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ค าน า 
  
 นโยบายการบริหารราชการของ พลต ารวจโท ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 3 ในข้อที่ 3 สร้างความสามัคคี บ ารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจ โดยมุ่งเน้น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ,การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี, 
การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ ไม่ควรมุ่งเน้นผลก าไรมากเกินควร และช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน รวมทั้ง
การจัดท าโครงการหาอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านต ารวจที่ไม่ได้ท างานหรือมีรายได้น้อย ซึ่งสหกรณ์        
ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายบริหาร
ราชการของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 จึงได้มีแนวคิดในการจัดท ากรอบและแนวทางในการพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ ,วิสัยทัศน์,พันธกิจ และแผนงาน
โครงการ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการของสหกรณ์ 
 ซึ่งวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของความเป็นสหกรณ์ คือ การเป็นองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพ่ือเป็นที่พ่ึงให้แก่สมาชิก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสหกรณ์จ าเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน ดังนั้นแผนกลยุทธ์จึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  
 โดยในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ ง,    
จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรคของสหกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ,การแก้ไข 
และการพัฒนาของสหกรณ์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) รวมทั้งเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ ในการเป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานของ
สหกรณ ์
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่จะถือ
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในโอกาส ต่อไป 
 

        คณะท างานแผนกลยุทธ์  
                         สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
                                 มิถุนายน 2561 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ์ เป็นแผนระยะยาวของสหกรณ์ ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ในอนาคตของสหกรณ์ และเป็นการสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ โดยแผนฯ ที่ก าหนดขึ้น      
จะถูกน าไปพัฒนาเป็นแผนงานโครงการของสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผน 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด เพ่ือสร้างกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ และเป็นแนวทางปฏิบัติในระยะยาว โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ        
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ มาเป็นตัวก าหนดทิศทาง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอันส่งผลให้
สหกรณ์เกิดความมั่นคงและเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ 
๒. ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ 
๓. จัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และแผนงานโครงการในการด าเนินงานของสหกรณ์     

เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ ในระยะเวลา ๔ ปี 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕. เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้มีความม่ันคงและยั่งยืนและพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 
๖. เพ่ือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สหกรณ์มีกรอบและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานในระยะ ๔ ปี ซึ่งกรอบและ    
แนวทางการด าเนินงาน มีความสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม และบริหารงานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด 

๒. กรอบทิศทางการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จะเป็นลักษณะการบริหารงานเชิงรุก        
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและให้บริการสมาชิกมากขึ้น 
อันน าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม 

๓. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  มีระบบงานที่ชัดเจน เ อ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่        
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อันน าไปสู่การบริการที่เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 

๔. สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ปรากฏผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และสังคม 
๕. เป็นทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ อันน าไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 



๒ 
 

บทท่ี ๒ 
สภาพแวดลอ้มขององค์กร 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน 
และภายนอกของสหกรณ์ ทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อสหกรณ์ เพ่ือที่จะได้รู้ว่าในปัจจุบันสหกรณ์มีสภาพเป็น
อย่างไรและอยู่ที่ใด โดยการค้นหาค าตอบที่เป็นโอกาส (Opportunities), อุปสรรค (Threats), จุดแข็ง 
(Strengths)และจุดอ่อน (Weaknesses)ของสหกรณ์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่ งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึ งจุดแข็งและจุดอ่อน              
จากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

ความหมาย SWOT 
จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดี 

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน     

เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี  
ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร   

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์กร เอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็ งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ตลอดเวลา และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้ 

 
 
 

 



๓ 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ควรพิจารณาในการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ควรน ามาพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์นั้น แบ่งออกเป็น      

๒ กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการค้นหาค าตอบที่
เป็นจุดแข็ง (Strengths),จุดอ่อน (Weaknesses),โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats), 
ของสหกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่น ามาวิเคราะห์ 
 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ทั่วไป 

 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ด าเนินการ 

 

- โครงสร้างองค์กร 
 

- ระบบงาน/การควบคุมภายใน 
 

- ข้อบังคับ/ระเบียบ 
 

- การเงิน 
 

- คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

- เจ้าหน้าที ่
 

- เทคโนโลยี/อุปกรณ์ส านักงาน  
 

- บริการ/ธุรกิจสหกรณ ์
 

 

- ด้านเศรษฐกิจ 
 

- ด้านสังคม 
 

- นโยบายของรัฐ 
 

- กฎหมาย 
 

- เทคโนโลยี 
 
 
 

 

- สมาชิก 
 

- หน่วยสนับสนุน 
 

- สถาบันทางการเงิน  
 

- พันธมิตรธุรกิจ 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ในการวิเคราะห์นี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์

โครงสร้างองค์กร, ระบบงาน/การควบคุมภายใน, ข้อบังคับ/ระเบียบ, การเงิน, คณะกรรมการ
ด าเนินงาน, เจ้าหน้าที,่ เทคโนโลยี/อุปกรณ์ส านักงาน และบริการ/ธุรกิจสหกรณ์ โดยหาค าตอบจากการ
วิเคราะห์จาก จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี้ 

๑. โครงสร้างองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

 

- มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน ได้แก่ สายบริหาร และฝุายจัดการ โดยสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๔ 
 

- โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
- องค์กรมีขนาดเล็ก ท าให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องตัว 
- โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการเป็นธรรมาภิบาล 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- ไม่มีการก าหนดค่านิยมร่วมกันในองค์กร 
- แนวทางการบริหารยังไม่มีแผนกลยุทธ์ และแผนโครงการประจ าปี 
 

 ๒. ระบบงาน/ควบคุมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

 

- ด้านเงินกู้และเงินฝากมีความหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมความต้องการ ของสมาชิกได้อย่างแท้จริง 
- การบริการเงินกู้, เงินฝาก, เงินสวัสดิการ มีความสะดวกและรวดเร็ว 
- มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
- การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ผ่านระบบธนาคาร 
- มีการประชุมของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานทุกเดือน 
- มีรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการทุกเดือน 
- มีการกระจายงานหรือแบ่งมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง ไม่กระจุกอยู่ที่ผู้หนึ่งผู้ใด 
- การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
- มีการจ้างผู้ตรวจบัญชี รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก 
- มีการรายงาน รายรับ – รายจ่าย ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกวัน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- ไม่มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- ขาดการท างานเชิงรุก และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

๓. ข้อบังคับ/ระเบียบ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- การจ่ายเงินทุกอย่างมีระเบียบรองรับ 
- มีการก าหนดให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการ 
- การถือหุ้นรายเดือน ก าหนดให้ส่งตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน 



๕ 
 

- เอ้ือต่อทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- บางระเบียบต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
 
 

 ๔. การเงิน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้มีการบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีผลตอบแทนในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูงกว่าสถาบันการเงิน 
- การท าก าไรต่อสินทรัพย์ 
- มีการค้ าประกันเงินกู้สามัญเป็นแบบค้ าประกันกลุ่ม และมีการจัดท าประกันชีวิตกลุ่ม 
- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางท่ีมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- การจัดสรรก าไรสุทธิของสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อสมาชิก และ
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- อัตราหนี้สินต่อทุน เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
- อัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อาจท าให้การขยายตัวของสหกรณ์
เป็นไปได้ช้า 
- อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์รวมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางการเงิน 
 
 

๕. คณะกรรมการ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- คณะกรรรมการให้ความร่วมมือด้วยดี 
- คณะกรรมการส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ/ระเบียบ เป็นอย่างดี 
- คณะกรรมการมีทัศนคติในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก 
 

 



๖ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- คณะกรรมการมีภารกิจงานประจ า ติดราชการ 
- คณะกรรมการส่วนน้อยไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
- คณะกรรมการขาดทักษะ ประสบการณ์ และไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- คณะกรรมการบางส่วน ยังไม่มีความช านาญด้านทักษะการวิเคราะห์การเงิน 
 
 

 ๖. เจ้าหน้าที่ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ าใจ 
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาในการท างาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- มีความศรัทธา และเลื่อมใสในองค์กร 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่มีน้อย 
- ขาดการพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรม/การสัมมนา , 
การศึกษาดูงานจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ 
- จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบันขององค์กร 
 
 

๗. เทคโนโลยี/อุปกรณ์ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- มีการใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงาน 
- มีการใช้เทคโนโลยี ท าให้สามารถตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกรายบุคคลได้ด้วยตนเอง     
ทางเว็บไซต์ของสหกรณ ์
- น าเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์, Facebook , Line เป็นต้น มาใช้ในการจัดการ 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 



๗ 
 
 

- ระบบการปูองกันข้อมูลสมาชิกยังไม่ครอบคลุม 
- อุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และไม่สามารถตอบสนองต่อภาระงานได้ไม่เต็มที่ 
- ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ได้ 
 
 

๘. ส านักงาน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- ท าเลทีต่ั้งเหมาะสม 
- มีอาคารเป็นของตนเอง 
- อาคาร/สถานที่ เหมาะสมในการด าเนินงาน 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
- สถานที่คับแคบ  
- ไม่มีห้องรับรองให้กับสมาชิก 
- ไม่มีการจัดท าประกันภัยอาคาร 
- ระบบความปลอดภัยของส านักงาน กล้องวงจรปิดยังไม่มี 
- ห้องจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ 
 
 

๙. บริการ/ธุรกิจสหกรณ์ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

- ขั้นตอนการกู้เงินสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้ 
- สหกรณ์ มีการบริการด้านเทคโนโลยีในการบริหารงาน 
- ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร 
- มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

- ระยะเวลาในการผ่อนช าระหนี้ระยะยาวนานเกินไป กระทบต่อสภาพคล่อง 
- ธุรกิจการรับฝากเงินยังไม่เพียงพอ 



๘ 
 
 

- การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ยังไม่ครอบคลุม  
- สหกรณ์ ยังขาดการส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก 
- สหกรณ์ ยังขาดด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก และหน่วยงานของรัฐ 
- สหกรณ์ยังมีฐานข้อมูลของสมาชิกยังไม่ครบถ้วน และขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ 
กับสมาชิกในเชิงรุก 
 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในการวิเคราะห์นี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม,นโยบายของรัฐ,กฎหมาย,เทคโนโลยี และการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด าเนินการ ได้แก่ สมาชิก ,หน่วยสนับสนุน,สถาบันทางการเงิน และ
พันธมิตรธุรกิจ โดยหาค าตอบจากการวิเคราะห์จาก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
ดังนี้ 

 

 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินต่ า 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบแก่สมาชิก 
- น้ ามันแพง, ค่าครองชีพสูง 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- ดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินสูง 
- แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
- สมาชิกมีหนี้สินหลายทาง 
- รายได้ต่ า 
 
 

  

 

 



๙ 
 

๒. ด้านสังคม 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมสินค้าฟุุมเฟือย 
- การขยายตัวของประชากร ท าให้ต้องเพ่ิมเจ้าหน้าที่มากขึ้น 
- สหกรณ์ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอื่น 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- การขัดแย้งทางการเมือง 
- ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

 

 ๓. นโยบายภาครัฐ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- กฎหมาย/นโยบายของรัฐ สนับสนุนการด าเนินงานและการพัฒนาสหกรณ์ 
- รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบสหกรณ์ 
- มีหน่วยงานราชการ สนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- สถาบันทางการเงินอื่นๆ ปล่อยเงินกู้ โดยมีวงเงินสูงกว่าสหกรณ์ 
- สหกรณ์ ขาดแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- มาตรการควบคุมการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสมาชิก 
 
 

๔. กฎหมาย 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- พ.ร.บ.สหกรณ์ เอ้ือให้สหกรณ์สามารถหัก เงินเดือนได้เป็นอันดับแรก และได้รับสิทธิพิเศษ
มาตรการภาษ ี
- กฎหมายประกันสังคม จัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ 
 



๑๐ 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- สมาชิกบางส่วน ถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 
- ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ นายทะเบียนที่ถูกควบคุม 
- กฎหมายบางอย่างไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
 

 ๕. สมาชิก 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ด้วยดี 
- สมาชิกมีความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- สมาชิกบางส่วนขาดวินัยทางการเงิน ท าให้ส่งผลกระทบต่อหนี้ค้าง และขาดวินัยด้านการออม 
- สมาชิกบางส่วนมีทัศนคติในเชิงลบต่อการบริหารงาน 
- สมาชิกมีหนี้สินหลายทาง ท าให้เกิดปัญหาการช าระหนี้สิน ขาดการออมเงินอย่างจริงจัง 
- สมาชิกยังขาดความรู้ และบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
- สมาชิกบางส่วนมีหนี้สินนอกระบบ 
- สมาชิกบางส่วน ยังไม่มีความรู้ด้านสหกรณ์เพียงพอ 

- สมาชิกขาดความตระหนักและบทบาทหน้าที่ของตนเองในความเป็นเจ้าของ 
 

  

๖. หน่วยสนับสนุน 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ค าแนะน า/ส่งเสริม ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/และเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
- ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ให้ค าแนะน าต่างๆ 
 
  

 



๑๑ 
 

๗. สถาบันการเงิน 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- ธนาคารพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ ากว่าสหกรณ์ 
- มี พ.ร.บ.สหกรณ์ ก าหนดการหักเงินเดือนช าระหนี้ของสหกรณ์เป็นล าดับแรก 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
 

 

- ธนาคารคิดอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้กับสหกรณ์ ในอัตราที่สูง 
- สถาบันการเงินอื่นๆ ปล่อยวงเงินกู้ สูงกว่าสหกรณ์ 
 
 

 ๘. พันธมิตรธุรกิจ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เพ่ือการเกษตร (ธกส.) สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
- สหกรณ์อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร การโอนสมาชิกระหว่างจังหวัด  
- หน่วยต้นสังกัดของสมาชิกที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างจังหวัด ให้การช่วยหักเงินส่งช าระหนี้
ระหว่างจังหวัด 
- การเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์กับชุมนุมสหกรณ์ ให้ความร่วมมือดี 
- การเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์กับชุมนุมสหกรณ์อ่ืน ให้ความร่วมมือดี 
 

 
 
  



๑๒ 
 

บทท่ี ๓ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานของสหกรณ์ ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่จะต้องพัฒนาจุดแข็งที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมองหาช่องทางโอกาสในการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น และจะต้องแก้ไขปัญหาจากจุดอ่อนและอุปสรรคให้หมดไป จึงจะท าให้องค์กรสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ขององค์กร 
เพ่ือน าไปพัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นไปตามแผนการพัฒนา ในอีก ๔ ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.
๒๕๖๔) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิสัยทัศน์(Vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กร และก าหนด
จุดหมายปลายทางท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่
ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความ
เป็นไปได้ ซึ่งวิสัยทัศน์มีความส าคัญ ดังนี้  ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมี
จุดหมายปลายทางที่ชัดเจน, ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง และรู้ว่าจะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อใด (When), 
ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้า
ท้าย เกิดความหมายในชีวิตการท างาน มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเปูาหมายด้วยความภูมิใจ และ
ทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ,  ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการ
มีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน 
 ดังนั้นจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
 “เป็นองค์กรการเงินที่ม่ันคง  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต     
แก่สมาชิกและสงัคม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งม่ันพัฒนาสู่ยุค ๔.๐” 
 “เป็นองค์กรการเงินที่ม่ันคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง มีระบบตรวจสอบ
คุณภาพ 
 “บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ” หมายถึง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคม” หมายถึง การด าเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก รวมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคม 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล” หมายถึง  หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบส าคัญ ๙ ประการ ได้แก่ 
หลักประสิทธิผล, หลักประสิทธิภาพ, หลักการตอบสนอง, หลักภาระรับผิดชอบ, หลักความโปร่งใส, 
หลักความมีส่วนร่วม, หลักการมอบอ านาจ, หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 



๑๓ 
 
 “มุ่งม่ันพัฒนาสู่ยุค ๔.๐” หมายถึง การใช้ความรู้ เครื่องมือ หลักการ ความคิด ระเบียบวิธี
กระบวนการ รวมทั้งเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งข้ึน 
 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ (Mission)หมายถึง จุดมุ่งหมายพื้นฐาน ซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าองค์กรถือก าเนิด
ขึ้นมาหรือด ารงอยู่เป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจขององค์กร เพ่ือตรวจสอบว่างานหลักขององค์กร ที่ท า
อยู่ในปัจจุบันยังมีความเป็นอยู่หรือไม่ พันธกิจใดควรยกเลิก พันธกิจใดควรด ารงอยู่ และพันธกิจใดควร
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมข้ึนใหม่ โดยบุคลากรในองค์กรต้องตระหนักว่าภารกิจใด คือภารกิจหลัก ภารกิจรอง 
แล้วจะท าให้องค์กรนั้นมีปัญหาในการด าเนินงาน 
 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดพันธกิจหลักไว้ ๕ ประการ คือ 
 ๑. พัฒนาองค์กรให้มีความม่ันคงทางการเงิน 
 ๒. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
 ๔. พัฒนาปรับปรุง อาคารส านักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม 
 ๕.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น และสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) และกลยทุธ์ (Strategy) 
 พันธกิจที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีความม่ันคงทางการเงิน 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเงิน ต่อสมาชิก สังคม และชุมชน 
 กลยุทธ์  ๑.พัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้เป็นไปในทิศทางที่เอ้ือต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ และมีความโปร่งใส 
   ๒. เพ่ิมทุนส ารองเพ่ือเสถียรภาพทางการเงิน,ระดมเงินฝาก,เพ่ิมทุนเรือนหุ้น
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในการบริหารทางการเงิน 
   ๓. รณรงค์ส่งเสริมการออม เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย 
 
 พันธกิจที่ ๒ พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์  ๑. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 



๑๔ 
 
   ๒. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารงาน เพ่ือน าพาองค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
   ๓. เพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดสวัสดิการและบริการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
 กลยุทธ์  ๑. ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกที่มีอยู่ และเพ่ิมเติมสวัสดิการประเภทใหม่ 
   ๒. จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 
 พันธกิจที่ ๔ พัฒนาปรับปรุง อาคารส านักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการบริการ อันน าไปสู่การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของ
สมาชิก 
 กลยุทธ์  ๑. จัดระบบกระบวนการให้บริการแก่สมาชิก อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องและพัฒนาก าหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการที่ประทับใจ 
   ๒. น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด 
   ๓. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร เพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 
   ๔. ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
 
 พันธกิจที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น และสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 
 กลยุทธ์  ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน 
   ๒. ดูแล แก้ไขปัญหาหนี้สถาบันการเงินอ่ืนของสมาชิก 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. การบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

บทท่ี ๔ 
แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 

 
 โครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เป็นฐานหรือเค้าโครงที่ส าคัญของแผน โครงการที่ดี
ย่อมท าให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 แผน ประกอบด้วยโครงการหลายๆ โครงการ การปฏิบัติตามโครงการแต่ละโครงการ จะต้อง
เป็นไปตามแผน ดังนี้ 
 โครงการ คือ กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามแผน 
 โครงงาน คือ รายละเอียดในการด าเนินงานของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
 ซึ่งจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ จึงได้จ าแนกการด าเนินการ มีทั้งหมด  ๒๖ แผนงาน
โครงการ ดังนี้ 
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีความม่ันคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเงิน ต่อสมาชิก สังคม และชุมชน 
 

 

กลยุทธ์ 
 

 

แผนงานโครงการ 
 

 

๑. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่เอ้ือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และมีความ
โปร่งใส 

 

๑.แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สมาชิ ก  และระบบรั กษาความปลอดภั ย
ฐานข้อมูลสมาชิก 
 

๒. แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล 
ข่าวสาร/วารสาร เว็บไซต์ SMS 
 

 

๒. เพ่ิมทุนในการบริหารจัดการ, ระดมเงินฝาก 
เพ่ิมทุนเรือนหุ้น, จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือเสริม
สภาพคล่องให้ เ พียงพอในการบริหารทาง
การเงิน 

 

๑.แผนงานโครงการระดมเงินฝาก เพ่ิมทุน  
เรือนหุ้น 
 

๒. แผนงานโครงการเครือข่ายธุรกิจทางสถาบัน
การเงิน 
 

๓. แผนงานโครงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในการบริหารทาง
การเงิน 
 

 

๓. รณรงค์ส่งเสริมการออม เพ่ิมรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 
 

 

๑. แผนงานโครงการส่งเสริมการออมเพ่ิมรายได้ 
ลดค่าใช้จ่าย 
 



๑๖ 
 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 

กลยุทธ์ 
 

 

แผนงานโครงการ 

 

๑.  พัฒนาศั กยภาพการบริ ห า รง านของ
คณะกรรมการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

๑. แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน 
 

๒.  แผนงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
 

 

๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารงาน 
เพ่ือน าพาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 

 

๑. แผนงานโครงการศึกษาดูงาน 
 

๒. แผนงานโครงการพัฒนาให้ความรู้ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 
 

 

๓. เพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้บุคลากรเพ่ือการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

๑. แผนงานโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ 

  
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดสวัสดิการและบริการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
 

 

กลยุทธ์ 
 

 

แผนงานโครงการ 
 

๑. ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกที่มีอยู่ และเพ่ิมเติม
สวัสดิการประเภทใหม่ 
 

 

๑. แผนงานโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 
๒. แผนงานโครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก    ใน
รูปแบบอื่นๆ  
 

๓. แผนงานโครงการส่งเสริมกีฬาสานสัมพันธ์ 
 

๔. แผนงานโครงการรับสมัครสมาชิกสมทบ 
 

 

๒. จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก 

 

๑. แผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก 



๑๗ 
 
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาปรับปรุง อาคารส านักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและ 

     เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการบริการ อันน าไปสู่การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
 

 

กลยุทธ์ 
 

 

แผนงานโครงการ 
 

๑.จัดระบบกระบวนการให้บริการแก่สมาชิก 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และพัฒนา
ก าหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการที่ประทับใจ 
 

 

๑. แผนงานโครงการ Service Mind 
 

 

๒. น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด 

 

๑.แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 
 

๒. แผนงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส่วนตัวสมาชิกทางเว็บไซต์ 
 
 
 

 

๓. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร เพ่ิมเติมข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 

๑. แผนงานโครงการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร 
เพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสาร 
 

 

๔. ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
 

๑. แผนงานโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
 

 
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น และสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีขององค์กรในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 

 

กลยุทธ์ 
 

 

แผนงานโครงการ 
 

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

 

๑.  แผนงานโคร งการส่ ง เส ริ ม ให้ ความรู้         
แก่สมาชิก 
 

๒. แผนงานโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ 
 

 

๒. ดูแล แก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการเงินอ่ืน
ของสมาชิก 

 

๑.แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก 
 

  



๑๘ 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงานโครงการ 
 

๓ .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๑ . แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

๔. การบริการชุมชน 
 

๑.แผนงานโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชน 
 

๒. แผนงานโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือกับสังคมและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

บทท่ี ๕ 
บทสรุป 

 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก นั้นส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยมีปัญหา
นานัปการ ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ซึ่งสังคมสหกรณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้อง
ก าหนดบทบาทของสหกรณ์เป็นองค์การส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางจัด
สวัสดิการสังคม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่จะต้องเผชิญกับอนาคต อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

ซ่ึงการน าแผนกลยุทธ์ ที่ก าหนดทิศทาง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรการเงินที่ ม่ันคง  
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล  
มุ่งม่ันพัฒนาสู่ยุค ๔.๐”เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ คือ 
 ๑. ความส าเร็จทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การจัดการที่บรรลุเปูาหมายในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้แก่ 
ความสามารถในการท าก าไรมาแบ่งปันกันตามสัดส่วนทางธุรกิจแล้ว สภาพคล่อง ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ 
 ๒. ความส าเร็จทางสังคม กล่าวคือ การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก  นอกจาก
สหกรณ์น าก าไรมาจัดแบ่งปันกันตามสัดส่วนธุรกิจแล้ว สหกรณ์ยังจัดสรรเงินเพ่ือให้สวัสดิการต่างๆ เพ่ิม
มากขึ้นแก่สมาชิกโดยเท่าเทียมกัน ในอนาคตสหกรณ์สามารถก าหนดนโยบายจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
เพ่ือปูองกันความยากจนและบรรเทาปัญหาต่างๆ ของชีวิตตามความจ าเป็น สหกรณ์สนับสนุนให้บุคคล
มีอิสระและพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมได้อีกด้วย 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารราชการของ พลต ารวจโท ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๓ 
ในข้อที่ ๓ สร้างความสามัคคี บ ารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจ     โดยมุ่งเน้นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน,การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี,
การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ ไม่ควรมุ่งเน้นผลก าไรมากเกินควร และช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน 
รวมทั้งการจัดท าโครงการหาอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านต ารวจที่ไม่ได้ท างาน หรือมีรายได้น้อย ประกอบ
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ ในการด าเนินการของสหกรณ์ จึงได้
มอบหมายให้คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า 
 

 คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 
 ๑. พันต ารวจเอก ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล   ประธานคณะท างานฯ  
     รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๒. พันต ารวจเอก สมดุลย์  ลึกประโคน   รองประธานคณะท างานฯ  
     ผู้ก ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 ๓. พันต ารวจเอก สมชัย  โสภณปัญญาภรณ์   รองประธานคณะท างานฯ  
     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๔. พันต ารวจโท สมยศ  พื้นชัยภูมิ    คณะท างานฯ  
     รองผู้ก ากับการฯ ปฏิบัติราชการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด     
               ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๕. นางจิรพร  ตันตาปกุล     คณะท างานฯ 
     ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๖. ร้อยต ารวจเอก อัครวัฒน์  ไวรโชตินัน   คณะท างานฯ/เลขานุการ  
     รองสารวัตรฯ ปฏิบัติราชการส านักงานผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๗. สิบต ารวจโท ณัฐพล  เหลาชัย    คณะท างานฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้บังคับหมู่ฯ ปฏิบัติราชการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๘. นางศิริวรรณ  ศรีนุต     ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   
 ๙. นางสาว อารีรัตน์  สมานดุษณี    ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
     ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 



๒๒ 
 
 คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ชุดนี้ มีหน้าที่ 
ด าเนินงานในการจัดท าแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้สหกรณ์     มี
กรอบและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานในระยะ ๔ ปี ซึ่งกรอบและแนวทางการด าเนินงานนั้นมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม และบริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่ก าหนด อีกทั้งจะท าให้สหกรณ์มีลักษณะการบริหารงานในเชิงรุก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์มี
บทบาทในการด าเนินธุรกิจและให้บริการสมาชิกมากขึ้น อันน าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม ซึ่งแผนกลยุทธ์จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ โดยจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบงานที่ชัดเจน 
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อันน าไปสู่การบริการที่เป็นที่พึง
พอใจของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ปรากฏผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และสังคม รวมทั้งเป็น
ทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ อันน าไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 
 

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

 
  



๒๓ 
 

โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคตของสหกรณ์ โดยแผนที่ก าหนดขึ้นจะถูกน าไปพัฒนาเป็นแผนงาน โครงการต่างๆ 
ของสหกรณ์ในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผน 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด ในครั้งนี้ เป็น
การสร้างกรอบ ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ และเป็นแนวทางปฏิบัติในระยะยาว โดยค านึงถึ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ มาเป็นตัวก าหนดทิศทาง มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สหกรณ์ฯ เกิดความม่ันคงและเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและสังคมต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ในระยะยาว  4 ปี 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้มีความม่ันคงและยั่งยืนและพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 2.4 เพ่ือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 สหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาและ
การด าเนินงานอย่างมีระบบ และบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด 
 3.2 แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ระยะเวลา  4 ปี จะเป็นลักษณะการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกและสังคม 
 3.3 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การให้บริการอันเป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน 
 3.4 เป็นทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์อันน าไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ จ านวน  80 คน 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน  80 คน 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 วันที่  12 มิถุนายน 2561 
 
 
 



๒๔ 
 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณในการจัดอบรมจ านวน  48,500.- บาท 
 

หมายเหตุ : งบประมาณขอถัวจ่ายจากการจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 - เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน  80 คน 
 - เชิงคุณภาพ สหกรณ์ฯ ได้น าแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ท่ีได้มีการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัย สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด จะได้มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาและ
ด าเนินงานอย่างมีระบบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

             (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ                                                                                               
                ( นางจิรพร   ตนัตาปกุล ) 

                                                                   ผู้จดัการ 
 
    (ลงชื่อ) พันต ารวจเอก    ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล ) 

                             เลขานุการ 
 

(ลงชื่อ) พลต ารวจตรี    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( ชัยยุทธ  เจยีรศิริกุล ) 
                        ประธานกรรมการ 

 
 
 


