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วิสัยทัศน์

พัฒนำ ก้ำวหน้ำ มั่นคง
ส่งเสริมกำรออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
2. ส่งเสริมกำรออม เพือ่ ควำมมั่นคงของมวลสมำชิก
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของบรรดำสมำชิก
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันละกันตำมหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนเองไว้ในทำง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตำมสมควร
2. ส่งเสริมกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก
3. ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก
4. จัดหำทุนและบริกำรสินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำรงชีพของสมำชิก
5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน
ภำคเอกชน และหน่วยงำนของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์
6. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา
- จุดแข็ง (Strengths)
- จุดอ่อน (Weakness)
- โอกาส (Opportunity)
- อุปสรรค (Threats)
โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนนั้นจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร
ส่วนการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจะเป็นการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกทีน่าจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. สหกรณ์มีการจัดทาแผนกลยุทธ์แผนประจาปีโดยการมีส่วนร่วม
2. การบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่
3. สมาชิกได้รับผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินโดยทั่วไป
4. สหกรณ์มีสวัสดิการให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัว
5. สหกรณ์ให้บริการแก่ สมาชิกด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
6. สหกรณ์มีการพบปะ,ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกหน่วยงาน ต่างๆทีเกี่ยวข้อง
7. สหกรณ์ได้รับชาระหนี้ และรับทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัดได้
8. สหกรณ์มีสภาพคล่องทีม่ ีความมั่นคงและมีผลประกอบการในระดับดีมาก
9. สหกรณ์สามารถกาหนดอัตราดอกเบีย้ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
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10. สหกรณ์เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ได้หลายช่องทางเช่น โซเซียล เน็ตเวิร์ค
ไลน์ โทรสาร โทรศัพท์ เอกสาร วารสาร ฯลฯ
11. สหกรณ์มีการสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
12. จานวนสมาชิกทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
จุดอ่อน(Weakness)
1. สมาชิกบางส่วนไม่ สามารถชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลา
2. เงินทุนสารองของสหกรณ์ยงั คงอยู่ในระดับต่า
3. สมาชิกบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการอุดมการณ์ ทฤษฎีและ ระเบียบฯ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ
โอกาส (Opportunity)
1.พ.ร.บ.สหกรณ์กาหนดให้ผู้มหี น้าที่จ่ายเงินได้หักเงินณที่จ่ายส่งให้กับ สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
2.สมาชิกมีความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์
3.สมาชิกของสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
4.สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าอากรในการทานิติกรรม
5.สหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือนาเงินไปลงทุนในสถาบัน การเงินอื่นได้
6.สานักงานสหกรณ์จังหวัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดให้คาแนะนาและกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
7.สหกรณ์สามารถที่จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
อุปสรรค (Threats)
1.บางหน่วยงานไม่หักเงินณที่จ่ายของสมาชิก
2.สมาชิกของสหกรณ์ถูกอายัดเงินค่าหุ้นเงินปันผลได้โดยเจ้าหนี้ ภายนอก
3.ค่าครองชีพสูงส่งผลให้สมาชิกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
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ยุทธศาสตร์ท1ี่ การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบ กิจการ และ
เจ้าหน้าที่
1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิ จการ และเจ้าหน้าที
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้ อต่อการ ปฏิบัติงาน
2.1 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน
กลยุทธ์ที 3พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงินการบริหารความเสี่ยงและ ระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ
3.1 โครงการพัฒนาการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์
3.2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
กลยุทธ์ที 4พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและ เจ้าหน้าที่
4.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานในด้านต่างๆ
4.2 โครงการศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์
5.1 โครงการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปีของสหกรณ์
5.2 โครงการการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.1 โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการทีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที 1เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
1.1โครงการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก
ยุทธศาสตร์ที 3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทีดีให้กับสมาชิกประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกร่วมกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
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1.3โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
1.4 โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศ
1.2โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
2.2 โครงการอบรมสมาชิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ท5ี ส่งเสริมให้สมาชิกดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”
มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้อมประกอบด้วย2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที 1 การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1โครงการยกย่องสมาชิกที่ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทากิจกรรมด้านสังคมและสิงแวดล้อม
2.1 โครงการร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
2.2โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการทีมีประสิทธิ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในองค์กรให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
- สหกรณ์มีความ
1.การสัมมนา คณะกรรมการ ประเมินผลการ
    คณะกรรมการ
เข้มแข็ง ในการบริหาร ผู้รวจสอบกิจการและ
ปฏิบัติงานและความพึง
อานวยการ
จัดการที่ดี และได้รับ เจ้าหน้าที่
พอใจของสมาชิก
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก
- สมาชิกมีความพึง
1.โครงการปรับปรุงอาคาร -แบบสอบถาม


ฝ่ายจัดการ
พอใจ การให้บริการ สานักงาน
-แบบประเมิน
-ตรวจผลงาน
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. พัฒนาระบบการบริหาร
ด้านการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง และระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิ
ภาพ

- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการที่ดี และได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก

4. พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้า
หน้าที

1. สหกรณ์มีความ
1.โครงการอบรมสัมมนาการ -แบบสอบถาม
เข้มแข็ง ในการบริหาร บริหารงานในด้านต่างๆ
-แบบประเมิน
จัดการที่ดี และได้รับ 2.โครงการศึกษาดูงาน
-ตรวจผลงาน
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก
2. สหกรณ์มีผลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับชาติ

1.โครงการพัฒนารูปแบบ
-แบบรายงานข้อมูล
การบริหาร ด้านการเงินของ การเงิน
สหกรณ์
-ผลการดาเนินงาน
2.โครงการพัฒนาระบบ การ
ควบคุมภายในสหกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
    คณะกรรมการเงินกู้




















 คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาและ
 ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

5. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสหกรณ์

- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการที่ดี และได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก
-สหกรณ์มผี ลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับชาติ
- สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้นและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
- สมาชิกมีความพึง
พอใจการให้บริการ

1.โครงการประเมินผล และ
แผนทบทวนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนดาเนินงาน
ประจาปีของสหกรณ์

6. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
มีแผนยุทธศาสตร์
ปี 2561-2564
และแผนดาเนินงาน
ประจาปีของสหกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
    คณะกรรมการ
อานวยการ
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1.โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.โครงการสหกรณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้สเู่ ยาวชน

-จานวนสมาชิก
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
-แบบสอบถามประเมิน
การให้ความรู้แก่สมาชิก













 คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาและ
 ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการทีมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการให้
บริการแก่สมาชิก

วัตถุประสงค์
- สมาชิกมีความพึง
พอใจ การให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงการ
ให้บริการแก่สมาชิก

ตัวชี้วัด
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
    คณะกรรมการเงินกู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับสมาชิก

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก

วัตถุประสงค์
- สมาชิกมีความพึง
พอใจ การให้บริการ
- สมาชิกมีความ
พึงพอใจ การจัด
สวัสดิการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาดูงานของ
สมาชิก
2. โครงการอบรมอาชีพ
ระยะ สั้น
3. โครงการส่งเสริมการออม
4. โครงการแสดงมุทิตาจิต
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน
แบบสอบถาม
- การสังเกตและ
การอบรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
    คณะกรรมการ
อานวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสน

วัตถุประสงค์
- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการที่ดี และได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก
-สหกรณ์มผี ลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการที่ดี และได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก มวล
สมาชิก
-สหกรณ์มผี ลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
2.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของสมาชิก

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
มีข้อมูลสมาชิกที่จาเป็น

 คณะกรรมการฝ่าย
ครบถ้วน และเป็น
ศึกษาและ
ปัจจุบัน
ประชาสัมพันธ์
   
ตัวชี้วัด

1.โครงการอบรมพัฒนา
-สังเกตการอบรม
เจ้าหน้าที่
-แบบประเมิน
2.โครงการอบรมสมาชิก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 คณะกรรมการฝ่าย
 ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้สมาชิกดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
1. การดาเนินชีวิตตามแนว
พระราชดาริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
- สมาชิกมีคุณภาพชีวิต 1.โครงการยกย่องสมาชิกที่ จานวนสมาชิกที่เข้าร่วม     คณะกรรมการ
ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันใน ดาเนินชีวิตตามแนว
ตรวจผลงาน
อานวยการ
สังคมได้อย่างมีความสุข พระราชดาริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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2. ส่งเสริมการทากิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

-สหกรณ์มผี ลการ
1.โครงการร่วมกิจกรรมวัน จานวนสมาชิกที่เข้าร่วม
ประเมิน ผ่านเกณฑ์
สาคัญ
ตรวจผลงาน
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ 2. โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม













 คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาและ
 ประชาสัมพันธ์

