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 กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้สนบัสนนุให้สหกรณ์ทกุประเภทบริหำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ โดยให้ผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องร่วมกนัจดัท ำแผนกลยทุธ์    และผลกัดนัให้สหกรณ์น ำแผนกลยทุธ์ไปสูก่ำรปฏิบตัติัง้แตปี่งบประมำณ 

พ.ศ.  2546 ปัจจบุนัสหกรณ์จ ำนวนมำกประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำแผนกลยทุธ์ไปสู่กำรปฏิบตั ิโดยถือเป็น

กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนในชว่งระยะเวลำหนึง่ ของสหกรณ์ 

 สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์  จ ำกดั  ได้เห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรเชิงกลยทุธ์   จงึได้

ร่วมกนัจดัท ำแผนกลยทุธ์เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์    ชว่งระยะเวลำ  3  ปี   และ

สอดคล้องกบัแผนพฒันำสหกรณ์   (2560 – 2562)   

 สหกรณ์จะน ำแผนกลยทุธ์ไปสูก่ำรปฏิบตัอิยำ่งเป็นรูปธรรม ใช้แผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในกำร

สง่เสริมและพฒันำสหกรณ์ จะเป็นสิ่งส ำคญัท ำให้สหกรณ์ประสบผลส ำเร็จทัง้ในด้ำนธุรกิจและควำมเป็น

สหกรณ์ 
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15  สิงหำคม พ.ศ. 2560   
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 สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พทุธศกัรำช 2471เม่ือ

วนัท่ี  28  กนัยำยน  2492  เป็นประเภท  “สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตส ำหรับคนมีเงินเดือน  (ปัจจบุนั

เรียกวำ่ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์)  ชนิด  “จ ำกดัสินใช้”  (ปัจจบุนัไมมี่ “ชนิด”  แตก่ฎหมำยสหกรณ์

ปัจจบุนับงัคบัให้ใช้ค ำวำ่ “จ ำกดั" ตอ่ท้ำยช่ือของสหกรณ์ทกุสหกรณ์ ซึง่หมำยถึง  ควำมรับผิดของสมำชิก

จ ำกดัเพียงไมเ่กินจ ำนวนเงินคำ่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคำ่หุ้นท่ีตนถือในสหกรณ์) 

 สหกรณ์นีเ้กิดขึน้จำกควำมคิดริเร่ิมของ นำยจ ำเนียร  สำระนำค  ในขณะท่ีด ำรงต ำแหนง่พนกังำน

สหกรณ์เอกในกรมสหกรณ์ (เดมิ) โดยได้ศกึษำหลกักำรและวิธีกำรสหกรณ์  Saving  and  credit 

Cooperative  for  salary  earners  ของประเทศสิงคโปร์ และประเทศมำเลเซีย เป็นต้นแบบ  ซึง่ได้รับกำร

ถ่ำยทอดมำจำกรัฐบำลประเทศองักฤษเจ้ำอำณำนิคมของประเทศทัง้สองในขณะนัน้ 

 นำยจ ำเนียร  สำระนำค  และเพื่อนข้ำรำชกำรผู้ใกล้ชิดมีเหตผุล  2  ประกำร  คือ เพ่ือจดัตัง้สหกรณ์

รูปแบบ  (ประเภท) ใหมข่ึน้ตำมภำรกิจของกรมสหกรณ์ ในกำรสง่เสริมกำรขยำยตวัของสหกรณ์ไทยให้เป็น

ขบวนกำรสหกรณ์ และเพื่อทดลองจดัตัง้สหกรณ์ส ำหรับข้ำรำชกำรของกรมสหกรณ์  เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน

หรือห้องปฏิบตักิำรในกำรสง่เสริมกำรจดัตัง้สหกรณ์ในสว่นรำชกำรตำ่งๆ หลงัจำกได้จดัตัง้สหกรณ์ส ำหรับ

ชำวนำหรือผู้ประกอบอำชีพอ่ืนมำพอสมควรแล้ว 

 กลำ่วได้ว่ำผู้ ริเร่ิมและคณะผู้จดัตัง้สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์นี ้คงได้รับแรงบนัดำลใจจำก

พระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำประชำธิปกพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (รัชกำลท่ี  7) ซึง่

ปรำกฏอยูใ่นค ำปรำรภของ พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2471 วำ่ “ประชำรำษฎร์ผู้ประกอบกำรเพำะปลกูและ

จ ำพวกอ่ืนๆ  ท่ีมีก ำลงัทรัพย์น้อยแตมี่ควำมต้องกำรอยำ่งเดียวกนั………ควรได้รับอดุหนนุให้ตัง้สหกรณ์ขึน้

อีก เพ่ือยงัให้เกิดกำรประหยดัทรัพย์  กำรชว่ยซึง่กนัและกนั  และกำรช่วยตนเองเป็นทำงอีกทำงหนึง่  ซึง่

เผยแผค่วำมจ ำเริญทรัพย์  และจ ำเริญธรรมในบ้ำนเมืองให้ยิ่งขึน้ 

 จำกค ำปรำรภของกฎหมำยนีจ้งึมีพทุธศำสนสภุำษิต  “โภคำ  สนฺนิจย   ยนฺติ  วมฺมิโกวปูจียติ” 

 ซึง่แปลวำ่  “โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี  ย่อมถึงซึง่ควำมพอกพนูเหมือนจอมปลวกท่ีก ำลงัก่อขึน้”  ปรำกฏ

อยูใ่นดวงตรำซึง่เป็นสว่นหนึ่งของข้อบงัคบัสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์  จ ำกดั  ฉบบัแรกจนถึงปัจจบุนั 

ควำมเป็นมำ 
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  คณะผู้จดัตัง้สหกรณ์คงตัง้ใจใช้พทุธศำสนสภุำษิตบทนีเ้ป็นเคร่ืองจงูใจสมำชิกให้ประพฤตปิฏิบตัิ

ตนเสมือน  “ผู้ครองเรือนท่ีดี”  ซึง่จะได้รับผลตอบแทนคือ  “โภคทรัพย์”  (ทรัพย์สมบตัสิิ่งของเคร่ืองอปุโภค

บริโภค  ทรัพย์สิน  เงินทอง  รวมทัง้เงินออม)  จะพอกพนู  (เพิ่มขึน้)  เหมือนจอมปลวกท่ีก ำลงัก่อขึน้ 

    ตรำของสหกรณ์นีน้อกจำกมีช่ือสหกรณ์และพทุธศำสนสภุำษิตอยูใ่นวงกลมนอกแล้ว 

ในวงกลมด้ำนในเป็นรูปจอมปลวกอยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่ด้วย  เพ่ือให้มองเห็นว่ำทรัพย์ของสมำชิกซึง่เป็น 

ผู้ครองเรือนดีมีแตจ่ะเติบโตขึน้เหมือนกบัจอมปลวกฉะนัน้ 

 ตรำสหกรณ์จงึแสดงวิสยัทศัน์ของสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั ว่ำ “สง่เสริมสมำชิกให้มีฐำนะ

กำรเงินมัน่คง  โดยกำรประพฤตปิฏิบตัิตนเป็นผู้ครองเรือนดีท่ีมุง่มัน่ชว่ยตนเองด้วยกำรชว่ยซึง่กนัและกนัใน

สหกรณ์” 

 ผู้ครองเรือนดียอ่มมีควำมมุง่มัน่ในกำรชว่ยตนเอง หรือพึง่ตนเองได้  ผู้ครองเรือนดียอ่มมีพฤตกิรรม

เป็นคนขยนั ประหยดั  ซ่ือสตัย์ และมีวินยั  เม่ือได้ร่วมมือกนั (ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั)  ในสหกรณ์ท่ีสมำชิก

ทกุคนหรือสว่นมำกยึดมัน่และประพฤตปิฏิบตัิตำมคณุธรรมของผู้ครองเรือนดี  แตล่ะคนก็จะมีเงินออมใน

รูปทนุเรือนหุ้นและเงินฝำกเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แม้จะมีกำรกู้ ยืมเงินจำกสหกรณ์บ้ำง  เม่ือมีควำมจ ำเป็นหรือเพ่ือ

ประโยชน์งอกเงยก็มิได้เป็นอปุสรรคแก่กำรสะสมเงินออมเป็นทนุท่ีพอกพนูขึน้ในสหกรณ์  ตรำบเทำ่ท่ีพวก

เขำยงัเป็นสมำชิกอยู่ 

 เงินทนุท่ีพอกพนูขึน้ในสหกรณ์ ก็จะใช้เป็นทนุด ำเนินงำนเพ่ือให้เงินกู้และจดัสวสัดกิำรตำ่ง ๆ ให้แก่

สมำชิกและครอบครัว  รวมทัง้บริจำคหรือจดักิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชมุชนหรือสงัคมโดยรวม  

นอกจำกนัน้สหกรณ์อำจลงทนุแสวงหำประโยชน์จำกภำยนอกได้หำกมีเงินทนุเหลือจำกกำรให้บริกำรแก่

สมำชิกแล้ว  ทัง้นีต้้องจ ำกดัภำยในกรอบของกฎหมำย  ข้อบงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

 ดอกผลท่ีได้รับจำกกำรลงทนุนี ้ ในท่ีสดุสหกรณ์จะน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้สทุธิประจ ำปี  เพ่ือ

จดัสรรสว่นหนึง่เป็นเงินปันผลตำมหุ้น  และเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมำชิกตำมสว่นดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีสมำชิกจำ่ย

ให้แก่สหกรณ์ในระหวำ่งปี  เงินจดัสรรก้อนนีจ้งึมีผลเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิกนัน่เอง 
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 นอกจำกนัน้  “ผู้ครองเรือนดี”  ซึง่สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั  คำดหวงัให้สมำชิกทกุคนเป็น

นัน้  ย่อมประพฤตปิฏิบตัิตนตำมมงคล  38  ในค ำสอนของพทุธศำสนำจนเป็นนิสยั   

 แม้จะไมค่รบทัง้ 38 ข้อ แตต้่องปฏิบตัิในข้อ 1. กำรไมค่บคนพำล ข้อ 2. กำรคบบณัฑิต ข้อ 3.กำร

บชูำคนท่ีควรบชูำ  ข้อ  6.  กำรตัง้ตนไว้ชอบ  ข้อ  9.  ควำมเป็นผู้ มีระเบียบวินยัอนัดี ข้อ  11. กำรบ ำรุงบดิำ

มำรดำให้เป็นสขุ  ข้อ  12.  กำรสงเครำะห์บตุรให้ตัง้ตนเป็นหลกัฐำน    ข้อ  13.  กำรสงเครำะห์คูค่รองให้

อยูเ่ป็นสขุ  ข้อ  14.  ควำมเป็นผู้ มีกำรงำนเรียบร้อยไมค่ัง่ค้ำงอำกลู เป็นต้น 

 สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั ได้จดัตัง้ขึน้โดยท่ีกรมสหกรณ์เห็นสมควรจดัตัง้สหกรณ์ออม

ทรัพย์และเครดติ ส ำหรับคนมีเงินเดือนขึน้ในหมูข้่ำรำชกำรสหกรณ์ และให้รวมตลอดทัง้ข้ำรำชกำร คณะ

สหกรณ์ และพนกังำนธนำคำรเพื่อกำรสหกรณ์  ซึง่มีควำมสมัพนัธ์ทำงกำรงำนใกล้ชิดกบักรมสหกรณ์   

โดยมีควำมมุง่หมำยเพ่ือสง่เสริมให้บรรดำสมำชิกออมทรัพย์ได้อยำ่งจริงจงั และป้องกนัให้พ้นจำกหนีส้ินท่ี

มีภำระมำก  ดงันัน้ จงึได้จดัให้มีผู้ เร่ิมกำรขึน้คณะหนึง่  ประกอบด้วย  ผู้แทนกองตำ่งๆ ในกรมสหกรณ์ และ

คณะสหกรณ์กบัของธนำคำรเพ่ือกำรสหกรณ์ เพ่ือด ำเนินงำนตำ่งๆ ในกำรก่อตัง้สหกรณ์ คณะผู้ เร่ิมกำรได้

พิจำรณำร่ำงข้อบงัคบัและเร่ิมออกหนงัสือชีช้วนสอบสวนพิจำรณำผู้สมคัรเข้ำเป็นสมำชิก ในฐำนะผู้ เข้ำช่ือ

จดทะเบียนสหกรณ์  ตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหำคม 2492 ได้สมำชิกรวมทัง้สิน้ 132 คน   ประชมุเข้ำช่ือขอจด

ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2492   

  สหกรณ์ได้จดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2471  เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2492 ช่ือ  

“สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ ไมจ่ ำกดัสินใช้”  นบัว่ำเป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แรกใน

ประเทศไทย   มีสมำชิกแรกตัง้ 132 คน   มีเงินทนุด ำเนินกำรครัง้แรก 2,720 บำท  และได้รับคำ่ธรรมเนียม

แรกเข้ำ 660 บำท    
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  ฝ่ายบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงองค์กร 

เจา้หนา้ท่ีบริหารหนี ้

  ฝ่ายสินเชือ่    ฝ่ายการเงนิ   ฝ่ายอ านวยการและสวสัดิการ 

หัวหนา้ฝ่าย  

เจา้หนา้ท่ีบริการสนิเชือ่ 

หัวหนา้ฝ่าย  

เจา้หนา้ท่ีเงนิฝาก 

หัวหนา้ฝ่าย  

เจา้หนา้ท่ีอ านวยการ 

เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 

หัวหนา้ฝ่าย 

(1) 
เจา้หนา้ท่ีบญัช ี 

   ที่ประชมุใหญ่ 

  คณะผูต้รวจสอบกิจการ    ผูส้อบบญัชี  

  คณะกรรมการด าเนนิการ    ที่ปรึกษาฯ  

ผูจ้ดัการ  

  คณะกรรม 

 การศึกษา  

  คณะกรรมการ 

เงนิกูพ้ิเศษ  

รองผูจ้ดัการ  

   คณะกรรมการ 

เงนิกูส้ามญั  

คณะท างานตา่งๆ 
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ส่วนที่ 2 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
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กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์   จ ำกัด  มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ

ก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมควำมเป็นจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำสหกรณ์  (2560 - 2562)  ตลอดจนให้น ำไปใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรในเชิงรุก  

เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับควำมคิดเห็นในทิศทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกนัทกุฝ่ำย  กำรจดัท ำแผนกลยุทธ์เป็นกำร

ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์   ได้แก่ สมำชิก   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้ตรวจสอบ

กิจกำร  และฝ่ำยจดักำร     และได้จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบ ปีท่ีผ่ำนมำ  ท ำกำรวิเครำะห์

สภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง  ท ำให้ทรำบ จดุแข็ง จดุออ่น โอกำส และอปุสรรคของสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ 
  1.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  (สภำพแวดล้อมภำยในและ

สภำพแวดล้อมภำยนอก) 

  2.  ก ำหนดวิสยัทศัน์  ยทุธศำสตร์  เป้ำประสงค์  กลยทุธ์ แผนงำน/โครงกำร ตวัชีว้ดั 

  3.  จดัท ำแผนปฏิบตักิำร (Action plan) ไปสูก่ำรปฏิบตั ิ

ประโยชน์ของแผนยุทธศำสตร์ 
  1.  สหกรณ์มีกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำ  3  ปี  ซึ่งกรอบทิศทำง  

กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมด ำเนินงำนของสหกรณ์  กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ยุทธศำสตร์จะเป็นลกัษณะกำรบริหำรงำนเชิงรุก  ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนให้สหกรณ์มีบทบำทในกำรด ำเนิน

ธุรกิจและให้บริกำรแก่สมำชิกมำกขึน้  อนัจะน ำไปสูก่ำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ของสหกรณ์ให้เป็นท่ียอมรับ

มำกขึน้ 

  2.  แผนยุทธศำสตร์จะช่วยพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำท่ีมี

ระบบงำนท่ีชัดเจน  เอือ้อ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ี  อันจะน ำไปสู่กำร

ให้บริกำรท่ีพงึพอใจของสมำชิกและบคุคลทัว่ไป 

  3.  กระบวนกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์จะเปิดโอกำสให้ทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องได้มีสว่นร่วมใน
กำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพฒันำสหกรณ์อนัจะน ำไปสู่ควำมเป็นเอกภำพเดียวกนัตำมวิสยัทศัน์ของ
สหกรณ์ 
  4.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนพฒันำสหกรณ์  และน ำไปสูก่ำรปฏิบตัอิยำ่งเป็นรูปธรรม 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
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  5. กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์จะช่วยก ำหนดกรอบนโยบำยกำรพฒันำสหกรณ์ ให้เป็นไป
อย่ำงมีเอกภำพ ก่อให้เกิดกำรผนึกก ำลงัควำมร่วมมือ  เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ร่วมกนั  ตลอดจนกำรมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่ำย 
 
กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
  1.  แผนยุทธศำสตร์จัดท ำในลักษณะบูรณำกำร และเป็นทิศทำงหลักในกำรพัฒนำ
สหกรณ์ 
  2.  ขอบเขตครอบคลมุทัง้กระบวนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  และภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
  3.  ค ำนงึถึงสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
  4.  เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือก่อให้เกิดกำร
ยอมรับและน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงปฏิบตัอิยำ่งเป็นรูปธรรม 

5.  มีกำรตดิตำมกำรน ำแผนยทุธศำสตร์ไปสูก่ำรปฏิบตัเิป็นประจ ำทกุเดือน 
กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

     ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

      จัดท าแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ(Action plan) 

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการ(Action plan) 

เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
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สภำพแวดล้อมที่น ำมำวิเครำะห์ 

  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจะชีใ้ห้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ภำยนอก
และภำยในสหกรณ์  ทัง้ในส่วนท่ีเกิดขึน้แล้วและมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต  ตลอดจนผลกระทบของ
กำรเปล่ียนแปลงตำ่งๆ ท่ีมีตอ่สหกรณ์  ท ำให้ทรำบว่ำปัจจบุนัสหกรณ์มีสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร และอยู่ท่ี
ใด โดยกำรค้นหำค ำตอบท่ีเป็นจุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses)  โอกำส  (Opportunities)   
อปุสรรค  (Threats)  คณะผู้จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ได้ร่วมกนัวิเครำะห์สภำพแวดล้อม     แตเ่ม่ือมีปัจจยัอ่ืน
มำกระทบสภำพแวดล้อมท่ีท ำกำรวิเครำะห์ อำจจะท ำให้ผลวิเครำะห์เปล่ียนแปลงไปได้ด้วย  ดังนัน้  
สหกรณ์หรือผู้ รับผิดชอบแผนยทุธศำสตร์ก็ควรจะมีกำร ทบทวน หรือแก้ไขปรับปรุง และมีกำรติดตำมกำร
น ำแผนยทุธศำสตร์ไปสูก่ำรปฏิบตัใินท่ีประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำทกุเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมที่น ามาวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมด าเนินการ 

1.  ภาวะเศรษฐกิจ 

2.  สังคม 

3.  กฎหมาย 

4.  นโยบายรัฐ 

5.  เทคโนโลย ี

1.  สมาชิก 

2.  คู่แข่งทางการค้า 

3.  พันธมิตรทางธุรกิจ 

4.  หน่วยงานสนับสนุน 
 

1.  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

2.  โครงสร้างองค์กร 

3.  ระบบงานและการควบคุมภายใน 

4.  การเงิน/การบริหารความเสี่ยง 
5.  คณะกรรมการด าเนินการ 
6.  เจ้าหน้าท่ี 

7.  ส านักงาน/เทคโนโลย/ีอุปกรณท์ี่ใช้ 
8.  การบริการ/ธุรกิจของสหกรณ ์

9. กลยุทธ์/ค่านิยม 

สภาพแวดล้อมท่ัวไป 

โอกาส, อุปสรรค 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์ 
 1. กำรวิเครำะห์สภำพขององค์กรโดยใช้ วิธีกำรประเมิน ควำมเส่ียงในมมุมอง  6  มิต ิ (Camels 
Analysis) 
กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน   Camels Analysis คือ เคร่ืองมือวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ท่ีได้รับกำรพฒันำขึน้มำ
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบควำมมัน่คงทำงกำรเงินของผู้ก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงิน และเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรเตือนภยัล่วงหน้ำ (Early warning system) เพ่ือวดัระดบัควำมเข้มแข็งขององค์กร  
ท ำไมถึงต้องใช้  Camels เพรำะในอกัษร C A M E L S สำมำรถถ่ำยทอดควำมหมำยทำงกำรเงินได้อยำ่ง
ตรงประเด็น 

1. กระตุ้นให้เกิดกำรวิเครำะห์ครอบคลมุกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 
2. ข้ำใจและง่ำยตอ่กำรใช้ 
3. สำมำรถเป็นสญัญำณเตือนภยัทำงกำรเงินลว่งหน้ำ 
4. สำมำรถชีใ้ห้เห็นถึงควำมออ่นไหวตอ่กำรต้ำนทำน 

   5. ผลกระทบท่ีมีมำสูก่ำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  
ประโยชน์ของ Camels  
 1. ใช้เป็นแนวทำงตรวจสอบควำมเข้มแข็ง/มัน่คงขององค์กร 
 2.  เตือนภยัทำงกำรเงินลว่งหน้ำ 
 3. วิเครำะห์ปัจจบุนัสะท้อนถึงอนำคตได้ 
 4. เป็นเคร่ืองมือชว่ยในกำรก ำกบั ดแูล 
 5.  เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรวำงแผนธุรกิจสหกรณ์ 
 6. ชว่ยในกำรตดัสินใจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
วตัถปุระสงค์กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  
1. ชีส้ถำนกำรณ์ควำมเส่ียงท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต้องเตือนภัย ทำงกำรเงินให้แก่สหกรณ์ภำยในเวลำท่ี
เหมำะสม 
2. เป็นเคร่ืองมือในกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early warning system) เพ่ือส่งสญัญำณให้ผู้บริหำรสหกรณ์ได้
ทรำบภำวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ สำมำรถวำงแผนงำนรับสถำนกำรณ์ ได้ทนัเวลำ  
3. ประเมินประสิทธิภำพทำงกำรเงิน 
4. เป็นเคร่ืองชีว้ดัทำงกำรเงินท่ีเป็นมำตรฐำนอยำ่งมีรูปธรรมส ำหรับสหกรณ์ 
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C : Capital strength ควำมเพียงพอของเงินทุนต่อควำมเส่ียง/ควำม

เข้มแข็งของเงินทนุ  
A : Asset quality คณุภำพของสินทรัพย์  
M : Management ability ควำมสำมำรถกำรบริหำรจดักำร  
E : Earning sufficiency ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  
L : Liquidity ควำมเพียงพอของสภำพคล่องต่อควำมต้องกำรใช้

เงิน  
S : Sensitivity ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงภำยนอกท่ีจะเกิดขึน้

ตอ่งบกำรเงิน  
 

มตทิี่ 1   C : Capital strength  ประเดน็ท่ีวิเครำะห์ในเร่ืองทนุ  
ในบริษัทและสถำบนักำรเงินเอกชนทัว่ไป ควำมส ำคญัของเงินทนุเป็นเกำะป้องกนักำรผนั

ผวนของกำรด ำเนินงำนได้ และยังเป็นท่ีมำของเงินทุนท่ีมีต้นทุนต ่ำ แต่ในระบบสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้นยัง
สำมำรถไถ่ถอนได้ นอกจำกนัน้ มีกำรจำ่ยเงินปันสงูเป็นประเพณีปฏิบตัโิดยอำศยักำรกู้ ยืมเงินภำยนอก   

ประเดน็ท่ีควรวิเครำะห์  คือ   ควำมเพียงพอของเงินทนุตอ่ควำมเส่ียงและควำมเข้มแข็ง
ของทนุและกำรก่อหนี ้

มิติที่ 2  A : Asset quality   วิเครำะห์คณุภำพสินทรัพย์ คือ กำรวิเครำะห์ถึงคณุภำพของ
สินทรัพย์ตำ่งๆ โดยมุ่งไปท่ีสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้และผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ ควำม
เพียงพอของส ำรองตอ่กำรด้อยคณุภำพของสินทรัพย์เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีตอ่ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ 
และแหลง่ท่ีมำของเงินทนุเพ่ือมำลงทนุในสินทรัพย์เหลำ่นี ้ 

มิติที่  3 M : Management ability ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์  กำร
วิเครำะห์ควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กำรแบง่หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
ฝ่ำยจัดกำร  กำรก ำหนดระเบียบขึน้ถือใช้เหมำะสม  กำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมำย   กำร
ควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบกิจกำร กำรแก้ไขข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ 

         C A M E L S 

    เป็นค าย่อมาจาก 

        วัตถุประสงค ์
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มิติที่ 4  E :  Earning sufficiency วิเครำะห์ควำมสำมรถในกำรท ำก ำไร คือ กำรวิเครำะห์
ควำมยัง่ยืนขององค์กรท่ีจะสำมำรถแข่งขนั ระดมเงินทนุได้ ปรับตวัตำมภำวะท่ีเปล่ียนแปลงไป และไม่ได้
รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีเลวร้ำย 

มิติที่  5  L : Liquidity  กำรวิเครำะห์สภำพคล่องทำงกำรเงิน คือ กำรพิจำรณำว่ำ องค์กร
จะมีแหล่งท่ีมำของกระแสเงินสดเพียงพอกบัภำระผกูพนัทำงกำรเงิน (financial obligation) ท่ีจะถึงก ำหนด
หรือไม ่ 

มิติที่  6  S : Sensitivity กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอก เป็นกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอก ภำวะเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบีย้ ควำมเส่ียง ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน มี
ผลกระทบกบัสหกรณ์อยำ่งไร 

สตูรท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
1. ควำมเพียงพอของ
เงินทนุตอ่ควำมเส่ียง 

1.1 อตัรำสว่นหนีส้ินทัง้สิน้ตอ่ทนุ  
หนีส้ินตอ่ทนุ  หนว่ยเป็น เทำ่ 

             หนีส้ินทัง้สิน้ 
           ทนุของสหกรณ์ 

1.2 อตัรำกำรเตบิโตของทนุ
สหกรณ์ทนุของสหกรณ์เพิ่มขึน้/
ลดลง หนว่ยเป็น ร้อยละ 

         ทนุปีปัจจบุนั  - ทนุปีก่อน 
                     ทนุปีก่อน 

1.3 อตัรำกำรเตบิโตของหนีส้ิน 
หนีส้ินเพิ่มขึน้  
หนว่ยเป็น ร้อยละ 

      หนีส้ินปีปัจจบุนั – หนีส้ินปีก่อน 
                      หนีส้ินปีก่อน 

2. คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
สินทรัพย์ 

2.1 อตัรำค้ำงช ำระของลกูหนี ้
ลกูหนีมี้อตัรำกำรค้ำงช ำระ 
หนว่ยเป็น ร้อยละ 

หนีท่ี้ไมส่ำมำรถช ำระตำมก ำหนดx100 
              หนีถ้ึงก ำหนดช ำระ 

 2.2 อตัรำผลตอบแทนตอ่
สินทรัพย์ใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยูส่ร้ำง
ผลตอบแทนหนว่ยเป็น ร้อยละ 

      ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน x100 
          สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย 

2.3 อั ต ร ำ ก ำ ร เติ บ โต ข อ ง
สินท รัพ ย์   สินท รัพ ย์ เพิ่ มขึ น้ /
ลดลงหนว่ยเป็น ร้อยละ 

สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีปัจจบุนั – ปีก่อน x100 
             สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน 
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3. ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำน 

ดู ท่ี กำรควบคุม ภ ำย ใน /กำร
แบ่ งแยกห น้ำ ท่ี /กำรก ำหนด
ระเบียบขึน้ถือใช้/กำรปฏิบตัิตำม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมำย /
ก ำ รต รวจส อบ กิ จ ก ำ ร /ก ำ ร
ติดตำม /กำรแก้ไขข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

 

4. กำรท ำก ำไร 4.1อั ต ร ำ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใน ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น มี ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
ด ำเนินงำน/รำยได้หน่วยเป็น 
ร้อยละ 

            คำ่ใช้จำ่ยด ำเนินงำน x100 
                     ขำยบริกำร 

4.2 อัตรำก ำไรสุทธิ  อัตรำก ำไร
สุทธิของขำย/บริกำร  หน่วยเป็น 
ร้อยละ 

            ก ำไรสทุธิปีปัจจบุนั x100 
                      ขำย/บริกำร 

5. สภำพคลอ่งทำง
กำรเงิน 

5.1 อัต รำส่ วนทุ นหมุ น เวียน 
หนว่ยเป็น เทำ่ 

                สินทรัพย์หมนุเวียน 
                  หนีส้ินหมนุเวียน 

5.2 อตัรำหมนุเวียนของสินค้ำ 
จ ำหน่ำยสินค้ำได้หน่วยเป็น รอบ 
(รอบย่ิงมำกย่ิงดี) 

               ต้นทนุสินค้ำท่ีขำย 
            สินค้ำคงเหลือถวัเฉล่ีย 

5.3 อำยเุฉล่ียของสินค้ำ
(ระยะเวลำในกำรขำยโดยเฉล่ีย)  
หนว่ยเป็น วนั(จ ำนวนวนัยิ่งต ่ำ
ยิ่งดี) 

                            365 
            อตัรำกำรหมนุของสินค้ำ 
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2.กำรวิเครำะห์ต้นทนุ  (Minimum Cooperative  Rate : MCR) 
 

แหลง่เงินทนุ 
(1) 

จ ำนวนเงิน (บำท)  
(2) 

  สดัสว่น 
     (3) 

ต้นทนุร้อยละ 
(4) 

ต้นทนุถ่วงน ำ้หนกั 
(5) 

เงินรับฝำกออมทรัพย์ 13,967,033 0.01 1.75 0.27 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 2,047,166,852 1.37 3.40 40.21 
เงินรับฝำกประจ ำ 15,586,977 0.01 3.50 0.31 
เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 73,695 0.00 1.25 0.01 
เงินรับฝำกพิเศษเกษียณเป่ียมสขุ 65,061,061 0.06 4.50 1.28 
เงินรับฝำกออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ 168,259,344 0.12 3.50 3.30 
ทนุเรือนหุ้น 2,460,810,210 2.34 4.85 48.33 
ทนุส ำรอง 302,943,015 0.00 0.00 5.95 
ทนุสะสมอ่ืนๆ 17,292,703 0.00 0.00 0.34 
รวม 5,091,160,890 3.91  100 

 
3. McKinney 7-S Framework แนวคดิปัจจยั 7 ประกำรในกำรประเมินองค์กร 

ประกอบด้วยปัจจยั 7 ประกำรในกำรประเมินองค์กำร โดยในระยะตอ่มำได้รับกำรยอมรับ 
และน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง และในปัจจบุนัได้มีกำรน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์องค์กำรในส่วน
ของ SWOT ในด้ำนของปัจจยัภำพในวำ่องค์กำรนัน้ๆมีจดุแข็งและจดุอ่อนในปัจจยัทัง้ 7 อย่ำงไร แผนภำพ
ข้ำงล่ำงนีเ้ป็น Model ของ McKinney 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ 
ดงันี ้ 
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3.1   กลยทุธ์ขององค์กร (Strategy) กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนกำรอย่ำงหนึง่ท่ีจะ 

ช่วยให้ผู้บริหำรตอบค ำถำมท่ีส ำคญั อำทิ องค์กรอยู่ท่ีไหนในขณะนี ้องค์กรมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีไหน พนัธกิจ
ของเรำคืออะไร พนัธกิจของเรำควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้ รับบริกำรของเรำ กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์จะมี
ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์จะช่วยให้องค์กร ก ำหนดและพฒันำข้อได้เปรียบทำงกำร
แขง่ขนัขึน้มำได้และเป็นแนวทำงท่ีบคุคลภำยในองค์กรรู้ว่ำจะใช้ควำมพยำยำมไปในทิศทำงใดจงึจะประสบ
ควำมส ำเร็จ 

3.2 โครงสร้ำงองค์กำร (Structure คือโครงสร้ำงท่ีได้ตัง้ขึน้ตำมกระบวนกำร หรือหน้ำท่ี
ของงำนโดยมีกำรรับบุคลำกรให้เข้ำมำท ำงำนร่วมกันในฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ท่ีตัง้ไว้ หรือ
หมำยถึง กำรจัดระบบระเบียบให้กับบุคคล ตัง้แต่ 2-คนขึน้ไป-เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยท่ีวำงไว้-เน่ืองจำก
องค์กรในปัจจุบนัมีขนำดใหญ่-กำรจดัองค์กรท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดควำมคล่องตวัในกำรปฏิบตัิงำน ลด
ควำมซ ำ้ซ้อนหรือขดัแย้งในหน้ำท่ี ช่วยให้บคุลำกรได้ทรำบขอบเขตงำนควำมรับผิดชอบ มีควำมสะดวกใน
กำรตดิตอ่ประสำนงำน ผู้บริหำรสำมำรถตดัสินใจในกำรบริหำรจดักำรได้อย่ำงถกูต้องและรวดเร็ว   

3.3 ระบบกำรปฏิบัติ งำน (System) ในกำรปฏิบัติ งำนตำมกลยุท ธ์ เพ่ื อให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้นอกจำกกำรจดัโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแล้ว กำรจดัระบบกำร
ท ำงำน (Working System) ก็มีควำมส ำคญัยิ่ง อำทิ ระบบบญัชี/กำรเงิน (Accounting/Financial System) 
ระบบพสัด ุ(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology System) ระบบกำร
ตดิตำม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System)  

3.4 บุคลำกร (Staff)   ทรัพยำกรมนุษย์นับเป็นปัจจัยท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กบักำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ (Human 
Resource Managementกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกร
มนุษย์ในอนำคต โดยกำรตัดสินใจเก่ียวกับบุคลำกรนัน้ควรมีกำรวิเครำะห์ท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของกลยุทธ์
องค์กำรท่ีเป็นสิ่งก ำหนดทิศทำงท่ีองค์กำรจะด ำเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนกำรก ำหนด
คณุลกัษณะ และกำรคดัเลือกและจดัวำงบคุลำกรได้อยำ่งเหมำะสมยิ่งขึน้ 

3.5 ทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Skill) ทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนของทรัพยำกรบุคคลใน
องค์กำรสำมำรถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้ำนหลัก คือ ทักษะด้ำนงำนอำชีพ (Occupational Skills) เป็น
ทกัษะท่ีจะท ำให้บคุลำกรสำมำรถปฎิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีได้ ตำมหน้ำท่ี และลกัษณะงำนท่ีรับผิดชอบ
เช่น ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพืน้ฐำนกำรศึกษำหรือได้รับกำรอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ 
ควำมถนดั หรือควำมชำญฉลำดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นัน้อำจเป็นควำมสำมำรถท่ีท ำให้



แผนกลยทุธ์ประจ ำปี 2560-2562            หนา้ 20 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

พนกังำนนัน้ๆโดดเดน่กว่ำคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงำนท่ีดีกวำ่และเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนได้รวดเร็ว ซึ่ง
องค์กำรคงต้องมุง่เน้นในทัง้ 2 ควำมสำมำรถไปควบคูก่นั 

3.6 รูปแบบกำรบริหำรจดักำร (Style)   แบบแผนพฤตกิรรมในกำรปฏิบตังิำนของผู้บริหำร 
เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัอย่ำงหนึง่ของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร พบวำ่ ควำมเป็นผู้น ำขององค์กรจะมี
บทบำทท่ีส ำคญัต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น ำท่ีประสบควำมส ำเร็จจะต้องวำงโครงสร้ำง
วฒันธรรมองค์กรด้วยกำรเช่ือมโยงระหวำ่งควำมเป็นเลิศและพฤติกรรมทำงจรรยำบรรณให้เกิดขึน้  

3.7 ค่ำนิยมร่วม (Shared values)   ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนท่ียึดถือร่วมกันโดยสมำชิก
ขององค์กรท่ีได้กลำยเป็นรำกฐำนของระบบกำรบริหำร และวิธีกำรปฏิบตัิของบคุลำกรและผู้บริหำรภำยใน
องค์กร หรืออำจเรียกว่ำวัฒนธรรมองค์กร รำกฐำนของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ควำมเช่ือ ค่ำนิยมท่ีสร้ำง
รำกฐำนทำงปรัชญำเพ่ือทิศทำงขององค์กร โดยทั่วไปแล้วควำมเช่ือจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภำพและ
เป้ำหมำยของผู้ก่อตัง้หรือผู้บริหำรระดบัสงู ต่อมำควำมเช่ือเหล่ำนัน้จะก ำหนดบรรทดัฐำน เป็นพฤติกรรม
ประจ ำวนัขึน้มำภำยในองค์กร เม่ือคำ่นิยมและควำมเช่ือได้ถกูยอมรับทัว่ทัง้องค์กรและบคุลำกรกระท ำตำม
คำ่นิยมเหลำ่นัน้แล้วองค์กรก็จะมีวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง 

ในกำรประเมินสมรรถนะขององค์กำรถือว่ำเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงควำม
ยัง่ยืนในกำรพัฒนำ เน่ืองจำกจะท ำให้เรำได้รู้สภำพควำมเป็นจริงว่ำองค์กำรของเรำมีสมรรถนะอย่ำงไร 
อำจเปรียบได้กับกำรตรวจร่ำงกำยของคนเพ่ือท่ีจะทรำบถึงควำมแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหำโรคภัย
ต่ำงๆ ในกรณีองค์กำรก็เช่นเดียวกัน กำรค้นพบจุดอ่อนก็เปรียบกำรค้นพบโรคท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำร
เยียวยำรักษำให้หำยหรือทุเลำลงไป เพ่ือพร้อมท่ีจะด ำรงอยู่อย่ำงมัน่คงและสำมำรถไปสู่เป้ำหมำยท่ีฝันไว้
ให้ได้นัน่เอง  

 
4. Individual Development Plan (IDP) หมำยถึง แผนพฒันำบคุลำกรรำยบคุคลเป็นกรอบหรือแนวทำงท่ี
จะช่วยให้บุคคลในองค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน ถือได้ว่ำเป็น
แผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) ในรำยละเอียดท่ีเช่ือมโยงหรือตอบสนองควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของ
องค์กร ซึ่ งองค์กรบำงแห่งเรียกแผนงำนนี ว้่ำ Employee Development Plan (EDP) หรือ Personal 
Development Plan/Performance Development Plan (PDP) IDP จึงเป็นขัน้ตอนท่ีถูกจดัท ำขึน้อย่ำงเป็น
ระบบ มีกำรเตรียมกำรหรือวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน 
(Weakness)และเสริมจดุแข็ง (Strength) ของพนกังำนในองค์กรพบว่ำ ลกัษณะทัว่ไปของกำรจดัท ำ IDP มี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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  1.เป็นกระบวนกำรท่ีเน้นระบบกำรส่ือสำรแบบสองทำง (Two Way Communication) ซึ่ง
ผู้บงัคบับญัชำและพนกังำนคนนัน้ จะต้องพดูคยุกนัถึงควำมคำดหวงัในกำรท ำงำนและเป้ำหมำยในอำชีพ
(Career Goals) ท่ีผู้ บังคับบัญชำได้วำงไว้ส ำห รับพนักงำนแต่ละคน รวมทั ง้เป็นกระบวนกำรท่ี
ผู้บงัคบับญัชำจะต้องมีกำรติดตำมและให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ( Informal Feedback) แก่
พนกังำนเป็นระยะๆ ตอ่เน่ืองตลอดปี  
  2. เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรเช่ือมโยงควำมต้องกำรของพนกังำนรำยบคุคลให้ตอบรับ
หรือสนองตอบต่อควำมต้องกำรในระดับองค์กร พบว่ำ IDP ท่ีดีจะต้องเป็นแผนในกำรเพิ่มพัฒนำและ
ปรับปรุงระดับสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถ (Competency) ในกำรท ำงำนของพนักงำนในปัจจุบัน 
แผนงำนท่ีก ำหนดขึน้นัน้จะต้องช่วยให้พนักงำนประสบควำมส ำเร็จในงำนท่ีได้ รับมอบหมำยท่ี
ผู้บงัคบับญัชำต้องกำร อีกทัง้เป็นกำรช่วยให้พนกังำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนอำชีพ (Career Planning) 
ของตนอนัน ำไปสูก่ำรท ำงำนท่ีบรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีองค์กรต้องกำร 
  3.เป็นแผนพัฒนำบุคลำกรท่ีถูกจัดท ำขึ น้บนพืน้ฐำนของระดับสมรรถนะหรือสิ่งท่ี
ผู้บงัคบับญัชำคำดหวงัจำกต ำแหน่งหนึ่ง (Expected Competency) โดยกำรเปรียบเทียบกับสมรรถนะใน
กำรท ำงำนจริงของพนักงำนคนนัน้(Actual Competency) ซึ่งผู้ บงัคับบญัชำต้องก ำหนดว่ำอะไรคือสิ่งท่ี
พนักงำนจะต้องพัฒนำหรือปรับปรุงให้ดีขึ น้   ด้วยกำรพิจำรณำคัดเลือกเคร่ืองมือในกำรพัฒนำ 
(Development Tools)ท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน เช่น กำรฝึกอบรม กำร
มอบหมำยงำน กำรสอนงำน กำรให้พนกังำนเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรเป็นพ่ีเลีย้งแก่
พนกังำน เป็นต้น  
  4. เป็นแผนงำนท่ีเน้นข้อผกูพนัหรือข้อตกลงในกำรเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Agreement) 
ระหว่ำงผู้ บังคับบัญชำกับผู้ ใต้บังคับบัญชำ ถือได้ว่ำเป็นแผนงำนท่ีช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน
ร่วมกันและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงำนเกิดขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ท ำให้
พนกังำนไมรู้่สกึเบื่อไปกบักำรท ำงำนประจ ำวนัท่ีซ ำ้ซำกจ ำเจ จะเห็นได้วำ่ควำมรู้สึกเบื่อหนว่ยในกำรท ำงำน
ย่อมเป็นอีกสำเหตหุนึ่งท่ีท ำให้องค์กรสูญเสียพนกังำน โดยเฉพำะพนกังำนดำวเดน่ท่ีมีผลกำรปฏิบตัิงำนดี
เลิศและมีศกัยภำพในกำรท ำงำนสงู (High Performance and High Potential)  
  5.เป็นระบบท่ีต้องท ำอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นขัน้ตอน มีกำรทบทวน ตรวจสอบและ
เปล่ียนแปลงได้ ซึ่ง IDP ควรมีกำรทบทวนจำกหัวหน้ำงำนและพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ผู้บงัคบับญัชำจะต้องท ำหน้ำท่ีในกำรประเมินสมรรถนะของพนกังำนก่อนจดัท ำ IDP โดยแผน IDP ต้องท ำ
ขึน้ก่อนปีงบประมำณเพ่ือน ำข้อมูลจำก IDP ไปจดัท ำแผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำพนกังำนท่ี
รวมไปถึงคำ่ใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมพนกังำนด้วยเชน่กนั 
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  ข้อควรค ำนึงถึงในกำรก ำหนด  IDP  ก็คือ IDP ไม่ใช่กระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) เพ่ือกำรเล่ือนต ำแหน่งงำน หรือกำรปรับเงินเดือนและกำรให้
ผลตอบแทนในรูปแบบตำ่งๆ  จะเห็นได้วำ่ผู้บงัคบับญัชำและผู้ใตบ่งัคบับญัชำหลำยคนมีควำมเข้ำใจผิดอยู่
มำกและมองว่ำ  IDP  เป็นกำรลงโทษพนักงำน มอง IDP ในแง่ลบ ด้วยกำรมองว่ำหำกพนักงำนคนใดท่ี
ผู้บงัคบับญัชำมีกำรจดัท ำ IDP  ก็เท่ำกบัว่ำพนกังำนคนนัน้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ ไม่มีผลงำนเท่ำท่ีควร 
จะต้องได้รับกำรลงโทษ นอกจำกนี ้IDP มิใช่แผนงำนท่ีจะรับประกนัว่ำหำกพนกังำนได้รับกำรพฒันำแล้ว 
พวกเขำจะได้รับกำรเล่ือนต ำแหน่งในทนัที ซึ่ง IDP เป็นแผนงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของพนกังำนให้มี
คณุสมบตัิ มีขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งงำนท่ีสูงขึน้ตอ่ไป ตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ท่ีก ำหนดขึน้ 
  กำรจดัท ำ IDP นัน้ เป็นแผนพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีเน้นกำร
ส่ือสำรแบบสองทำงระหว่ำงผู้บงัคบับญัชำและพนกังำน IDP จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือทิศทำงในกำร
วำงแผนอำชีพของตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน ซึ่งกำรจดัท ำ  IDP ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพนัน้ ผู้บงัคบับญัชำจะต้องให้ควำมร่วมมือและมีกำรปฏิบตัิตำมแผน  IDP อย่ำง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
 
5.Customer Relationship Management (CRM) คือ กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ วิธีกำรท่ีเรำจะ
บริหำรลกูค้ำให้มีควำมรู้สึกผกูพนักบัสินค้ำ บริกำร หรือองค์กรของเรำ เม่ือลกูค้ำมีควำมผกูพนัในทำงท่ีดีไม่
คิดท่ีจะเปล่ียนใจไปจำกสินค้ำหรือบริกำรของเรำ ท ำให้เรำมีฐำนลูกค้ำท่ีมัน่คง และน ำมำซึ่งควำมมั่นคง
ขององค์กรดงันัน้ กำรท่ีจะรู้ซึ่งถึงควำมผกูพนักับลกูค้ำได้นัน้ เรำต้องอำศยักำรสงัเกตพฤติกรรมของลกูค้ำ 
แล้วน ำมำวิเครำะห์ควำมเก่ียวข้องระหว่ำงพฤติกรรมของลูกค้ำกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของเรำ 
กระบวนกำรท ำงำนของระบบ CRM  มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1.Identify เก็บข้อมลูวำ่ลกูค้ำของบริษัทเป็นใคร เชน่ ช่ือลกูค้ำ ข้อมลูส ำหรับตดิตอ่ลกูค้ำ 
  2.Differentiate วิเครำะห์พฤตกรรมของลกูค้ำแตล่ะคนและจดัแบง่ลกูค้ำออกเป็นกลุม่ 
  3.Interact มีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้ำเพ่ือเรียนรู้ควำมต้องกำรของลูกค้ำและเพ่ือสร้ำงควำม
พงึพอใจให้กบัลกูค้ำในระยะยำว 
  4.Customize น ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสมเฉพำะตวัลกูค้ำแตล่ะคน 
  CRM  มีควำมสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนกำรน ำ software มำใช้ในกำร
พัฒนำเพ่ือดึงดูดลูกค้ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เช่น Web Site เป็นต้น CRM  software ช่วยในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำ วิเครำะห์ข้อมูลและเป็นช่องทำงในกำรติดต่อกับลูกค้ำ CRM  software แบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
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  1.Operational CRM เป็น software front office ท่ีช่วยในกำรจัดกำรกระบวนกำรทำง
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็น sales, marketing หรือ service เช่น กำรจัดกำรข้อมูลติดต่อกับ
ลกูค้ำ กำรเสนอรำคำ กำรบริหำรฝ่ำยขำย กำรเก็บข้อมลูพฤตกิรรมของลกูค้ำ ระบบบริกำรลกูค้ำ เป็นต้น 
  2.Analytical CRM  ระบบวิเครำะห์ข้อมูลของลูกค้ำท่ีรวบรวมได้จำกส่วน Operational 
CRM หรือจำกแหล่งอ่ืนๆเพ่ือแบ่งลูกค้ำออกเป็นกลุ่มและค้นหำกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยท่ีบริษัทสำมำรถ
น ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรเพิ่มเตมิได้ 
  3.Collaborative CRM  ระบบช่วยสนับสนุนในกำรติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น ติดต่อส่วนตวั จดหมำย แฟกซ์ โทรศพัท์ Web Site E-Mail เป็นต้น รวมถึงช่วยจัดกำร
ทรัพยำกรท่ีบริษัทมีคือ พนักงำน กระบวนกำรท ำงำนและฐำนข้อมูล (Database) ลูกค้ำ เพ่ือน ำไป
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำและชว่ยรักษำฐำนลกูค้ำของบริษัทให้ดีขึน้ 
  ประโยชน์ของ CRM ตอ่ธุรกิจ 
  1. CRM ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ดีขึน้ เช่น ใช้ Web Site ในกำรให้ข้อมูล
เก่ียวกับสินค้ำ วิธีกำรใช้สินค้ำ และให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำได้ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นช่องทำงให้ลูกค้ำ
แนะน ำตชิมตอ่บริกำรของบริษัทได้ง่ำย ชว่ยให้ลกูค้ำสำมำรถ customize ควำมต้องกำรของตนเองได้ทนัที 
เป็นต้น 
  2. CRM ช่วยพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำได้ดีขึน้ ช่วยให้บริษัททรำบ
ควำมสนใจ ควำมต้องกำรและพฤติกรรมซือ้ของลูกค้ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถน ำเสนอสินค้ำท่ีเหมำะสมกับ
ลูกค้ำและช่วยให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำตำมท่ีลูกค้ำต้องกำ รได้ กำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์กับลกูค้ำในระยะยำวจะช่วยเพิ่ม loyalty ท่ีลกูค้ำมีตอ่บริษัท ลดกำรสญูเสียลกูค้ำ ลดต้นทุน
กำรตลำด เพิ่มรำยได้จำกกำรท่ีลูกค้ำซือ้ซ ำ้  หรือแนะน ำให้คนรู้จักซือ้สินค้ำของบริษัท  และนั่นหมำยถึง
ก ำไรของบริษัทท่ีเพิ่มมำกขึน้ 
5. Benchmarking    หมำยถึง  วิธีกำรในกำรวดัและเปรียบเทียบ  ผลิตภณัฑ์  บริกำรและวิธีกำรปฏิบตัิกบั
องค์กำรท่ีสำมำรถท ำได้ดีกว่ำ เพ่ือน ำผลของกำรเปรียบเทียบมำใช้ในกำรปรับปรุงองค์กรของตนเอง   ผลท่ี
ได้รับจำกกำรท ำ Benchmarking  คือ  ท ำให้เรำรู้ว่ำใครท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิได้ดีท่ีสดุ (Best Practice) และเขำมี
วิธีกำรอยำ่งไร 
  ประโยชน์ของกำรท ำ Benchmarking 
  1.  สำมำรถท ำให้องค์กรรู้จดุแข็ง  จดุออ่น  ของตนเอง 
               2.  สำมำรถก ำหนดกลยทุธ์  เพ่ือสร้ำงข้อได้เปรียบเทียบแก่คูแ่ขง่ขนัได้ 
               3.  เป็นวิธีกำรเรียนทำงลดั  เพ่ือก้ำวให้ทนัองค์กรอ่ืน ๆ 
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              4.  เพ่ือทรำบถึงควำมคืบหน้ำของวิธีกำร  หรือ  กำรปรับปรุงแนวทำงใหม่ ๆ เพ่ือพฒันำ
ตนเองไปสู่องค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 
  ควำมส ำคญัของ Benchmarking 
            เป็นกระบวนกำรกำรเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติจำกผู้ อ่ืน   ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงเปิดเผยเป็น
ระบบและมีวตัถปุระสงค์ท่ีไมใ่ช่กำรลอกเลียนแบบ  แตเ่ป็นกำรน ำเอำวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศเพ่ือน ำมำประยกุต์
ให้เหมำะสมกับตนเอง ซึ่งกำรท ำ Benchmarking ไม่จ ำเป็นต้องท ำเฉพำะกบัคู่แข่งขนัเท่ำนัน้ เรำสำมำรถ
จะท ำกบัใครก็ได้ท่ีมีวิธีปฏิบตัท่ีิดีกวำ่เรำ และเรำต้องกำรท่ีจะเรียนรู้จำกเขำ 
  ประโยชน์ของกำรท ำ Benchmarking 
  1. ได้แนวคดิกำรท ำงำนท่ีดีกวำ่เดมิ 
                2. มีทำงเลือกใหม ่ๆ เกิดขึน้ในกำรปฏิบตังิำน 
                3. มีเป้ำหมำยท่ีมุง่สูค่วำมเป็นเลิศได้อยำ่งชดัเจน 
                4. เกิดควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยกำรตลำดท่ีสงูกว่ำ 
                5. เกิดกระบวนกำรปรับปรุงท่ีเป็นเชิงรุก 
                6. มีกลไกในกำรขบัเคล่ือนกำรท่ีมุง่สูค่วำมเป็นเลิศ 
                7. เกิดระบบกำรจดักำรท่ีดีอยำ่งเป็นจริง  และเป็นรูปธรรม 
                8. มีแนวคิดกำรมุง่สูค่วำมเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรมได้ 

  “Best Practices คือ วิธีกำรปฏิบตัิท่ีท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ หรือคือกำรปฏิบตัิท่ี
น ำให้องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ” โดยมีคณุลกัษณะท่ีส ำคญั คือ มีแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศอย่ำงเห็นได้ชดั มีส่วน
ส ำคัญท่ีท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นเลิศ ได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลหรือองค์กรท่ีเช่ือถือไดได้รับกำร
ยอมรับจำกลกูค้ำและผู้สง่มอบเป็นจ ำนวนมำก ท ำซ ำ้ได้ แสดงผลลพัธ์เชิงปริมำณท่ีเป็นท่ียอมรับ/วดัผลได้ 

         ค ำว่ำ   ดี ท่ีสุด  (Best)  ของค ำว่ำ   Best Practices  เป็นค ำ ท่ี ให้ควำมหมำยใน เชิ ง
เทียบเคียง  คือขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์เป้ำหมำยเป็นหลัก  ค ำว่ำดีท่ีสุดไม่ได้หมำยถึงว่ำดีท่ีสุดจริงๆ  ของ
องค์กรทั ง้หมด   แต่อำจจะเฉพำะส ำห รับองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง เท่ำนั น้   เพรำะแต่ละองค์กรมี
วัฒนธรรม   วิสัยทัศน์   สภำพธุรกิจและปัจจัยภำยในขององค์กรท่ีแตกต่ำงกันไป   ดังนัน้   Best 
Practices   จึงไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียงเร่ืองเดียว  หรือกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว   แต่
ขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีแตล่ะองค์กรมองหำ  
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              การวางแผน 

 

              การวิเคราะห์ 

 

           การบูรณาการ 

 

            การปฏิบัติ 

                      เราอยู่ที่ไหน 

            ประเมินตนเอง  ตัวชี้วัด 

      จุดอ่อน /โอกาส / อุปสรรค 
1. ระเบียบ  ข้อบังคับ 
2. โครงสร้างองค์กร 
3. ระบบงานและการควบคมุภายใน 
4. การเงิน/การบริหารความเสี่ยง 

5. คณะกรรมการด าเนินการ 

6. เจ้าหน้าท่ี 

7. ส านักงาน/เทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ใช้ 

8. การบริการ/ธุรกจิของสหกรณ ์

9. กลยุทธ์/ค่านยิม 
 

- ุุดเศรษฐกิจ 

- สังคม 

- กฎหมาย 

- นโยบายรัฐ 

- เทคโนโลย ี

- สมาชิก 

- คู่แข่งทางการค้า 

- พันธมิตรทางธุรกิจ 

- หน่วยงานสนับสนุน 

 

                Benchmark 

                   เขาท าได้อย่างไร 

             Best Practices , Enablers 

               Benchmark 

 

                 ท าอย่างไรให้ดีกว่าเขา 

                     Action plan 
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ส่วนที่ 3 

วเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรำยงำนและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพฒันำกำรบริหำรให้ประสบผลส ำเร็จ  สร้ำงกำร

ด ำเนินงำนท่ีเข้มแข็งและมีเสถียรภำพทำงกำรเงินมัน่คง 

2.  เพ่ือสนบัสนนุข้อมลูทำงวิชำกำร/แนวทำงกำรแก้ไขให้แก่สหกรณ์ 

โครงสร้ำงทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม   2559 

รำยกำร บำท ร้อยละ 

สินทรัพย์ทัง้สิน้ 

1 เงินสด/เงินฝำกธนำคำร 

2.ลกูหนี ้

3.เงินลงทนุ(หลกัทรัพย์ ตรำสำร) 

4.สินทรัพย์ถำวร(ท่ีดิน อำคำร) 

5.อ่ืนๆ 

5,216,284,023.52 

177,839,964.27 

5,026,571,238.28 

1,731,510.00 

8,407,381.76 

1,733,929.21 

 

3.41 

96.37 

0.03 

0.16 

0.03 

รวมทุนด ำเนินงำนทัง้หมด 

1.  ทุนของสหกรณ์ 

      1.1  ทนุเรือนหุ้น 

      1.2  ทนุส ำรอง 

      1.3  ทนุสะสมตำมข้อบงัคบั 

      1.4  ก ำไรสทุธิ 

5,216,284,023.52 

2,824,995,211.96 

2,375,635,490.00 

285,304,466.76 

11,226,554.01 

155,828,701.19 

 

 

45.54 

5.47 

0.22 

2.99 

2.  หนีส้ินทัง้หมด 

      2.1  เจ้ำหนีเ้งินกู้  

      2.2  เงินรับฝำก 

      2.3 เงินรับฝำกสหกรณ์อ่ืนและ

อ่ืนๆ  

2,388,288,811.56 

- 

2,384,007,956.47 

4,280,855.09 

 

 

 

45.70 

0.08 

  

 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
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ทนุกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์สว่นใหญ่มำจำกทนุของตนเองจ ำนวน  2,824,995,211.96 

บำท คดิเป็นร้อยละ  54.22   ของทนุด ำเนินงำนทัง้หมด    (เป็นทนุเรือนหุ้นร้อยละ 45.54)  เป็นหนีส้ิน

จ ำนวน 2,388,288,811.56   บำท คิดเป็นร้อยละ 45.78 (เป็นเงินรับฝำกจำกสมำชิกร้อยละ 45.70) 

 

2.  กำรวิเครำะห์สภำพขององค์กรโดยใช้ วิธีกำรประเมิน ควำมเส่ียงในมุมมอง     6   มิต ิ   

(CAMELS Analysis) 

จำกงบกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2559 

 องค์ประกอบ 

มิตทิี่ 1 :  (C – Capital Strength) :  ควำมเพียงพอของเงินทนุตอ่ควำมเส่ียง 

ประเด็นในกำรวิเครำะห์ คือ ระดับและคุณภำพของทุน ควำมเพียงพอของทุนกับกำร

เจริญเตบิโต 

จำกกำรศกึษำพบว่ำ 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ =           หนีส้ินทัง้สิน้ 

               ทนุของสหกรณ์ 

                                                     =        2,388,288,811.56 

                2,827,995,211.96 

   =   0.84     เทำ่ (มำตรฐำน 1.00 เทำ่) ไมเ่กิน 

แสดงวำ่  ควำมเส่ียงทำงกำรเงินของสหกรณ์ ยิ่งคำ่สงู แสดงวำ่ควำมเส่ียงสงู ซึง่คำ่

มำตรฐำน เทำ่กบั 1.00 แสดงวำ่คำ่ท่ีได้ เทำ่กบั 0.84 เทำ่  สหกรณ์มีควำมเส่ียงทำงกำรเงินต ่ำ 
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มิตทิี่ 2 :  (A- Asset Quality) : คณุภำพของสินทรัพย์ 

ประเดน็ในกำรวิเครำะห์ คือ ลกูหนี ้

กำรลงทนุในสินทรัพย์   สินทรัพย์ของสหกรณ์ ร้อยละ  96.37  อยู่ในรูปของลกูหนี ้จ ำนวน    

5,026,571,238.28   บำท   ไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ น ำไปลงทุนในหลกัทรัพย์/ตรำสำร จ ำนวน 

1,731,510.00   บำท อ่ืนๆ จ ำนวน 1,733,929.21  บำท คณุภำพของลกูหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ดี 

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ ำนวน  238,164.00  บำท เกิดจำกกำรตัง้ลกูหนีต้วัแทนเงินหกัส่ง 

ลกูหนีต้ำมค ำพิพำกษำและลกูหนีข้ำดสมำชิกภำพ จ ำนวน 238,164.00  บำท 

 

มิตทิี่ 3 : (M-Management Ability) :  ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ

ฝ่ำยจดักำรในกำรบริหำร 

ประเด็นในกำรวิเครำะห์ คือ ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำร

ในกำรวำงแผน 

  จำกกำรศกึษำพบวำ่ 

  (1)   มีกำรแบง่หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจดักำรไว้ชดัเจน 

  (2)   มีกำรก ำหนดระเบียบขึน้ถือใช้เหมำะสม   

  (3)  ปริมำณธุรกิจเพิ่มขึน้ 

  (4)   ผู้ตรวจสอบกิจกำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกิจกำร  ภำวะกำรเงิน  กำรบริหำรงำนของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำร  สรุปรำยงำนพร้อมข้อสงัเกตตอ่ท่ีประชมุเป็นประจ ำทกุเดือน 

  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร 

  เป็นสหกรณ์ขนำดใหญ่มำก สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจหลกั 2 ด้ำน คือ เงินรับฝำกและสินเช่ือ 

มูลค่ำธุรกิจ จ ำนวน  7,173,078,508.05  บำท ระหว่ำงปีสหกรณ์รับฝำกเงิน จ ำนวน 1,325,688,315.66  

บำท ระหว่ำงปีจ่ำยเงินกู้  จ ำนวน 4,314,330,234.91 บำท เฉล่ียเดือนละ 359,527,519.58 บำท อตัรำกำร

เตบิโตของธุรกิจร้อยละ 0.18 (มำตรฐำนร้อยละ 14.93) สงูกวำ่ปีก่อน ซึง่มำจำกเงินฝำกและกำรกู้ เงิน  
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  มิต ิ4 : (E-Earning sufficiency) : ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

สหกรณ์ มีรำยได้ทัง้สิน้  จ ำนวน 273,727,666.03 บำท มีค่ำใช้จ่ำยทัง้สิ น้  จ ำนวน 

117,898,964.84  บำท มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 155,828,701.19  บำท  

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเพิ่มขึน้จำกปีก่อนรำยได้ของสหกรณ์มำจำกดอกเบีย้เงินกู้  

อตัรำก ำไรสทุธิ   = ก ำไรสทุธิประจ ำปี X 100 

                         ขำย/บริกำร        

   =           155,828,701.19    X 100 

                  273,678,027.03 

   =   56.94 %   (มำตรฐำน 63.06 %) 

แสดงวำ่  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของสหกรณ์ เป็น 56.94 % ของรำยได้ ซึง่ต ่ำกวำ่

มำตรฐำน 

 

มิตทิี่ 5 : (L-Liquidity) : ควำมเพียงพอของสภำพคลอ่ง 

ประเดน็ในกำรวิเครำะห์ คือ กำรหมนุเวียนของเงินสด  กำรช ำระหนีร้ะยะสัน้ 

จำกกำรศกึษำพบว่ำ 

  อตัรำสว่นสภำพคล่องของสหกรณ์   สินทรัพย์หมนุเวียน 

                                หนีส้ินหมนุเวียน   

    =                 706,697,111.36 

                                 2,388,288,811.56 

    =      0.30   เทำ่ (มำตรฐำน 0.45 เทำ่) 

แสดงวำ่  สหกรณ์มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีร้ะยะสัน้ได้ต ่ำ 
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มิตทิี่ 6  : (S-Sensitivity): ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงภำยนอกท่ีเกิดขึน้ 

ประเดน็ในกำรวิเครำะห์ คือ  สภำวะเศรษฐกิจปัจจบุนั  นโยบำยกำรเงินของรัฐ กำร

เปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ ปัจจยัพืน้ฐำนกำรผลิตทำงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ 

ปัจจยัเส่ียง 

1.   อตัรำดอกเบีย้ 

2.   นโยบำยกำรเงินของภำครัฐ 

3.  นโยบำยชว่ยเหลือของภำครัฐ 

4.   ข้อบงัคบั ระเบียบ พรบ. ท่ีเก่ียวข้อง 

5.   สมำชิกมีหนีส้ินหลำยทำง 
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ส่วนที่ 4 

แผนกลยุทธ์  

แผนกำรปฏบิัตกิำร 
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กรอบทศิทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ในช่วงเวลำของแผนยุทธศำสตร์ 

กรอบทศิทำงกำรพัฒนำ 
  ทิศทำงกำรพฒันำสหกรณ์ ภำยใต้แผนยทุธศำสตร์ของสหกรณ์ (1 มกรำคม 2560 - 
31 ธันวำคม 2562)  เร่ิมต้นจำกกำรพฒันำองค์กร กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก พฒันำกำรให้บริกำร 
กำรจดัสวสัดกิำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำร เช่ือมโยงควำมร่วมมือระหวำ่งสหกรณ์และองค์กรอ่ืน ๆ 
เพ่ือน ำไปสูก่ำรตอบสนองแก่สมำชิก ให้พึง่พำตนเองบนฐำนควำมพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชัน้น ำ บริหำรมีมำตรฐำน บนฐำนควำมพอเพียง 
สมำชิกม่ันคง สหกรณ์เข้มแข็ง 

เป้ำประสงค์ 
1. สมำชิกพอใจ และพึง่พำตนเอง บนฐำนควำมพอเพียง สู่ควำมมัน่คง 
2. สหกรณ์พึง่พำตนเองได้ และไมพ่ึง่พำแหลง่ทนุภำยนอก 
3. กำรบริกำรสมำชิกสู่ยคุ 4.0  
4. คณุภำพชีวิตท่ีดี และสวสัดกิำรครอบคลมุ   
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   พฒันำองค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  เช่ือมโยงควำมร่วมมือระหวำ่งสหกรณ์และองค์กรอ่ืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ  
ค่ำนิยมองค์กร 
      LOVE   รักและภำคภมูิใจในสหกรณ์ของเรำ 

- L    Loyalty           ควำมภกัดีตอ่สหกรณ์ 
- O   Opportunity   โอกำสในกำรรับบริกำรของสมำชิก 
- V     Value            คณุคำ่ของสมำชิก 
- E     Equity           ควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมกนั 

สโลแกน   
          ยิม้แย้ม แจม่ใส เตม็ใจบริกำร ท ำงำนเพ่ือสมำชิก  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1   พฒันำองค์กร 
มมุมองด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี 

เป้ำประสงค์ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual 
Development Plan (IDP) 
- พฒันำอตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ ในทกุฝ่ำย 
- พฒันำองค์ควำมรู้เพ่ือให้องค์กรเข้มแข็ง   
- กำรพฒันำบคุลำกรตำมเกณฑ์ก ำกบักิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- พฒันำเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ตำมลกัษณะงำน และควำมเหมำะสมของต ำแหนง่ 
- กำรด ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
- พฒันำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแหง่ควำมผำสกุ 

มมุมองด้ำนองค์กร 
 เป้ำประสงค์  บริหำรให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

- ต้องผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรเงินและกำรบญัชี 
- ต้องผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ 
- เป็นต้นแบบและมำตรฐำนให้กบัสหกรณ์อ่ืน 

มมุมองด้ำนสมำชิก 
เป้ำประสงค์ ดแูลสมำชิกให้เหมำะสมกบัทกุวยัและพึง่พอใจ 
- เพิ่มพนูควำมรู้ และวินยัทำงกำรเงินให้กบัสมำชิก 
- เพิ่มควำมเข้มแข็งให้กบัสมำชิก ได้พึง่พำตวัเอง 
- กำรปรับใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งจริงจงั  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก  
เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันำควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วมกบัสมำชิก  
2. เพ่ือให้สมำชิกมีควำมพงึพอใจกำรให้บริกำร 
3. เพ่ือควำมเป็นธรรมในกำรให้สวสัดกิำร 
4. เพิ่มและขยำยสวสัดกิำรให้แก่สมำชิกและครอบครัวอยำ่งหลำกหลำย 
 - คำ่จดัพิธีงำนศพส ำหรับสมำชิก 
 - เพิ่มเงินรำงวลัเสริมคณุคำ่ชีวิตส ำหรับผู้สงูวยั ตำมชว่งอำยุ 
 - ควำมเสมอภำคในกำรให้สวสัดกิำร  
5. เพิ่มชอ่งทำงกำรให้บริกำรสมำชิกผำ่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำร 
เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำนกำรเงิน (แหลง่ท่ีมำและแหลง่ใช้ไปของเงินทนุ) 
2. กำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงกำรปฏิรูป สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยเูน่ียน ทัง้ 4 ด้ำน   

2.1 ด้ำนธรรมำภิบำล 
2.2 ด้ำนเครดิต 
2.3 ด้ำนสภำพคล่อง 
2.4 ด้ำนปฏิบตักิำร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เช่ือมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และองค์กรอ่ืน  
เป้ำประสงค์ 

1. เพ่ือขยำยควำมร่วมมือเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจ/ข้อมลูทำงวิชำกำรกบัขบวนกำรสหกรณ์ทกุประเภท
ให้เอือ้ตอ่ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนสหกรณ์ 

2. เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยควำมสมัพนัธ์ เครือขำ่ยควำมชว่ยเหลือ และเครือขำ่ยทำงธุรกิจ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ  
เป้ำประสงค์ 

1. พฒันำระบบงำนสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทนัสมยั 
2. พฒันำบคุลำกร ซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

สมำชิก 
- ระบบสินเช่ือ 
- ระบบเงินฝำก 
- ระบบข้อมลูสมำชิก 
- ระบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบกำรแจ้งข้อมลูขำ่วสำรกบัสมำชิก 

 

 

 



วิสยัทศัน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ชัน้น ำ  บริหำรมีมำตรฐำน  บนฐำนควำมพอเพียง  สมำชิกม่ันคง  สหกรณ์เข้มแข็ง 

ประเดน็ยทุธศำสตร์ พฒันำองค์กร พฒันำกำรให้บริกำรและ
จดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก  

เพิ่มประสิทธิภำพกำร
จดักำร 

เช่ือมโยงควำมร่วมมือ
ระหวำ่งสหกรณ์และ
องค์กรอ่ืน  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ  

Strategy Map 

Customers 

1.2.ดแูลสมำชิกให้
เหมำะสมกบัทกุวยั 

 
 

2.1. เพ่ือพฒันำกำรควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่น
ร่วมกบัสมำชิก 
2.2. เพ่ือให้สมำชิกมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
2.3. เพิ่มและขยำยสวสัดกิำรให้แก่สมำชิก เพ่ือควำม
เป็นธรรมในกำรให้สวสัดกิำร 

  

Internal process 

1.1.กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
องค์กร และแผนพฒันำ
รำยบคุคล (Individual 
Development Plan (IDP) 

 3.2.กำรบริหำรควำม
เส่ียงตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูป สหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียน ทัง้ 4 ด้ำน 

4.2.เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสมัพนัธ์ 
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
และเครือข่ำยทำงธุรกิจ 

5.2.พฒันำบคุลำกร 
ซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ ให้มี
ประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของสมำชิก 

Learning & growth 

 
1.3.บริหำรงำนให้ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำ่งๆ 

2.4.เพิ่มชอ่งทำงกำร
ให้บริกำรสมำชิกผำ่น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.1.เพ่ือขยำยควำมร่วมมือเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจ/
ข้อมลูทำงวิชำกำรกบัขบวนกำรสหกรณ์ทกุประเภท
ให้เอือ้ตอ่ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนสหกรณ์ 

5.1.พฒันำระบบงำน
สหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทนัสมยั 

Finance 3.1.เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำนกำรเงิน (แหลง่ท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุ) 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชีวั้ด 
1. พัฒนำองค์กร มุมมองด้ำนเจ้ำหน้ำที่ 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และ
แผนพฒันำรำยบคุคล (Individual 
Development Plan (IDP) 

พฒันำอตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
ในทกุฝ่ำย 

ปรับอตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีให้
เหมำะสม 

จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี
สำรสนเทศเพิ่ม 1 อตัรำ 

พฒันำองค์ควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ตำมลกัษณะงำนและควำม
เหมำะสมของต ำแหนง่  
 

โครงกำรพฒันำบคุลำกร
รำยบคุคล(Individual 
Development Plan (IDP) 

 เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ทกุคน
ได้รับกำรอบรม อยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ทกุคน 

กำรด ำเนินงำนตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล 

โครงกำรพฒันำคณุภำพกำร
บริหำรจดักำรสหกรณ์สหกรณ์
สีขำวด้วยหลกัธรรมำภิบำล 

สหกรณ์ผำ่นเกณฑ์กำร
ประเมินคณุภำพกำร
บริหำรจดักำรสหกรณ์อยำ่ง
น้อยปีละ 4 หมวด 

กำรพฒันำบคุลำกรตำมเกณฑ์
ก ำกบักิจกำรทำงกำรเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

โครงกำรสมัมนำกำรบริหำร
จดักำรสหกรณ์ 

สง่กรรมกำรผู้จดักำรเข้ำ
อบรมสถำบนัตำ่งๆตำม
ควำมเหมำะสม 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชีวั้ด 
1. พัฒนำองค์กร มุมมองด้ำนองค์กร 

บริหำรงำนให้ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำ่งๆ 
เกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรเงินและ
กำรบญัชี 

โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วย 
ธรรมำภิบำล 

ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนทำง
กำรเงินและกำรบญัชี 

เกณฑ์มำตรฐำนควำมเข้มแข็งของ
สหกรณ์ 

โครงกำรพฒันำสหกรณ์สู่
สหกรณ์ท่ีมีผลงำนดีเดน่ 

ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนควำม
เข้มแข็งของสหกรณ์ 

มุมมองด้ำนสมำชิก 
ดแูลสมำชิกให้เหมำะสมกบัทกุวยั 

เพิ่มพนูควำมรู้ และวินยัทำงกำรเงิน
ให้กบัสมำชิก 

1. จดัโครงกำรสมัมนำกำร
บริหำรกำรเงินแก่สมำชิก 
2. จดัโครงกำรสมัมนำผู้
ประสำนงำน 

สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

เพิ่มควำมเข้มแข็งให้กบัสมำชิก ได้
พึง่พำตวัเองและปรับใช้ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งจริงจงั 

จดัโครงกำรสง่เสริมอำชีพ สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

 

 

 

 



แผนกลยทุธ์ประจ ำปี 2560-2562            หนา้ 39 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชีวั้ด 
2. พฒันำกำรให้บริกำร

และจดัสวสัดิกำรแก่
สมำชิก 

เพ่ือพฒันำกำรควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่น
ร่วมกบัสมำชิก 

จดักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ระหวำ่ง
สมำชิก กรรมกำร และฝ่ำยจดักำร 

-โครงกำรสมัมนำผู้
ประสำนงำน 
- โครงกำรสง่เสริมสขุภำพ
ส ำหรับผู้สงูวยั 
- โครงกำรสง่เสริมอำชีพ 

- สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้สมำชิกมีควำมพงึพอใจกำรให้บริกำร สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีในกำร
ให้บริกำร 

โครงกำรบริกำรด้วยใจและ
รอยยิม้ 

ร้อยละ 90 ของสมำชิกมี
ควำมพงึพอใจตอ่กำร
บริกำร 

เพิ่มและขยำยสวสัดิกำรให้แก่สมำชิก เพ่ือ
ควำมเป็นธรรมในกำรให้สวสัดกิำร 
 

- สง่เสริมคณุภำพชีวิตของสมำชิก
และครอบครัวโดยพฒันำสวสัดกิำร
ให้หลำกหลำยและรวดเร็ว 
- จดัสวสัดกิำรให้กบัสมำชิกสมทบ 

- โครงกำรเพิ่มและพฒันำ
สวสัดกิำร 
- โครงกำรจดัสวสัดิกำรแก่
สมำชิกสมทบ 

- เพิ่มและขยำยจ ำนวน
สวสัดกิำรให้แก่สมำชิกและ
ครอบครัว 
- จดัท ำสวสัดิกำรส ำหรับ
สมำชิกสมทบ  

เพิ่มชอ่งทำงกำรให้บริกำรสมำชิกผำ่น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรจดักำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ
กบัสมำชิกและผู้ เก่ียวข้อง 
 

-โครงกำรบริกำรด้ำนส่ือสำร
กบัสมำชิกท่ีทนัสมยั (APP) 

- มีเคร่ืองมือและชอ่งทำงท่ี
ทนัสมยัและหลำกหลำยใน
กำรส่ือสำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชีวั้ด 
3. เพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำร 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำน
กำรเงิน (แหลง่ท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุ) 
 

ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเงินทนุและ
ก ำหนดวิธีกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำร
ระดมเงินฝำกตำมควำมสมคัรใจ 
 

-โครงกำรสง่เสริมกำรออมภำค
สมคัรใจ 
     * เงินฝำก 
     * ทนุเรือนหุ้น 
-โครงกำรเพิ่มสดัสว่นทนุ
ส ำรอง 
 

- สมำชิกเปิดบญัชีเงินฝำก
เพิ่มขึน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 
80 
 
- จดัสรรก ำไรสทุธิเป็นทนุ
ส ำรองเพิ่มขึน้ปีละ 1 % 
จ ำนวนหุ้นเพิ่มขึน้ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูป สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ทัง้ 4 ด้ำน 
1. ด้ำนธรรมำภิบำล 
2. ด้ำนเครดติ 
3. ด้ำยสภำพคลอ่ง 
4. ด้ำนปฏิบตัิกำร 

จดัท ำกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงและควบคมุภำยใน  
 
 

- กำรจดัท ำกระบวนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและควบคมุภำยใน 
 
 

- มีคูมื่อบริหำรควำมเส่ียง  
- รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำร
บริหำรควำมเส่ียงและ
ควบคมุภำยในเป็นประจ ำ
ทกุ 3 เดือน 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชีวั้ด 
4. เช่ือมโยงควำม

ร่วมมือระหว่ำง
สหกรณ์และองค์กร
อ่ืน 

เพ่ือขยำยควำมร่วมมือเช่ือมโยงเครือขำ่ย
ธุรกิจ/ข้อมลูทำงวิชำกำรกบัขบวนกำร
สหกรณ์ทกุประเภทให้เอือ้ตอ่ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนสหกรณ์ 
 

เช่ือมโยงเครือขำ่ยในขบวนกำร
สหกรณ์ทกุประเภทและองค์กรอ่ืน 
 

โครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ย
ธุรกิจและข้อมลูทำงวิชำกำร
ร่วมกบัสหกรณ์และองค์กรอ่ืน 
 

จ ำนวนกิจกรรมท่ีสหกรณ์
ร่วมด ำเนินงำนกบัภำคี
เครือข่ำย 
 

เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยควำมสมัพนัธ์ 
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
และเครือข่ำยทำงธุรกิจ  

เช่ือมโยงเครือขำ่ยในขบวนกำร
สหกรณ์ 

โครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ย
ธุรกิจและข้อมลูทำงวิชำกำร
ร่วมกบัสหกรณ์ 

จ ำนวนเครือขำ่ยขบวนกำร
สหกรณ์ท่ีร่วมด ำเนินธุรกิจ 

5 เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้เทคโนโลยี
และสำรสนเทศ 

พฒันำระบบงำนสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทนัสมยั 

กำรจดักำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ
กบัสมำชิกและผู้ เก่ียวข้อง 
 

โครงกำรบริกำรด้ำนส่ือสำรกบั
สมำชิกท่ีทนัสมยั (APP) 

มีเคร่ืองมือและช่องทำงท่ี
ทนัสมยัและหลำกหลำยใน
กำรส่ือสำร 

พฒันำบคุลำกร ซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ ให้มี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของสมำชิก 

กำรจดักำรระบบงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพส ำหรับผู้ เก่ียวข้อง 
 

ปรับปรุงระบบงำนสหกรณ์ 
 

มีระบบงำนสหกรณ์ใหม ่
เคร่ืองมือและชอ่งทำงท่ี
ทนัสมยัในกำรให้บริกำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี    กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual Development Plan (IDP) 
กลยุทธ์   พฒันำอตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ ในทกุฝ่ำย 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

ปรับอตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีให้เหมำะสม 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัจิดัจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีสำรสนเทศ 
2.ก ำหนดกรอบงำน 
3.ด ำเนินกำรคดัเลือกเจ้ำหน้ำท่ี  
4.น ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำร 
5.รวบรวมเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐำน 
 

เจ้ำหน้ำท่ี
สำรสนเทศ 

- / - 180,000 บำท/
ปี 

จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี
สำรสนเทศเพิ่ม 1 อตัรำ 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี    กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual Development Plan (IDP) 
กลยุทธ์   พฒันำองค์ควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ตำมลกัษณะงำนและควำมเหมำะสมของต ำแหนง่  

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล(Individual 
Development Plan (IDP) 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล
(Individual Development Plan (IDP) 
2.ก ำหนดกรอบแผนพฒันำบคุคลำกร 
3.คดัเลือกเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จำกสถำบนัตำ่งๆ ท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ี  
4.ด ำเนินกำรสง่เข้ำฝึกอบรม 
5.รวบรวมเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐำนของแตล่ะคน 

เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ทกุ
คน 

/ / / 100,000 บำท/
ปี 

เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ทกุคน
ได้รับกำรอบรม อยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ทกุคน 

คณะกรรมกำร
ศกึษำและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี     กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual Development Plan (IDP) 
กลยุทธ์   กำรด ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจดักำร
สหกรณ์สหกรณ์สีขำวด้วยหลกัธรรมำภิบำล 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัเิข้ำร่วมโครงกำร 
2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ 
3.ประเมินตนเองครัง้ท่ี 1  
4.น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไขในข้อท่ี
สหกรณ์ยงัไมมี่หรือไมไ่ด้ท ำ ให้มีขึน้พร้อม
หลกัฐำนประกอบโดยปรับปรุงให้ผำ่นเกณฑ์  
5.ด ำเนินกำรประเมินครัง้ท่ี  2    
6.น ำเสนอผลตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
7.ขอรับกำรประเมินจำกกรมสง่เสริมสหกรณ์ 
8.ด ำเนินกำรจนครบ 9 หมวด 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / - สหกรณ์ผำ่นเกณฑ์กำร
ประเมินคณุภำพกำร
บริหำรจดักำรสหกรณ์
อยำ่งน้อยปีละ 4 หมวด 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี    กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กร และแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual Development Plan (IDP) 
กลยุทธ์   กำรพฒันำบคุลำกรตำมเกณฑ์ก ำกบักิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรสมัมนำกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรสมัมนำกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ 
ณ  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) หรือสถำบนัตำ่งๆ  
2.ประสำนงำนกบัสถำบนั IOD หรือสถำบนัตำ่งๆ
จดัสง่กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรกำร
บริหำรสถำบนักำรเงินและหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง 
3.ด ำเนินกำร 
4.ประเมินผล 

กรรมกำรเข้ำ
รับกำรอบรม
ทกุคนปีละ 1 
ครัง้ 

- 
 

/ / 100,000 บำท/
ปี 

สง่กรรมกำรผู้จดักำรเข้ำ
อบรมสถำบนัตำ่งๆตำม
ควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนองค์กร    บริหำรงำนให้ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำ่งๆ 
กลยุทธ์   เกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรเงินและกำรบญัชี 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัเิข้ำร่วมโครงกำร 
2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ 
3.ประเมินตนเองครัง้ท่ี 1  
4.น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไขในข้อท่ี
สหกรณ์ยงัไมมี่หรือไมไ่ด้ท ำ ให้มีขึน้พร้อม
หลกัฐำนประกอบโดยปรับปรุงให้ผำ่นเกณฑ์  
5.ด ำเนินกำรประเมินครัง้ท่ี  2    
6.น ำเสนอผลตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
7.ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรอยำ่งตอ่เน่ือง 
 8.ขอรับกำรประเมินจำกกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / - ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนทำง
กำรเงินและกำรบญัชี 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนองค์กร     บริหำรงำนให้ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำ่งๆ 
กลยุทธ์   เกณฑ์มำตรฐำนควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 2560   ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรพฒันำสหกรณ์สูส่หกรณ์ท่ีมีผลงำน
ดีเดน่ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัเิข้ำร่วมโครงกำร 
2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ 
3.ประเมินตนเองครัง้ท่ี 1  
4.น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไขในข้อท่ี
สหกรณ์ยงัไมมี่หรือไมไ่ด้ท ำ ให้มีขึน้พร้อม
หลกัฐำนประกอบโดยปรับปรุงให้ผำ่นเกณฑ์  
5.ด ำเนินกำรประเมินครัง้ท่ี  2    
6.น ำเสนอผลตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
7.ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรอยำ่งตอ่เน่ือง 
 8.ขอรับกำรประเมินจำกกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / - 
 

ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนควำม
เข้มแข็งของสหกรณ์ 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนสมำชิก    ดแูลสมำชิกให้เหมำะสมกบัทกุวยั 
กลยุทธ์   เพิ่มพนูควำมรู้ และวินยัทำงกำรเงินให้กบัสมำชิก 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

- จดัโครงกำรสมัมนำกำรบริหำรกำรเงินแก่
สมำชิก 
- จดัโครงกำรสมัมนำผู้ประสำนงำน 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรตำ่งๆ 
2.ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยท่ีจะจดักิจกรรม 
3.ก ำหนดวนั ระยะเวลำ สถำนท่ีจดักิจกรรม 
4.ด ำเนินกำร 
5.น ำข้อเสนอแนะ ผลกำรจดักิจกรรมเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
6.ประเมินผล 
 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / 500,000 บำท/
ปี 

สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.พัฒนำองค์กร 
เป้ำประสงค์ท่ี   มมุมองด้ำนสมำชิก     ดแูลสมำชิกให้เหมำะสมกบัทกุวยั 
กลยุทธ์   เพิ่มควำมเข้มแข็งให้กบัสมำชิก ได้พึง่พำตวัเองและปรับใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งจริงจงั 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

จดัโครงกำรสง่เสริมอำชีพ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรตำ่งๆ 
2.ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยท่ีจะจดักิจกรรม 
3.ก ำหนดวนั ระยะเวลำ สถำนท่ีจดักิจกรรม 
4.ด ำเนินกำร 
5.น ำข้อเสนอแนะ ผลกำรจดักิจกรรมเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
6.ประเมินผล 
 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / 150,000 บำท/
ปี 

สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือพฒันำกำรควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วมกบัสมำชิก 
กลยุทธ์   จดักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ระหวำ่งสมำชิก กรรมกำร และฝ่ำยจดักำร 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

-โครงกำรสมัมนำผู้ประสำนงำน 
- โครงกำรสง่เสริมสขุภำพส ำหรับผู้สงูวยั 
- โครงกำรสง่เสริมอำชีพ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรตำ่งๆ 
2.ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยท่ีจะจดักิจกรรม 
3.ก ำหนดวนั ระยะเวลำ สถำนท่ีจดักิจกรรม 
4.ด ำเนินกำร 
5.น ำข้อเสนอแนะ ผลกำรจดักิจกรรมเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
6.ประเมินผล 
 

- กรรมกำร 
- ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 
- สมำชิก 

/ / / 980,000 บำท/
ปี 

- สมำชิกมีสว่นร่วมไมน้่อย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือให้สมำชิกมีควำมพงึพอใจกำรให้บริกำร 
กลยุทธ์   สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีในกำรให้บริกำร 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรบริกำรด้วยใจและรอยยิม้ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรบริกำรด้วยใจและรอยยิม้ 
 2.แตง่ตัง้คณะท ำงำนพฒันำประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรด้วยใจและรอยยิม้ 
3.  พิจำรณำปรับปรุงกำรบริกำรในด้ำนตำ่ง ๆ  
    3.1  กำรต้อนรับทกัทำยควำมเป็นกนัเองโดยก ำหนด
เป็นกฎหรือข้อตกลง 
   3.2  ควำมรวดเร็วถกูต้อง  หำจดุออ่น แล้วแก้ไข 
   3.3  กำรใช้เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วถกูต้อง  ปรับปรุงและเพิม่เติม   

4.  ปฏิบตังิำนกำรให้บริกำรแนวใหมก่บัสมำชิก 
5.  ประเมินผล 

สมำชิก / / 
 
 
 
 

/ 10,000 บำท/
ปี 
 
    
 
         
 

ร้อยละ 90 ของสมำชิกมี
ควำมพงึพอใจตอ่กำร
บริกำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

เป้ำประสงค์ท่ี   เพิ่มและขยำยสวสัดิกำรให้แก่สมำชิก เพ่ือควำมเป็นธรรมในกำรให้สวสัดกิำร 
กลยุทธ์   สง่เสริมคณุภำพชีวิตของสมำชิกและครอบครัวโดยพฒันำสวสัดกิำรให้หลำกหลำยและรวดเร็ว 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรเพิ่มและพฒันำสวสัดกิำร 
     1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรเพิ่มและพฒันำสวสัดิกำร 
     2.คณะท ำงำน 1 ชดุเพ่ือพิจำรณำเพิ่ม
สวสัดกิำรท่ีอยูใ่ห้แก่สมำชิก และคดิค้นสวสัดกิำร
ใหม่ๆ ขยำยให้ถึงครอบครัวสมำชิก 
     3.คณะท ำงำนสรุปรำยละเอียดน ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
     4.แก้ไขระเบียบวำ่ด้วยสวสัดกิำรแก่สมำชิก 
     5.ถือใช้ระเบียบ 
     6.ประเมินผลควำมพงึพอใจ 

สมำชิก - / 
 
 
 

- - 
 
 
 
 

เพิ่มและขยำยจ ำนวน
สวสัดกิำรให้แก่สมำชิก
และครอบครัว 
 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

เป้ำประสงค์ท่ี   เพิ่มและขยำยสวสัดิกำรให้แก่สมำชิก เพ่ือควำมเป็นธรรมในกำรให้สวสัดกิำร 
กลยุทธ์   จดัสวสัดิกำรให้กบัสมำชิกสมทบ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรจดัสวสัดกิำรแก่สมำชิกสมทบ 
     1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิกสมทบ 
     2.คณะท ำงำน 1 ชดุเพ่ือพิจำรณำจดั
สวสัดกิำรให้แก่สมำชิกสมทบ 
     3.คณะท ำงำนสรุปรำยละเอียดน ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
     4.ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยสวสัดกิำรแก่สมำชิก
สมทบ 
     5.ถือใช้ระเบียบ 
     6.ประเมินผลควำมพงึพอใจ 
 

สมำชิกสมทบ - / 
 
 
 

- - 
 
 
 
 

จดัท ำสวสัดกิำรส ำหรับ
สมำชิกสมทบ  

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. พฒันำกำรให้บริกำรและจดัสวสัดิกำรแก่สมำชิก 

เป้ำประสงค์ท่ี   เพิ่มชอ่งทำงกำรให้บริกำรสมำชิกผำ่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กลยุทธ์   กำรจดักำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพกบัสมำชิกและผู้ เก่ียวข้อง 
 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรบริกำรด้ำนส่ือสำรกบัสมำชิกท่ีทนัสมยั 
(APP) 
  1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
โครงกำรส่ือสำรกบัสมำชิกแบบครบวงจร  
  2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ ก ำหนดแนวทำง
ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ส่ือสำรกบัสมำชิกให้ครอบคลมุ  
3.ด ำเนินกำร 
4.ประเมินผลควำมพงึพอใจ 
 

สมำชิกทกุคน / / - 500,000 บำท มีเคร่ืองมือและช่องทำงท่ี
ทนัสมยัและหลำกหลำยใน
กำรส่ือสำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำนกำรเงิน (แหลง่ท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุ) 
กลยุทธ์   ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเงินทนุและก ำหนดวิธีกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรระดมเงินฝำกตำมควำมสมคัรใจ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

-โครงกำรสง่เสริมกำรออมภำคสมคัรใจ 
     * เงินฝำก 
     * ทนุเรือนหุ้น 
     1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรสง่เสริมกำรออมภำคสมคัรใจ 
     2.ก ำหนดรำยละเอียดสง่เสริมกำรออม เงินต้น
ท่ีฝำก อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำ เง่ือนไขอ่ืนๆ 
     3.ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยเงินฝำกออมทรัพย์/
พิเศษ หรือออกประกำศ  
     4.ด ำเนินกำรและประเมินผล 

สมำชิก / / 
 
 
 

/ 100,000 บำท/
ปี 
 
 
 
 

- สมำชิกเปิดบญัชีเงินฝำก
เพิ่มขึน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 
80 
 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำนกำรเงิน (แหลง่ท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุ) 
กลยุทธ์   ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเงินทนุและก ำหนดวิธีกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรระดมเงินฝำกตำมควำมสมคัรใจ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

-โครงกำรเพิ่มสดัสว่นทนุส ำรอง 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรเพิ่มสดัสว่นทนุส ำรอง 
     2.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำจดัสรร
ก ำไรสทุธิประจ ำปีของสหกรณ์เป็นทนุส ำรอง
เพิ่มขึน้ 
     3.ด ำเนินกำรน ำเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจำรณำ
อนมุตัิ 
     4.ด ำเนินกำรและประเมินผล 

ภำยใน 3 ปี
ทนุส ำรอง
เพิ่มขึน้  
3 % 

/ / 
 
 
 

/ - 
 
 
 
 

- จดัสรรก ำไรสทุธิเป็นทนุ
ส ำรองเพิ่มขึน้ปีละ 1 % 
จ ำนวนหุ้นเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ท่ี   กำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงกำรปฏิรูป สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ทัง้ 4 ด้ำน    
กลยุทธ์   จดัท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคมุภำยใน  

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

กำรจดัท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ควบคมุภำยใน 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรจดัท ำกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงและควบคมุภำยใน 
2.ก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง  
3.มอบหมำยฝ่ำยจดักำรจดัท ำรำยงำน Cash 
Flow ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเป็น
ประจ ำทกุเดือน เพ่ือให้ทรำบถึงเงินหมนุเวียนใน
เดือนละเดือน  
4.น ำเสนอแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
  4.ด ำเนินกำรและประเมินผล 

จดัท ำ
แผนกำร
บริหำรควำม
เส่ียง 3 ด้ำน 

/ / 
 
 
 

/ - 
 
 
 
 

- มีคูมื่อบริหำรควำมเส่ียง  
- รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำร
บริหำรควำมเส่ียงและ
ควบคมุภำยในเป็นประจ ำ
ทกุ 3 เดือน 
 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. เช่ือมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และองค์กรอ่ืน 
เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือขยำยควำมร่วมมือเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจ/ข้อมลูทำงวิชำกำรกบัขบวนกำรสหกรณ์ทกุประเภทให้เอือ้ตอ่ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนสหกรณ์ 
กลยุทธ์   เช่ือมโยงเครือขำ่ยในขบวนกำรสหกรณ์ทกุประเภทและองค์กรอ่ืน 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี 
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจและข้อมลูทำง
วิชำกำรร่วมกบัสหกรณ์และองค์กรอ่ืน 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจและข้อมลู
ทำงวิชำกำรร่วมกบัสหกรณ์และสถำบนักำรเงิน
อ่ืน 
2.กำรเช่ือมโยงเครือขำ่ย 
       2.1 ทำงธุรกิจ 
       2.2 ทำงวิชำกำร 
  3.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุกลัน่กรองกำร
เช่ือมโยงเครือขำ่ย ตำมข้อ 2.2 ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
  4.ด ำเนินกำรและประเมินผล 

- กรรมกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 

/ / 
 
 
 

/ 200,000 บำท/
ปี 
 
 
 

จ ำนวนกิจกรรมท่ีสหกรณ์
ร่วมด ำเนินงำนกบัภำคี
เครือข่ำย 
 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. เช่ือมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และองค์กรอ่ืน 
เป้ำประสงค์ท่ี   เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยควำมสมัพนัธ์เครือขำ่ยควำมร่วมมือและเครือขำ่ยทำงธุรกิจ 
กลยุทธ์   เช่ือมโยงเครือขำ่ยในขบวนกำรสหกรณ์ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ   ปี 
2560 

  ปี  
2561 

   ปี 
2562 

โครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจและข้อมลูทำง
วิชำกำรร่วมกบัสหกรณ์ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิโครงกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยธุรกิจและข้อมลู
ทำงวิชำกำรร่วมกบัสหกรณ์และสถำบนักำรเงิน
อ่ืน 
2.กำรเช่ือมโยงเครือขำ่ย 
       2.1 ทำงธุรกิจ 
       2.2 ทำงวิชำกำร 
  3.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุกลัน่กรองกำร
เช่ือมโยงเครือขำ่ย ตำมข้อ 2.2 ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
  4.ด ำเนินกำรและประเมินผล 

- กรรมกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ี
สหกรณ์ 

/ / 
 
 
 

/ 200,000 บำท/
ปี 
 
 
 
 

จ ำนวนเครือขำ่ยขบวนกำร
สหกรณ์ท่ีร่วมด ำเนินธุรกิจ 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
เป้ำประสงค์ท่ี   พฒันำระบบงำนสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทนัสมยั 
กลยุทธ์   กำรจดักำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพกบัสมำชิกและผู้ เก่ียวข้อง 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ ปี  
2560 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

โครงกำรบริกำรด้ำนส่ือสำรกบัสมำชิกท่ีทนัสมยั 
(APP) 
  1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
โครงกำรส่ือสำรกบัสมำชิกแบบครบวงจร  
  2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ ก ำหนดแนวทำง
ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ส่ือสำรกบัสมำชิกให้
ครอบคลมุ  
3.ด ำเนินกำร 
4.ประเมินผลควำมพงึพอใจ 
 

สมำชิกทกุคน / / - 500,000  บำท 
 
    
 
         
 

มีเคร่ืองมือและช่องทำงท่ี
ทนัสมยัและหลำกหลำย
ในกำรส่ือสำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
เป้ำประสงค์ท่ี   พฒันำบคุลำกร ซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสมำชิก 
กลยุทธ์   กำรจดักำรระบบงำนท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับผู้ เก่ียวข้อง 
 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
         ระยะเวลำ 

งบประมำณ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ ปี  
2560 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปรับปรุงระบบงำนสหกรณ์ 
1.น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 
2.แตง่ตัง้คณะท ำงำน 1 ชดุ 
3. เสนอคณะกรรมกำรจดัจ้ำงพฒันำระบบงำน 
4. ตรวจรับงำน 
5. เสนอคณะกรรมกำร 
6. ด ำเนินกำร 
 

สมำชิกทกุคน / / /  มีระบบงำนสหกรณ์ใหม ่
เคร่ืองมือและชอ่งทำงท่ี
ทนัสมยัในกำรให้บริกำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและ
ผู้จดักำร 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรขับเคล่ือนแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

  เม่ือแผนยทุธศำสตร์ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และ ท่ีประชมุใหญ่
แล้ว  ควรจดัให้มีผู้ รับผิดชอบกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำสหกรณ์  ตำมแผนยทุธศำสตร์ให้เป็นไปตำมกรอบ
ทิศทำงสหกรณ์ควรมีแนวทำงท่ีส ำคญั  ดงันี ้
  1.  ควรแต่งตัง้กรรมกำรขบัเคล่ือนแผนยุทธศำสตร์  (2560-2562)  ขึน้มำรับผิดชอบเพ่ือ
กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน โดยกำรน ำแผนสนบัสนุน กำรปฏิบตัิกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
ตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีได้ร่วมกนัจดัท ำ 
  2.  ควรมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์ ในท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เป็นประจ ำทุกเดือน  โดยมุ่งเน้นกำรติดตำมประเมินผล ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกำรปฏิบัติงำน  
ตำมตวัชีว้ดั ตลอดจนปัญหำอปุสรรคของแผนงำน/โครงกำร 
  3.  ทบทวนแผนยุทธศำสตร์  เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะแวดล้อมภำยใต้
ช่วงเวลำของแผนยทุธศำสตร์ ควรมีกำรก ำหนดแผนงำนและปฏิทินกำรท ำงำนในกำรทบทวนแผน เพ่ือน ำ
ข้อมลูย้อนกลบัน ำไปปรับปรุงกลยทุธ์ตำ่งๆให้สอดคล้องเหมำะสม 
  4.  งบประมำณ เพ่ือให้กำรขบัเคล่ือนแผนยุทธศำสตร์  ไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องจดัเตรียมงบประมำณ ส ำหรับสนบัสนนุแผนงำนกำรพฒันำสหกรณ์ตำมแผน
ยทุธศำสตร์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และวิสยัทศัน์ท่ีก ำหนด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณข์า้ราชการสหกรณ ์จ ากดั 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 

เลขที่ 20 ถนนพชิัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ตดิต่อเจ้ำหน้ำที่ 02-241-4711-12 , 02-244-8720-21 

โทรสำร 02-241-4404 

เว็บไซต์สหกรณ์ :  www.coopofficer.or.th 

อีเมล์ : coopcgd@hotmail.com 

http://www.coopofficer.or.th/

