
 
ค ำน ำ 

 
                        สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยองจ ากดั  ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์ พ.ศ.2561 – 2565 
ดว้ยความร่วมมือและการระดมความคิดของคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายการใหบ้ริการของหน่วยงาน  โดยเฉพาะการสร้างความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ของมวลสมาชิก รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกให้ดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนใช้เป็นฐานขอ้มูลในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ ตามระบบงบประมาณ  
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดให้สหกรณ์ตอ้งด าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์ มีการประเมิน
สภาพแวดลอ้มองค์กร       การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  จึงถือได้ว่าเป็นแผนท่ีมีความครบถ้วนตามหลักการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีทันต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ดงันั้น จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่แผนกลยุทธ์สหกรณ์ พ.ศ.2561 – 2565 น้ี 
ขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ สหกรณ์และมวลสมาชิกมีความ    
เขม็แขง็ มีภูมิคุม้กนัและทนัต่อการเปล่ียนแปลงไดใ้นระดบัหน่ึง 
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กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จ ำกดั 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม (SWOT) 

การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน วิสัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 

การวิเคราะห์ถึงประเดน็ส าคญัท่ี
จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามส าคญั

เพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

การก าหนดเป้าประสงค ์
ส าหรับแต่ละประเดน็ 

เป้าประสงค ์(Goals) 

การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั (Key Performance 
Indicators) และเป้าหมาย (Target) 

กลยทุธ์ (Strategies) 
การก าหนดกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีจะ
ท าเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั ความส าเร็จ 

แผนงาน / โครงการ 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง  จ ำกดั 

 
กำรวเิครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 

ประเด็นกำรวเิครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
 

1.  ด้ำนเศรษฐกจิ 
  

1.1 อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงกวา่การลงทุนเพ่ือรับดอกเบ้ีย /  
1.2  มีอตัราการออมท่ีต ่ากวา่การลงทุนท าใหต้อ้งพ่ึงเงินทุนจากภายนอก /  
1.3  การผนัผวนของค่าเงินและอตัราดอกเบ้ียตามกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก  / 
1.4  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนสมาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนสามารถช าระหน้ีได้
เพ่ิมข้ึน 

/  

1.5 เง่ือนไขการปล่อยเงินกูข้องสถาบนัการเงินอ่ืนไม่มีขอ้จ ากดัสมาชิกจึงกูเ้งินจาก
สถาบนัการเงินอ่ืนมากข้ึน 

 / 

1.6 สถาบนัการเงินอ่ืนมีผลตอบแทนอตัราดอกเบ้ียต ่าท าใหส้หกรณ์สามารถระดม
เงินทุนไดม้ากข้ึน 

/  

1.7 การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกท่ีมีสภาพคล่องสูง /  
1.8 สมาชิกมีภาระค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  / 
1.9 สถาบนัการเงินอ่ืนมีการประกนัความเส่ียง  / 
1.10 สมาชิกผูกู้ใ้หส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย/กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย 

 
/ 

 

 

2.  ด้ำนสังคมวฒันธรรม 
  

2.1  พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไปเนน้ความสะดวกและรวดเร็ว /  
2.2  ปัญหาความไม่สงบในสงัคมไทยจากความคิดท่ีแตกต่าง  / 
2.3  ชุมชนหลายแห่งมีการรวมตวัและเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ สามารถ
จดัการปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมไดใ้นระดบัหน่ึง 

 / 

2.4 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ /  
   

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นกำรวเิครำะห์ โอกำส อุปสรรค 
 

3.  ด้ำนนโยบำยรัฐ 
  

3.1  กฎหมายเปิดโอกาสใหส้หกรณ์เลือกลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนไดม้ากข้ึน /  

3.2  สหกรณ์เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี /  
   
 

4.  ด้ำนกำรเมอืง 
  

4.1  เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากข้ึน  โดยเฉพาะเร่ืองการ
สนบัสนุนส่งเสริมและคุม้ครองระบบสหกรณ์ท่ีไดถู้กก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

/  

4.2  ปัญหาทางการเงิน  เช่น  การแตกแยกทางความคิดของนกัการเมืองท าใหใ้นบาง
กรณีสหกรณ์ถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง 

 / 

4.3  ความไม่มัน่คงทางการเมืองท าใหน้โยบายเปล่ียนแปลงบ่อยขาดความต่อเน่ือง  / 
4.4  นโยบายและกฎหมายเอ้ือต่อการปฏิบติังานของสหกรณ์  / 
   
 

5.  หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง (กสส. กตส.  ต้นสังกดั) 
  

5.1  นโยบายการส่งเสริมมิไดด้ าเนินการอยา่งเป็นกระบวนการท่ีจะน าขอ้มลู
ป้อนกลบัจากหน่วยงานในภูมิภาคไปใชใ้นเชิงนโยบาย  ส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะ
การผลกัการพฒันาจากบนลงล่าง  ยงัขาดกระบวนการบริหารจดัการร่วมกนักบั
ขบวนการสหกรณ์เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งบูรณาการ 

 / 

5.2  การก าหนดนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ขาดความรู้และขอ้มลูท่ีจ าเป็นในการ
พฒันาท่ีจะยกระดบัขีดความสามารถของสหกรณ์ใหเ้กิดคุณค่าและประโยชนต่์อ
สมาชิก 

 / 

5.3 การก าหนดใหมี้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ /  
 

6.  พนัธมติร/คู่ค้ำ 
  

6.1  การด าเนินธุรกิจระหวา่งสหกรณ์อ่ืน เป็นไปในลกัษณะท่ีสหกรณ์มีอ านาจการ
ต่อรอง มีความร่วมมือและเก้ือกลูกนั 

/  

6.2  การด าเนินธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน เป็นไปในลกัษณะท่ีสหกรณ์ไม่มีอ านาจการ
ต่อรอง ไม่เก้ือกลูกนั 

 / 

   

 



 

กำรวเิครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 

ประเด็นกำรวเิครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ด้ำนสมำชิก   
1.1  สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ และไดเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่ม/ประชุมใหญ่ /  
1.2  สมาชิกไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากสหกรณ์  / 
1.3  สมาชิกใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกบัสหกรณ์  / 
1.4  สมาชิกตระหนกัถึงความส าคญัในฐานะเจา้ของสหกรณ์ มีอุดมการณ์และเขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ท่ีของตวัเอง 

 / 

1.5  สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์ /  
1.6  สมาชิกมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน  / 
1.7  สมาชิกส่วนใหญ่ขาดวินยัการเงิน  ไม่วางแผนการใชเ้งิน  / 
1.8  สมาชิกนอ้ยมากท่ีสนใจสมคัรเป็นกรรมการ  / 
1.9 สมาชิกมีรายไดท่ี้มัน่คงและมีค่าตอบแทนท าใหส้หกรณ์มีการช าระหน้ีครบ /  
ทุกราย   
   
2.  ด้ำนกรรมกำร   
2.1  กรรมการมีความสามคัคีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ /  
2.2  กรรมการมีความซ่ือสตัย ์ ยติุธรรม  บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได ้ /  
2.3  กรรมการมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการสหกรณ์เพียงพอ /  
2.4  กรรมการมีความเป็นเอกภาพเดียวกนัในการพิจารณาลงมติเร่ืองต่าง ๆ /  
2.5  กรรมการมีความเสียสละ  อุทิศตนเพ่ืองานสหกรณ์ /  
   
3.  เจ้ำหน้ำที่   
3.1  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง  สามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

/  

3.2  เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการพฒันาตนเองและพฒันาการปฏิบติังานอยูเ่สมอ /  
3.3  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัต่อสมาชิกดว้ยความซ่ือสตัย ์ ยติุธรรม  และเสมอภาค /  
3.4  เจา้หนา้ท่ีมีการพฒันาตนเองในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน /  
   

 
 
 



 
 

ประเด็นกำรวเิครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

4.  วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี   
4.1  สหกรณ์มีอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานเพียงพอและสะดวกต่อการปฏิบติังานและ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 

/  

4.2  การใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองใชส้ านกังานอยา่งคุม้ค่า /  
4.3  เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารท่ีทนัสมยัมีความรวดเร็ว /  
   
5.  สถำนะทำงกำรเงิน   
5.1  สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี /  
5.2  สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพียงพอและมีสภาพคล่อง /  
   
6.  กำรบริกำรของสหกรณ์   
6.1  สมาชิกพึงพอใจในการตอ้นรับและการบริการของเจา้หนา้ท่ี /  
6.2  สมาชิกพึงพอใจในการบริหารงานของกรรมการ /  
6.3  สมาชิกพึงพอใจในธุรกิจของสหกรณ์ /  
6.4  สมาชิกพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บจากสหกรณ์ /  
   
7.  ด้ำนธุรกจิสินเช่ือ   
7.1  สหกรณ์มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินกูอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล และยติุธรรม /  
7.2  สหกรณ์ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ามประเภทของการกูไ้ม่เท่ากนัทุก
วตัถุประสงคข์องการกู ้

/  

7.3  สหกรณ์ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเหมาะสม /  
7.4  วิธีการจ่ายเงินกูแ้ละการรับช าระเงินกูเ้หมาะสม /  
7.5  สหกรณ์มีสินเช่ือหลากหลายประเภท /  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นกำรวเิครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

8.ด้ำนกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์   
8.1  มีการวางแผนงานและก าหนดเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน /  
8.2  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของสหกรณ์ 

/  

8.3  มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

/  

8.4  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์มีความรู้ ความสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

/  

8.5  สหกรณ์มีจุดบริการสมาชิกท่ีสะดวกและเพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก  /  
   
9. ด้ำนธุรกจิรับฝำกเงินและกำรถือหุ้น   
9.1  การก าหนดใหส้มาชิกถือหุน้ขั้นต ่าตามเงินไดร้ายเดือน /  
9.2  การลดหรือการงดส่งค่าหุน้รายเดือนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั /  
   
10.  โครงสร้ำงองค์กร   
10.1  เอ้ือต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยัง่ยืน /  
10.2  เอ้ือต่อการเป็นธรรมาภิบาล /  
10.3  มีบุคลากรสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปริมาณงาน /  
10.4  มีการเลือกตั้งกรรมการประจ าหน่วยเพ่ือบริการสมาชิกในแต่ละหน่วย /  
   
11.  ระบบงำนและกำรควบคุมภำยใน   
11.1 มีการมอบหมายงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีชดัเจน /  
11.2  เอกสารหลกัฐานครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบนัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และระเบียบสหกรณ์ 

/  

11.3  มีรายงานผูต้รวจสอบกิจการอยา่งสม ่าเสมอ /  
11.4  มีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก /  
   

 
 


