสถำบนักำรเงิน 
 พนัธกจิที ่2  พฒันำระบบกำรเงิน และ สวสัดิกำร ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสมำชิก 
  1. แผนงำนโครงกำรใหส้วสัดิกำรแก่สมำชิกและครอบครัวสมำชิก 
  2. แผนงำนโครงกำรส่งเสริมใหค้วำมรู้ดำ้นวิชำกำรแก่สมำชิก 
  3. แผนงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธส์มำชิกกลุ่มเกษียณอำยรุำชกำร 

  4. แผนงำนโครงกำรใหส้วสัดิกำรแก่สมำชิกสมทบ 
   5. แผนงำนโครงกำรสนบัสนุนอุปกรณ์ในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจทุกสถำนี 
 
 
 

แผนงาน 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

โครงงาน 

โครงงาน 

โครงงาน 
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พนัธกจิที ่3  พฒันำ ปรับปรุง อำคำรส ำนกังำน อุปกรณ์  และระบบเทคโนโยลี ใหม้ีควำมทนัสมยั  
 และเหมำะสม   

          1. แผนงำนโครงกำรซ้ือและขยำยอำคำรส ำนกังำนสหกรณ์ 
          2. แผนงำนโครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบฐำนขอ้มลูส่วนตวัสมำชิกทำงเวบ็ไซด ์
           3. แผนงำนโครงกำรพฒันำระบบไอที 

พนัธกจิที ่4  พฒันำองคก์ร บุคลำกร สมำชิกใหม้ีควำมเขม้แข็ง ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรท่ีประสิทธิภำพ 
  1. แผนงำนโครงกำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำหน่วย 
  2. แผนงำนโครงกำรอบรมสมำชิกใหม ่
  3. แผนงำนโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้แก่คณะกรรมกำร เจำ้หนำ้ท่ี ผูต้รวจสอบกิจกำร 
  4. แผนงำนโครงกำรทบทวนแผนกลยทุธ ์ฉบบัท่ี 5 
   5. แผนงำนโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบับญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์

พนัธกจิที ่5   เช่ือมโยงเครือข่ำยสหกรณ์พนัธมิตร ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนอ่ืน 
          ในสงัคมและชุมชน 

  1. แผนงำนโครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพยภ์ำคใต ้
  2. แผนงำนโครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
   3. แผนงำนโครงกำรสนบัสนุนส่งเสริมใหค้วำมร่วมมือกบัสงัคมและชุมชน 
   4. แผนงำนโครงกำรกีฬำสำนสำยสมัพนัธ ์
  5. แผนงำนโครงกำรกิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชำติ  
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 บทที่ 5 
สรุป 

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

  ปัญหำวิกฤตท่ีเกิดข้ึนนำนปักำร จำกควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วของสงัคมโลก ส่งผลกระทบอยำ่ง
รุนแรงไปทัว่  โดยเฉพำะปัญหำรำคำน ้ ำมนัแพง  ผลผลิตตกต ่ำ ปัญหำเศรษฐกิจชะลอตวั สถำบนักำรเงินมีอตัรำ
ดอกเบ้ียสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง  และสังคมท่ีเปล่ียนแปลง องค์กรต่ำงๆ ต้องปรับเปล่ียนกำรบริหำรกำรจดักำร  
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั   ก็เป็นองคก์ำรหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่ำวดว้ย   ปัญหำวิกฤต
ต่ำงๆ สมำชิกทุกคนตอ้งประสบปัญหำค่ำครองชีพท่ีสูงข้ึน โดยท่ีไม่อำจทรำบไดว้่ำสถำนกำรณ์ดงักล่ำวจะมีกำร
ฟ้ืนตัวเม่ือใด  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ในฐำนะท่ีเป็นตัวแทนของมวลสมำชิก ซ่ึงมีหน้ำท่ีต้อง      
บริหำรจดักำรของสหกรณ์   ไดต้ระหนักถึงปัญหำควำมเดือนร้อนของมวลสมำชิก  จึงไดเ้ขำ้ร่วมกระบวนกำร
กำรจดัท ำแผน ไดร่้วมกนัคิด เพื่อรับมือกบัปัญหำดงักล่ำว  โดยมุ่งหวงัให้มวลสมำชิกมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ในโลกของควำมเป็นจริงท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ตำมวิสยัทศัน์ท่ีว่ำ 

“องคก์รกำรเงินท่ีมัน่คง  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตสมำชิกโดยยึดหลกัธรรมำภิบำล " 

 โดยมีความมุ่งหวงัว่า หำกสหกรณ์ น ำเอำแผนกลยทุธ ์ซ่ึง กรรมกำรด ำเนินกำรก็ดี ฝ่ำยจดักำรก็ดี หรือ
ตวัแทนสมำชิกก็ได ้ ไดร่้วมกนัวำงกรอบ ก  ำหนดทิศทำง เพ่ือใชเ้ดินทำงไปสู่จุดมุ่งหมำย นัน่ ภำยในปี พ.ศ.2563  
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ  ำกดั    จะเดินทำงไปสู่เสน้ทำงสู่เสน้ชยั   คือ 
 1. ความส าเร็จทางเศรษฐกจิ  คือกำรจดักำรท่ีบรรลุเป้ำหมำยในเชิงธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ ควำมสำมำรถในกำร
ท ำก  ำไรมำแบ่งปันกนัตำมสดัส่วนทำงธุรกิจ แลว้   สภำพคล่อง ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ ควำมมีเสถียรภำพ 
 2. ความส าเร็จทางสังคม คือ กำรยกระดบัฐำนะควำมเป็นอยูข่องสมำชิก    นอกจำกสหกรณ์น ำก  ำไรมำ
จดัแบ่งปันกนัตำมสดัส่วนธุรกิจแลว้ สหกรณ์ยงัจดัสรรเงินเพื่อใหส้วสัดิกำรต่ำง ๆ  เพ่ิมมำกข้ึนแก่สมำชิกโดยเท่ำ
เทียมกัน  ในอนำคตสหกรณ์สำมำรถก ำหนดนโยบำยจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิกเพื่อป้องกันควำมยำกจนและ
บรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ของชีวิตตำมควำมจ ำเป็น สหกรณ์สนับสนุนให้บุคคลมีอิสระและพึงพำตนเองตลอดจน
ส่งเสริมควำมสมำนฉนัทใ์นสงัคมไดด้ว้ย 
 สังคมสหกรณ์  ในยุคโลกำภิวฒัน์ จะต้องก ำหนด บทบำทของสหกรณ์เป็นองค์กรกำรส่งเสริมควำม
มัน่คงทำงเศรษฐกิจควบคู่กบักำรเป็นศนูยก์ลำงจดัสวสัดิกำรสงัคม เป็นศูนยก์ลำงแบ่งปันกำรเรียนรู้ ท่ีจะเผชิญ
กบัอนำคต อนุรักษ ์ส่งเสริมวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืต่อไป    
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 ควำมหมำยของสหกรณ ์

 
  สหกรณ์ คือ "องคก์ำรของบรรดำบุคคล ซ่ึงรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจในกำรด ำเนินวิสำหกิจท่ีพวกเขำ
เป็นเจำ้ของร่วมกนั และควบคุมตำมหลกัประชำธิปไตย เพือ่สนองควำมตอ้งกำร (อนัจ ำเป็น) และควำมหวงั
ร่วมกนัทำงเศรษฐกิจ สงัคม และ วฒันธรรม"  
 

อุดมกำรณ์สหกรณ์ 
 

อุดมกำรณ์สหกรณ์คือ "ควำมเช่ือร่วมกนัท่ีว่ำกำรช่วยตนเองและกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตำมหลกักำร 
สหกรณ์จะน ำไปสู่กำรกินดีอยูดี่ มีควำมเป็นธรรมและสนัติสุขในสงัคม" 
 

 

หลกักำรสหกรณ์ 

  หลกักำรสหกรณ์ คือ "แนวทำงท่ีสหกรณ์ยดึถือปฏิบติัเพื่อใหคุ้ณค่ำทำงสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม" 
ซ่ึงประกอบดว้ยกำรท่ีส ำคญัรวม 7 ประกำร กล่ำวคือ 

หลกักำรท่ี 1 กำรเป็นสมำชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวำ้ง 
  หลกักำรท่ี 2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลกัประชำธิปไตย 

หลกักำรท่ี 3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก 
หลกักำรท่ี 4   กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ 
หลกักำรท่ี 5 กำรศกึษำ ฝึกอบรมและสำรสนเทศ 
หลกักำรท่ี 6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 
หลกักำรท่ี 7 กำรเอ้ืออำทรต่อชุมชน 
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