
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 2 

 

ค ำน ำ 
 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของควำมเป็นสหกรณ์  คือ กำรเป็นองค์กรธุรกิจที่จะต้องมีกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน เพ่ือเป็นที่พ่ึงแก่สมำชิกในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำร
ยกระดบัควำมเป็นอยู่ให้แก่สมำชิกของตนนั้น ทำงเลือกท่ีส ำคัญภำยใต้สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน  สหกรณ์
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสหกรณ์จ ำเป็นต้องมีกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์จึงมีควำมจ ำเป็น แผนกลยุทธ์เปรียบเสมือนทิศทำงกำรก ำหนดให้
สหกรณ์มีทิศทำงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งเกิดจำกควำมต้องกำรของสมำชิกสหกรณ์  ประกอบกับแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคคลำกรหลำยฝ่ำยในสหกรณ์  ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำย
จัดกำร  และฝ่ำยสมำชิกของสหกรณ์   สหกรณ์สำมำรถน ำกลยุทธ์ที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  มำก ำหนด
แผนงำนโครงกำรที่สอดคล้องกับหลักกำรสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์สำมำรถ
ด ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำแผนให้มีประสิทธิภำพ 

 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด เป็นแผนที่ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท ำแผนตำมกระบวนกำรเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริหำรงำนตำมหลักสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล   หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ฝ่ำยด ำเนินกำรถือเป็นกรอบและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในโอกำสต่อไป 
 
 
 
 
           กันยำยน 2561 
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ส่วนที่ 1 
บทท่ัวไป 

กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นกำรวำงแผนที่มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่แน่
ชัด มีกำรวิเครำะห์อนำคต วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
เพ่ือช่วยให้สหกรณ์พัฒนำตนเองได้ทันกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม กำรวำงแผน      
เชิงกลยุทธ์ เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีแสดงถึงจุดเด่นขององค์กร เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรงำน 
ซ่ึงจะส่งผลให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของมวล
สมำชิกและสังคม จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรที่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรได้ร่วมกัน
วำงแผนงำน วำงกลยุทธ์ซึ่งเป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนอย่งมีระบบมีแบบแผน ดังนั้น แผนกล
ยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด มีกำรทบทวนและพัฒนำให้ต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสหกรณ์ โดยแผนที่ก ำหนดขึ้นจะต้องน ำไปพัฒนำเป็นแผนงำนโครงกำร
ของสหกรณ์ในช่วงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในปีต่อไป โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสหกรณ์มำเป็นก ำหนดทิศทำง แล้วน ำมำวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้
สหกรณ์เกิดควำมมั่นคง เป็นสหกรณ์ชั้นน ำเป็นองค์กรกำรเงินที่มั่นคง และเป็นที่พ่ึงของสมำชิกและสังคม
ต่อไป    
 
วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

1. เพ่ือเป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ในระยะเวลำ 4 ปี  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ก้ำวทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง   
3. เพ่ือพัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมม่ันคงและยั่งยืนและพร้อมก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล  
4. เพ่ือบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. สหกรณ์มีกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำกำรและด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบและบริหำรงำน 
บรรลุวตัถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภำรกิจที่พึงประสงค์  

2. แผนกลยุทธ์จะเป็นลักษณะกำรบริหำรงำนเชิงรุก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบำทใน
กำรด ำเนินธุรกิจมำกยิ่งขึ้น อันน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสมำชิก
และสงัคม 

3. เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำร 
ให้บริกำรอนัเป็นที่พึงพอใจของมวลสมำชิกและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

4. เป็นทิศทำงกำรในพฒันำสหกรณน์ ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ พร้อมกำ้วสู่มำตรฐำนสำกล 
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กำรประเมินสภำพแวดล้อมและศักยภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 
ควำมหมำยของสหกรณ์ 
 สหกรณ์  คือ  “องค์กำรของบรรดำบุคคล  ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำรด ำเนินวิสำหกิจที่
พวกเขำเป็นเจ้ำของร่วมกันและควบคุมตำมหลักประชำธิปไตย  เพ่ือสนองควำมต้องกำร  (อันจ ำเป็น)  
และควำมหวังร่วมกันทำงเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม” 
อุดมกำรณ์สหกรณ์ 
 อุดมกำรณ์สหกรณ์  คือ  “ควำมเชื่อร่วมกันที่ว่ำกำรช่วยตนเองและกำรช่วยเหลือซึ่งกันตำมหลัก
สหกรณ์จะน ำไปสู่กำรกินดีอยู่ดี  มีควำมเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” 
หลักกำรสหกรณ์ 
 หลักกำรสหกรณ์ คือ“แนวทำงที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่ำทำงสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยกำรที่ส ำคัญรวม  7  ประกำร กล่ำวคือ 
หลักกำรที่  1  กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง 

(1) พึงตระหนักว่ำกำรเข้ำและออกจำกกำรเป็นสมำชิก  จะต้องเป็นไปโดยควำมสมัคร
ใจของบุคคล  (ค ำว่ำ “บุคคล”  หมำยถึง ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล)  ไม่ได้ถูก
ชักจูง  โน้มน้ำว  ล่อลวง  บังคับ  ข่มขู่  จำกผู้อื่น 

(2) อย่ำงไรก็ดี  กำรก ำหนดคุณสมบัติของสมำชิกต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เข้ำมำเป็น
สมำชิกแล้ว  สำมำรถร่วมกันด ำเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้  และไม่สร้ำงปัญหำควำม
เดือดร้อนให้แก่เพ่ือนสมำชิก  และสหกรณ์ก็ไม่ถือว่ำขัดกับหลักกำรสหกรณ์ข้อนี้ 

(3) สมำชิกสมทบนั้น  ควรมีแต่เฉพำะกรณีของสหกรณ์บำงประเภทที่มีลักษณะพิเศษ
และจ ำเป็นเท่ำนั้น  ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภท  เพรำะตำมปกติ
สมำชิกสมทบมำจำกบุคคลซึ่งขำดคุณสมบัติที่จะเป็นสมำชิกธรรมดำ  หำกสหกรณ์
ได้รับสมำชิกสมทบจ ำนวนมำก  ก็อำจกระทบต่อกำรส่งเสริมผลประโยชน์ของ
สมำชิกธรรมดำได้  แม้ว่ำกฎหมำยจะได้ห้ำมมิให้สมำชิกสมทบมีสิทธิบำงประกำรก็
ตำม 

หลักกำรที่  2  กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย 
 พึงตระหนักว่ำเป็นหน้ำที่ของสมำชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกำยใจ  และสติปัญญำในกำร
ด ำเนินกำรและควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมวิถีทำงประชำธิปไตย  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยผ่ำนช่องทำงหรือองค์กรต่ำง ๆ   เช่น  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำรและที่ประชุมใหญ่ 
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หลักกำรที่  3  กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก 
(1) หลักกำรสหกรณ์ข้อนี้  มุ่งเน้นให้สมำชิกทุกคนพึงตระหนักว่ำบทบำทท่ีส ำคัญ 

ของตน คือ กำรที่ต้องเป็นทั้งเจ้ำของและลูกค้ำในคนเดียวกัน  (Co-owners and 
Customer)  จึงท ำหน้ำที่ เป็นผู้สมทบทุน  ผู้ควบคุม   และผู้ อุดหนุน  หรือ
ผู้ใช้บริกำรของสหกรณ์  มิใช่มำเป็นสมำชิกเพียงเพ่ือมุ่งหวังได้รับประโยชน์จำก
สหกรณ์เท่ำนั้น 

(2) ในกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเพ่ือควำมเป็นธรรมแก่สมำชิก  ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุน
ส ำรอง  ซึ่งจะน ำไปแบ่งกันมิได้  แต่เป็นทุนเพ่ือพัฒนำสหกรณ์ของพวกเขำเอง  ถือ
ว่ำเป็นทุนทำงสังคม  นอกนั้นอำจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตรำจ ำกัด  และเป็นเงิน
เฉลี่ยคืน  ตำมส่วนแห่งธุรกิจ 

หลักกำรที่  4  กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ 
(1) สมำชิก  กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์รวมทั้งหน่วยงำนส่งเสริมสหกรณ์ต้อง

ส ำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่ำสหกรณ์เป็นองค์กำรช่วยตนเอง  และปกครองตนเอง  
เพรำะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ  หรือท ำสัญญำใด  ตำมเงื่อนไขที่
สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภำยนอกหรือรัฐบำล 

(2) กำรรับควำมช่วยเหลือหรือสนับสนุนจำกรัฐ  หรือบุคคลภำยนอกไม่ขัดกับหลัก
ควำมเป็นอิสระของสหกรณ์  หำกผู้ให้ควำมช่วยเหลือมุ่งหมำยให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
ตนเองได้  และควบคุมตำมหลักประชำธิปไตย  รวมทั้งธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นตัวของ
ตัวเองของสหกรณ์ 

หลักกำรที่  5  กำรศึกษำ  ฝึกอบรมและสำรสนเทศ 
(1) หลักกำรข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ  ทั้งสหกรณ์ขึ้นปฐม

และสหกรณ์ขั้นสูง  เพรำะขำดแผนแม่บทในกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงสหกรณ์ให้
เป็นบทบำท  และควำมรับผิดชอบของขบวนกำรสหกรณ์อย่ำงแท้จริง  ทั้ง ๆ ที่
ได้รับเริ่มให้จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภำพสหกรณ์จำกก ำไรของสหกรณ์มำตั้งแต่  
พ.ศ.  2492  และแม้จะมีกำรจัดตั้งสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและมีชุมนุม
สหกรณ์ ระดับชำติบ้ำงแล้ว  ส่วนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่ส่ งเสริมสหกรณ์ยังคง
ด ำเนินกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรมทำงสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่ำซ้ ำซ้อนกับ
ขบวนกำรสหกรณ์  โดยมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในขบวนกำรสหกรณ์สำมำรถรับผิดชอบ
กำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรมทำงสหกรณ์ได้ด้วยตนเองในที่สุด     โดยมีหน่วยงำน
ของรัฐท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอตำมควำมจ ำเป็น  และเน้นกำร
ฝึกอบรมข้ำรำชกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

(2) กำรศึกษำฝึกอบรมและสำรสนเทศมีควำมมุ่งหมำยและเน้นกลุ่มเป้ำหมำย  ดังนี้ 
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- กำรศึกษำมุ่งให้สมำชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่ำเป็นผู้ที่จะเป็นสมำชิกในอนำคต  มีควำมรู้  และ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสหกรณ์  รวมทั้งมีควำมส ำนึก  และตระหนักในสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก  หรือให้
เป็นผู้ที่มีจิตวิญญำณสหกรณ์ 

- กำรฝึกอบรมมุ่งให้กรรมกำร  ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและ
ทักษะ  รวมทั้งควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ของตน 

- ส่วนสำรสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ส ำหรับเยำวชนผู้น ำด้ำนควำมคิด
เป็น  เช่น  ผู้น ำชุมนุม  นักหนังสือพิมพ์  นักเขียน  ผู้น ำองค์กร  พัฒนำชุมชน  ฯลฯ  โดยเน้นกำร
ติดต่อสื่อสำร  2  ทำง 

(3) หลักสูตรและเนื้อหำของกำรศึกษำอบรม  ควรครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมือง  และวัฒนธรรม 

หลักกำรที่  6  กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 
(1) แท้จริงกำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์เป็นหลักกำรเดียวกันกับกำรร่วมมือระหว่ำง

บุคคลธรรมดำในกำรจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง  ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรประหยัดด้วยขนำด  
มีอ ำนำจกำรต่อรองสูงขึ้น 

(2) กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์อำจท ำได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  ในแนวนอนสหกรณ์
ทุกสหกรณ์ไม่ว่ำประเภทเดียวกันหรือไม่  สำมำรถร่วมมือกันได้ในทุกระดับเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของสมำชิกและขบวนกำรสหกรณ์ในแนวตั้งสหกรณ์ท้องถิ่นประเภท
เดียวกัน  ควรรวมตัวกันทำงธุรกิจเป็นชุมชนระดับภูมิภำค  หรือระดับประเทศ  
และระดับระหว่ำงประเทศ  และสหกรณ์ทุกประเภท  ทุกระดับ  ทุกสหกรณ์ควร
รวมตัวกันเป็นองค์กำรสหกรณ์สูงสุด  (Apex  Organization)  เพ่ือประโยชน์ใน
กำรส่งเสริมด้ำนอุดมกำรณ์  กำรศึกษำ  กำรฝึกอบรม  กำรส่งเสริมแนะน ำ  กำร
ก ำกับดูแล  กำรตรวจสอบ  กำรวิจัย  และกำรพัฒนำ  ฯลฯ 

(3) วัตถุประสงค์ส ำคัญของกำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์  คือ  เพ่ือให้สหกรณ์สำมำรถ
อ ำนวยผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ  เพรำะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์  
และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็นสหกรณ์ที่มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืนมีชีวิตชีวำ  (Viable& 
Sustainable)  และร่วมมือกันในลักษณะของ  “ระบบรวม”  หรือเป็นเอกภำพ 

หลักกำรที่  7  กำรเอื้ออำทรต่อชุมชน 
(1) สหกรณ์เป็นองค์กำรทำงเศรษฐกิจและสังคม  และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์

ตั้งอยู่  เพรำะฉะนั้น  กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำที่ยั่งยืนของ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งหมำยควำมว่ำเป็นกำรพัฒนำที่ไม่ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  หรือเป็นกำรพัฒนำที่สนองควำมต้องกำรและควำม
ใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน  โดยไม่ท ำลำยโอกำส  ควำมสำมำรถ  และอนำคตของคน
รุ่นหลัง 
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(2) เนื่องจำกสมำชิกสหกรณ์ก็เป็นสมำชิกของชุมชนนั่นเอง  สหกรณ์จึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือในกำรพัฒนำชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 

คุณลักษณะของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ มีควำมหมำย  (Co – op.  Meaning)  พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวในโอกำสที่ ผู้น ำสหกรณ์ กำรเกษตร  สหกรณ์นิคม  และสหกรณ์ประมงทั่ วประเทศ  
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท  ณ  ศำลำ  ดุสิตดำลัย  เมื่อวันที่  11  พฤษภำคม  พ.ศ. 2526  (อันเชิญมำ
เพียงบำงตอน)   “ค ำว่ำสหกรณ์นี้มีควำมหมำยค ำว่ำ  “สห” ก็ด้วยกัน  “กรณ์” กำรท ำงำนท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
หมำยควำมว่ำสหกรณ์แปลว่ำกำรท ำงำนร่วมกัน 
 สหกรณ์มีจิตวิญญำณ  (Co – op. Spirit)  คือ จิตวิญญำณของสมำชิก จิตวิญญำณของที่
ประชุมใหญ่  จิตวิญญำณของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  จิตวิญญำณของผู้ตรวจสอบกิจกำร  จิตวิญญำณ
ของผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
 สหกรณ์ มีอุดมกำรณ์   (Co – op. Ideology)  คือ  กำรที่สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

สหกรณ์มีคุณธรรม  (Co – op.  Merit)  คือ  สหกรณ์มีสภำพคุณควำมดี 
สหกรณ์มีหลักกำร  (Co - op.  Principle)  คือ  สำระส ำคัญที่สหกรณ์ยึดถือเป็นแนวทำง

ปฏิบัติ  ซึ่งมีทั้งหมด  7  หลัก  ได้แก่  กำรเป็นสมำชิกโดยควำมสมัครใจและเปิดกว้ำง  กำรควบคุมโดย
สมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย  กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก  กำรปกครองตนเองและควำม
เป็นอิสระ  กำรศึกษำฝึกอบรมและสำรสนเทศ  กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์  และกำรเอ้ืออำทรต่อชุมชน 

สหกรณ์มีวิธีกำร  (Co - op.  practice)  คือ กำรร่วมมือกันโดยกำรร่วมแรงร่วมใจกันท ำธุรกิจ  
ร่วมกันผลิต  ร่วมกันซื้อ  ร่วมกันขำย  ร่วมกันฝำก  และร่วมกันด ำเนินกำรตลำด  เพ่ือร่วมกันสร้ำงพลัง
อ ำนำจในกำรต่อรอง  (Bargaining  Power)  ในกำรเจรจำธุรกิจตำมอุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ 

สหกรณ์มีค่ำนิยม    (Co - op.  Value)  คือ  กำรที่สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมของกำร
พ่ึงพำตนเอง  และกำรรับผิดชอบตนเอง  ประชำธิปไตย  ควำมเสมอภำค  ควำมเที่ยงธรรม  และควำม
สำมัคคี  สมำชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในคุณค่ำทำงจริยธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์  เปิดเผย  รับผิดชอบต่อสังคม  
และเอ้ืออำทรต่อผู้อื่นตำมแบบแผนที่สืบทอดมำจำกผู้ริเริ่มกำรสหกรณ์ 

สหกรณ์มีปรัชญำ  (Co - op.  Philosophy)    คือ  กำรที่สหกรณ ์

- มีชีวิต  ได้แก่  สหกรณ์ตั้งข้ึนได้  และเลิกล้มได้ 

- มีจิตวิทยำ  ได้แก่  สหกรณ์มีอุดมกำรณ์  มีน้ ำใจ 

- มีตรรกะวิทยำ  ได้แก่  สหกรณ์ปฏิบัติตำมหลักและวิธีกำรสหกรณ ์

- มีจริยะศำสตร์  ได้แก่  สหกรณ์ไม่แสวงหำก ำไร  ไม่เอำรัดเอำเปรียบไม่
เห็นแก่ตัว 
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สหกรณ์มีคุณประโยชน์  (Co - op.  Benefits)   คือ  กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์จะเกิด 
ประโยชน์แก่สมำชิกสหกรณ์ 
ธรรมำภิบำลในสหกรณ์   
 ธรรมำภิบำล  หรือ  Good  Governance  หรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หมำยถึง กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมือง  สังคม  องค์กร  สถำบัน  หรือธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  (Honesty)  ควำมเปิดเผย
โปร่งใส  (Transparency)  ควำมรับผิดชอบและรับรองที่ตรวจสอบได้  (Accountability)  ควำมชอบ
ธรรม  ยุติธรรม  (Fairness)  ควำมมีคุณภำพ  ประสิทธิภำพ  (Quality  and  Efficiency)  และกำรมี
มำตรฐำน  คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นกำรทั่วไป  (General  Ethical  and Moral  Standard)  เป็นหลัก
ที่มีคุณค่ำและส ำคัญมำก  จึงควรที่จะน ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งด้ำนกำรเมือง  กำรปกครอง  
เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  สังคม  สำธำรณสุข  กำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  เพ่ือน ำพำให้
สังคมไทย  ธุรกิจไทย  โดยรวมมีควำมเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำ  ส ำหรับธุรกิจนั้น  หลักธรรมำภิบำล  คือ  
หัวใจในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ำยให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม  ตั้งแต่ตัวผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้น  เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ ์ ลูกค้ำ  รวมถึงสังคมและประเทศชำติ 
 ดังนั้น  เมื่อสหกรณ์เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง  ธรรมำภิบำลในสหกรณ์  หมำยถึง  กำรบริหำรกิจกำร
ของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีควำมรับผิดชอบ  สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  และมีกำรใช้
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร  เพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดประสิทธิผล  คุ้มค่ำ  
และโดยประหยัด  เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม  เพ่ือให้
สหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่
เชื่อถือและยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นที่ทรำบอยู่แล้วว่ำ  สหกรณ์เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีกำร
แข่งขันกับธุรกิจอื่น ทั่ว ๆ ไป    ณ  วันที่  1  เดือนมกรำคม  2551  ประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งสิ้น  6,868  
สหกรณ์  และมีสมำชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น  10,104,104  ครัวเรือน  แต่กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ใน
ประเทศไทยนี้จะมีควำมเจริญรุ่งเรือง  แข็งแรงและมั่นคงได้ต้องขึ้นอยู่กับควำมเชื่อถือของสมำชิกและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  สถำบันกำรเงิน  เป็นส ำคัญ  ถ้ำขำด   “ควำมเชื่อถือ”    กำรด ำเนินธุรกิจคงไปได้
ไม่รอดในที่สุดก็ต้องล้มลงเศรษฐกิจของประเทศก็จะทรุดตัวลงตำมไปด้วย  สหกรณ์ต้องมีธรรมภิบำลในกำร
ประกอบธุรกิจ กำรที่สหกรณ์มีธรรมำภิบำลจะช่วยให้สหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดผลดีกับมวลสมำชิกเมื่อสหกรณ์ยึดถือ  “ธรรมำภิบำล”  ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ  ผลที่ได้รับกลับมำ คือ  “ควำมเชื่อถือ”จำกสมำชิกสหกรณ์  ประชำชนทั่วไป  สถำบัน
กำรเงิน  สังคม  และคู่ค้ำ  ฯลฯ  เพรำะทุกส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมต้องกำรให้สหกรณ์ท่ีจะค้ำขำยด้วย
มีควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  มีควำมรับผิดชอบ  มีควำมยุติธรรม  มีจริยธรรม  คุณธรรม  สินค้ำที่ผลิตได้
เป็นสินค้ำที่ดี  มีคุณภำพ  ปลอดภัย  ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  ไม่ค้ำก ำไรเกินควร  และไม่เอำเปรียบต่อ
สมำชิก  และประชำชนทั่วไป  กำรด ำเนินกำรลักษณะนี้  สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชื่อถือของคู่ค้ำ  
สมำชิกสหกรณ์  มีส่วนเหลื่อม  สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในยำมวิกฤต  และในยำมปกติ  รวมทั้งสำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย  ไม่ว่ำสถำบันกำรเงินใดก็ต้องกำรให้สินเชื่อ  และให้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกลง  
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เพรำะปล่อยสินเชื่อให้แล้วปลอดภัยไม่ต้องกลัวสูญ  เนื่องจำกสหกรณ์มีควำมรับผิดชอบและธุรกิจด ำเนิน
ไปด้วยดี ผลที่ได้รับกลับมำของสหกรณ์พอสรุปได้ดังนี้ 
1.  เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของกิจกำรสหกรณ์ 
 สหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือมีธรรมำภิบำลจะมีนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติที่สนองตอบควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล จะส่งผลให้
สหกรณ์ได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมำชิก , ประชำชนทั่วไป , คู่ค้ำ ,สถำบันกำรเงิน) 
2.  สำมำรถเข้ำถึงผู้ร่วมลงทุนและระดมเงินทุนได้ง่ำย 
 สถำบันกำรเงินและแหล่งทุนต่ำง ๆ จะให้ควำมเชื่อมั่นกับสหกรณ์ที่มีธรรมำภิบำล และพร้อมจะ
ให้กำรสนับสนุนหรือร่วมลงทุนด้วย เพรำะควำมน่ำเชื่อถือที่สหกรณ์สั่งสมไว้ จะท ำให้ผู้ให้กำรสนับสนุน
มั่นใจว่ำเงินที่ให้กู้ยืมจะไม่สูญหำย 
3.  มีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่ดีมีควำมสำมำรถและรักองค์กร 
 ตำมหลักธรรมำภิบำล สหกรณ์ที่มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่ค ำนึงถึงควำมเป็นอยู่ของ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จะท ำให้
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์รักองค์กร และสำมำรถดึงดูดบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมสนใจเข้ำ
มำร่วมงำนกับองคก์รตลอดไป 
4.  เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรตลำด 

สหกรณ์ที่มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อสมำชิก ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อควำมพึงพอใจของ
สมำชิกเป็นหลัก ด้วยกำรผลิตสินค้ำหรือให้บริกำรแก่สมำชิกโดยค ำนึงควำมปลอดภัยและควำมคุ้มค่ำที่
สมำชิกจะได้รับจำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำร จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต 
5.  กำรยอมรับของสังคมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมของสหกรณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมำชิก , ประชำชน
ทั่วไป , คู่ค้ำ , สถำบันกำรเงิน) คำดหวังหรือรับรู้ มีผลอย่ำงมำกต่อกำรยอมรับของสังคมและกำรเติบโต
ของสหกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ในทำงตรงกันข้ำมสหกรณ์ที่ละเลย ไม่เอำใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจำกจะถูกต่อต้ำนหรือมีควำมขัดแย้งกับสังคมและส่วนรวมแล้ว หำกสหกรณ์ประสบภำวะวิกฤต
ร้ำยแรง โอกำสที่จะได้รับควำมเห็นใจ กำรให้อภัย หรือโอกำสในกำรแก้ตัวจำกชุมชนและสังคมคงเป็น
เรื่องท่ีคำดหวังได้ยำก 
6.  เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ 
 ท่ำมกลำงกระแสของควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำมีโอกำสสูงมำกที่จะน ำกิจกำรไปสู่
ควำมเสี่ยงใหม่ ๆ ซึ่งยำกจะคำดเดำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือมีธรรมำภิบำล มำตรกำรเหล่ำนี้จะช่วยป้องกัน
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งจำกภำยในและภำยนอก เป็นกำรเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ และลดโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจให้น้อยลง 
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7.  เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงผลก ำไรและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
สหกรณ์ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจที่มีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้

สหกรณ์ได้รับควำมเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมำชิก , ประชำชนทั่วไป , คู่ค้ำ , สถำบันกำรเงิน) และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อยำกให้กำรสนับสนุนและให้กำรตอบสนองที่ดี เป็นโอกำสที่จะท ำให้เกิดกำรเพ่ิมผลก ำไร
จำกกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำกิจกำรไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 
หลักธรรมำภิบำล   
 พ้ืนฐำนส ำคัญของหลักธรรมำภิบำล  มี  6  ประกำร  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลัก
ควำมโปร่งใส  หลักกำรมีส่วนร่วม  หลักควำมรับผิดชอบ  หลักควำมคุ้มค่ำ 

1.  หลักนิติธรรม  หมำยถึง  กำรตรำกฎหมำยที่ถูกต้องเป็นธรรม  กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย  กำรก ำหนดกฎ  กติกำและกำรปฏิบัติตำม  กฎ  กติกำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด  โดย
ค ำนึงถึงสิทธิ  เสรีภำพควำมยุติธรรมของสมำชิก 

2.  หลักคุณธรรม  หมำยถึง  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม  กำรส่งเสริมสนับสนุนให้สมำชิก
พัฒนำตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้สมำชิกมีควำมซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบ
อำชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ ำชำติ 

3.  หลักควำมโปร่งใส   หมำยถึง  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน สำมำรถตรวจสอบ        
ควำมถูกต้องได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 

4.  หลักกำรมีส่วนร่วม  หมำยถึง  กำรกระจำยโอกำสให้สมำชิกมีส่วนร่วมทำงกำรบริหำร
เกี่ยวกับกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรของสหกรณ์  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของสมำชิก  โดยกำรส่งเสริมสมำชิก  ให้ข้อมูล  แสดงควำมคิดเห็น  ให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำ  ร่วมวำงแผน  ร่วมปฏิบัติ  รวมตลอดจนกำรควบคุมโดยตรงจำกสมำชิก  และกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของสมำชิกในกำรมีส่วนร่วม 

5.  หลักควำมรับผิดชอบ  หมำยถึง  กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่  ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม  รับผิดชอบต่อสมำชิก  กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง  และกำรกระตือรือร้นในกำร
แก้ปัญหำ  ตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและควำมกล้ำที่จะยอมรับผลดีและเสียจำกกำร
กระท ำของตนเอง 

6.  หลักควำมคุ้มค่ำ  หมำยถึง  กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัด  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้สมำชิกมีควำมประหยัด  ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำ  สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และบริกำรที่มีคุณภำพ  และรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมในกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
กำรสร้ำงธรรมำภิบำล 
 ธรรมำภิบำลในสหกรณ์  จะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยควำมร่วมมือกันระหว่ำงส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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ภำคสหกรณ์ 

จุดเริ่มของธรรมำภิบำลในสหกรณ์  เริ่มจำกหลักสหกรณ์ซึ่งได้มีส่วนของธรรมำภิบำลไว้ด้วย  
กล่ำวคือบุคคลทุกคนเป็นสมำชิกของสหกรณ์ได้ด้วยควำมสมัครใจ  กำรเป็นสมำชิกถือเอำคุณสมบัติตำม
ข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ และควำมประพฤติของผู้ที่จะเป็นสมำชิกเป็นส ำคัญ  สมำชิกเดิมในฐำนะที่
เป็นผู้ถือหุ้น  ย่อมมีส่วนในกำรพิจำรณำเลือกสรรบุคคลที่เข้ำเป็นสมำชิก  โดยอำจลงมติไม่รับผู้สมัครเป็น
สมำชิกได้  หำกเห็นว่ำผู้สมัครรำยใดมีควำมประพฤติไม่ดี ไม่มีควำมรับผิดชอบ สมำชิกใช้ธรรมำภิบำล
โดยกำรใช้สิทธิของตนเองอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรออกเสียงในที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจำรณำและอนุมัติ
เรื่องต่ำง ๆ  สมำชิกจึงควรตระหนักว่ำกำรใช้สิทธิในกำรออกเสียงย่อมมีผลกับกำรจัดกำรของสหกรณ์  
และควรใช้ควำมพยำยำมที่จะใช้สิทธิเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและสหกรณ์สมำชิกมีส่วนร่วมในทุนของ
สหกรณ์โดยสมำชิกแต่ละคนถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 หุ้นแต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ช ำระแล้วทั้งหมด เพ่ื อ
ป้องกันกำรครอบครองกิจกำรหรือกำรที่บุคคลใดมีและใช้อ ำนำจมำกเกินไป  แล้วกระท ำกำรใด ๆ โดยมิ
ชอบ คณะกรรมกำรเป็นผู้บริหำรและด ำเนินกิจกำรสหกรณ์แทนสมำชิก  โดยกรรมกำรแต่ละคนมีอิสระใน
กำรตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมกำร  แต่เมื่อผลกำรประชุมเป็นเช่นใด  ก็ต้องเคำรพมติที่ ประชุม  
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยังเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจกำรอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก  ซึ่งควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อบุคคลภำยนอกเป็นควำมรับผิดชอบทั้งคณะ  มิใช่ประธำนกรรมกำรหรือ
กรรมกำรคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยล ำพัง  กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรใช้ธรรมำภิบำลใน
กำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำร 

จัดให้มีโครงกำรศึกษำอบรมแก่บุคลำกรของสหกรณ์อย่ำงทั่วถึงทั้งกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้จัดกำร  
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ตลอดจนสมำชิกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  อุดมกำรณ์  หลักวิธีกำรสหกรณ์  หน้ำที่ควำม
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รับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ในสหกรณ์  เป็นต้น  โดยให้ควำมรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ต่อเนื่อง
ถึงเมื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  และปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงเหมำะสม  มีกำรประสำนควำมร่วมมือกันอย่ำงดีเพ่ือ
ควำมส ำเร็จของสหกรณ์  ซึ่งจะเสริมสร้ำงให้แต่ละบุคคลมีกำรใช้ธรรมำภิบำลที่ดีตำมบทบำทท่ีมีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป 
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บทบำทของบุคลำกรแต่ละฝ่ำยตำมผังโครงสร้ำง 
                              
 
              

 
 

                                  
 

 
                                                                    
                                               
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ในกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในส่วนของสหกรณ์นั้นต้องสร้ำงให้มีควำมรับผิดต่อผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 

- มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม เพ่ือไม่เปิดโอกำสให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งคนใดมีและใช้ 
อ ำนำจเพียงฝ่ำยเดียว 

- ก ำหนดภำระหน้ำที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ซึ่งจะท ำให้
สำมำรถประเมินผลกำรท ำงำนได้ชัดเจนและเป็นธรรม 

- มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนรวมถึงกำรก ำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับ
จริยธรรมหรือข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ 

- มีกำรรำยงำนที่ดีและทันกำรณ์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
ในส่วนของบุคลำกรต่ำง ๆ ของสหกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นสมำชิก คณะกรรมกำรด ำเนินงำน         

ฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร แต่ละฝ่ำยต่ำงก็มีส่วนในกำรสร้ำงธรรมำภิบำลกันทั้งสิ้น แต่ใครจะมีส่วน
อย่ำงไร แค่ไหน ค่อย ๆ ท ำควำมเข้ำใจไปทีละส่วนตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
 

กำรจัดกำร

สหกรณ ์

สมำชิก 
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สมำชิกมีส่วนในกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์ 
สมำชิกสหกรณ์ในฐำนะเจ้ำของสหกรณ์ ย่อมมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรควบคุมจัดกำรสหกรณ์โดย

สมำชิกทุกคนจะสำมำรถใช้บทบำทกำรควบคุมจัดกำรสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่ำงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน ซึ่ง
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมจัดกำร ท ำโดยเข้ำร่วมประชุมใหญ่เพ่ือพิจำรณำข้อบังคับรับทรำบผล
กำรด ำเนินงำนและก ำหนดนโยบำยอย่ำงกว้ำง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้ท ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนของตนในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรเพ่ือท ำหน้ำที่แทนตนในกำร
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ ฝ่ำยจัดกำร กำรเลือกตั้งนี้
สมำชิกหนึ่งคน มีหนึ่งเสียง เป็นไปตำมหลักประชำธิปไตยไม่สนใจว่ำสมำชิกนั้นจะถือหุ้นมำกน้อยเท่ำใด  
เพรำะหลักสหกรณ์ถือหลักของกำรรวมคนมำกกว่ำรวมเงิน นอกจำกนี้ที่ประชุมใหญ่ยังมีอ ำนำจควบคุม
และตรวจสอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับและตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนและโครงกำร   ต่ำง ๆ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติก ำหนด 
อนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ สมำชิกกับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์ สมำชิกมีส่วนสร้ำงธรรมำภิบำลใน
สหกรณ์ในรูปของกำรก ำกับดูแล ตำมสิทธิและหน้ำที ่

สิทธิของสมำชิก 

1.เข้ำร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเสนอควำมคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน 
2.เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 
3.เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 
4.รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ 
5.สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้ำที่ของสมำชิก 

1.ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 
2.เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย 
3.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กำรที่เข้มแข็งสอดส่องดูแล 
4. กิจกรรมของสหกรณ์ 
5.ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

สมำชิกสหกรณ์ใช้หลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์โดย 
สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์ ได้โดย  

ใช้สิทธิของตนผ่ำนมติที่ประชุมใหญ่ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำ
และแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่อไปนี้ 

1.  ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรท ำงำนของกรรมกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร กำรก ำหนดดังกล่ำวถือ 
     เป็นกำรควบคุมกำรจ่ำยค่ำตอบแทน   ซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่ำยตำมอัตรำที่ประชุมใหญ่ก ำหนด   

 2.  เลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร  กำรจะให้สมำชิกทุกคนมำบริหำรงำนสหกรณ์ 
                   คงท ำไม่ได้จึงมีกำรเลือกตัวแทนเพ่ือท ำหน้ำที่แทนสมำชิกในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์  
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 3.  เสนอควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรต่ำง ๆ ของสมำชิกในที่ประชุมใหญ่    เพ่ือให้คณะกรรมกำร 
                   น ำไปก ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติต่อไป 
 4.  สอบถำมหรือขอค ำอธิบำยเพิ่มเติมถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือปัญหำเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
                   สหกรณ์จำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  

5.  เลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจกำรกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรเพ่ือเป็นตัวแทนสมำชิก  
    ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์   ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของ  
     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำกำรก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติของกรรมกำรเป็นไปตำม   
     มติที่ประชุมใหญ่หรือไม่   รวมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรว่ำเป็นไปตำม  
    กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    ระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
     หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดหรือตำมข้อบังคับ ระเบียบ ที่สหกรณ์ก ำหนดหรือไม่ 
6.  ก ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกันถือเป็นกำรก ำหนดขอบเขตกำรก่อหนี้  
      ผูกพันที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสำมำรถกระท ำได้ 
7.   แก้ไขข้อบังคับ เมื่อเห็นว่ำข้อบังคับเดิมไม่เหมำะสมสำมำรถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำได้ 
8.  พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์สำมำรถเสนอควำมเห็นและลงมติในกำร  
     จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ได้ 
9.  อนุมัติแผนงำน และงบประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำย 

ใช้สิทธิของตนผ่ำนผู้ตรวจสอบกิจกำรโดย 
1.  รับทรำบผลกำรตรวจสอบกิจกำรประจ ำปีของสหกรณ์ชักถำมและขอค ำอธิบำยในกรณีต่ำง ๆ  
     ที่ผู้ตรวจสอบกิจกำรได้กระท ำในที่ประชุมใหญ่ 
2.  ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรช่วยตรวจสอบเรื่องบำงอย่ำงที่สมำชิกพบว่ำอำจมีข้อผิดพลำดหรือ 
     ไม่ชอบมำพำกล 

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น 
1.  รู้จักสิทธิ บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิที่มีเพ่ือ       
     ปกป้องกันรักษำผลประโยชน์ของตนเช่น  หำกได้รับใบเสร็จรับเงินที่สมำชิกจ่ำยเงิน ให้    
     สหกรณ์เม่ือจ่ำยค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ซื้อหุ้น ซื้อสินค้ำ จ่ำยช ำระหนี้เงินกู้  ฯลฯ ต้องท ำกำร 
     ตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงกรณีฝำกเงินต้องมีกำรลงรำยกำรในสมุดคู่บัญชีเงินฝำก   
2.  มีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ 
3.  ได้รับควำมเสมอภำคในกำรท ำธุรกิจ และในกำรรับควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิกำรที่  
     ระเบียบสหกรณ์ก ำหนด 
4.  รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรสหกรณ์ 
5.  ได้รับค ำอธิบำยจำกฝ่ำยจัดกำรในกรณีมีปัญหำในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
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คณะกรรมกำรมีส่วนในกำรใช้ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ 
หำกจะเปรียบเทียบว่ำสหกรณ์เป็นเสมือนบ้ำนเมืองแล้ว คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ก็

เป็นดังเช่นคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรบริหำรงำน
เพ่ือให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่บ้ำนเมือง ถ้ำคณะรัฐมนตรีมีควำมรับผิดชอบต่อชำติบ้ำนเมืองและต่อ
ประชำชนแล้วก็จะสำมำรถน ำชำติบ้ำนเมืองให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกันหำกมี
คณะกรรมกำรที่เข้มแข็ง รู้ถึงอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ   และบทบำทของตนเป็นอย่ำงดีแล้ว ก็จะ
สำมำรถสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ได้เช่นกัน กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ในฐำนะ
ตัวแทนสมำชิกและผู้บริหำรสหกรณ์ มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยและบริหำรงำนสหกรณ์ ซึ่งจะ
ปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์
ตลอดจนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของที่ประชุมใหญ่ และอยู่
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ของสหกรณ์และนโยบำยของรัฐ คณะกรรมกำรจึงมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบต่อสมำชิกในกำรที่จะท ำให้สหกรณ์มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและเป็นที่พ่ึงของมวล
สมำชิกได้ 
กำรใช้ธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรในสหกรณ์โดย 

1.คณะกรรมกำร รู้จักสิทธิ บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ ์
2.คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และรักษำผลประโยชน์สหกรณ์ 
3.คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำนที่ชัดเจน โปร่งใส 
4.คณะกรรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ด้วยควำม

โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ 
5.คณะกรรมกำรก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำรทุกระดับอย่ำงชัดเจน 
6.คณะกรรมกำรดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและค ำแนะน ำของส่วนรำชกำรที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หำกระเบียบที่ก ำหนดไว้ไม่เหมำะสม
ก็ให้มีกำรพิจำรณำแก้ไข 

7.คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญกับ
สัญญำณเตือนภัยรวมถึงรำยกำรผิดปกติ 

8.คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของสหกรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
9.คณะกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำงสหกรณ์กับสมำชิก 
10.คณะกรรมกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง พร้อมให้ควำมเที่ยงธรรมแก่สมำชิกและเจ้ำหน้ำที่

สหกรณ ์
11.คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอควำมคิดเห็นต่ำง ๆ โดยกำรน ำ

ข้อมูลของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เช่น  เสนองบดุล  และรำยงำนกิจกำรประจ ำปี  เพ่ือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี แผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เป็น
ต้น 
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12.คณะกรรมกำรเสริมสร้ำงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สมำชิก และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์รู้ถึง
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตำมควำม
เหมำะสม 

13.คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรต่ำง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้มีธรรมำภิบำลในสหกรณ์ กรรมกำรทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และมีกำรตัดสินใจที่เป็นอิสระ รวมทั้งยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือยอมรับมติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่
อย่ำงเคร่งครัดโดยต้องไม่กระท ำกำรที่ไม่เหมำะสม เช่น ไม่เข้ำร่วมประชุม กำรไม่แสดงควำมเห็นในที่
ประชุม กำรไม่ปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำย กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือแสวงหำประโยชน์ใส่ตน เป็นต้น 
กำรใช้ธรรมำภิบำลโดยฝ่ำยจัดกำร 

ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถใช้ธรรมำภิบำลได้โดย 
- มีควำมส ำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับ  ระเบียบ ค ำสั่ง ด้วยควำม

ขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
กำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำแก่สหกรณ์และสมำชิก 

- ควบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้บรรลุเป้ำหมำยโดยผู้จัดกำรปฏิบัติงำนและรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมบังคับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ทุกคนให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ส่วนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ท่ีตนปฏิบัติ 

- มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมเคลื่อนไหว
และสถำนะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ ส ำหรับผู้จัดกำรต้องเข้ำร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง
ต่ำง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ ่และท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

- มีวิธีกำรสื่อควำมที่เหมำะสม ทั่วถึงเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีร่วมกันและมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยผู้จัดกำรควบคุมบังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกคนด้วยควำมยุติธรรม 
เสมอภำค ดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกคนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และในส่วน
ของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ต้องให้ข้อมูลแก่สมำชิกทุกรำยด้วยควำมเต็มใจและเท่ำเทียมกัน ตลอดจนมีกำร
ประสำนงำนที่ดีระหว่ำงทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้จัดกำรต้องมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้ำวหน้ำและประสบผลส ำเร็จ
ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร 

- ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบต่ำง ๆ 
กำรใช้ธรรมำภิบำลโดยผู้ตรวจสอบกิจกำร 

เมื่อผู้ตรวจสอบกิจกำร ท ำกำรตรวจสอบและสอบทำนเอกสำรหลักฐำน บัญชี กำรเงิน ทรัพย์สิน 
หนี้สิน กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ท ำให้รู้ว่ำ 

- คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำยและตำมมติที่ประชุม
ใหญ่หรือไม ่
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- กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรเป็นไปเพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมำชิกหรือไม่ 
- กำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ท ำตำมระเบียบหรือไม่ 
- เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ท ำงำนตำมหน้ำที่หรือไม่ 
- มีกำรบันทึกบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
- มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรเงิน เพ่ือน ำมำพิจำรณำ ปรับปรุงกำรท ำงำนเป็น

ประจ ำหรือไม่ 
- มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดีต่อกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์หรือไม่ 
นอกจำกนี้ผู้ตรวจสอบกิจกำรยังสำมำรถเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วยซึ่งช่วย

ป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์ 
ภำครัฐ   ในปัจจุบันภำครัฐก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกิจกำรของสหกรณ์  
กำรใช้ธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ  คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์
แห่งชำติใช้ธรรมำภิบำลได้โดย 

- ให้ควำมเห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนดเกี่ยวกับกำรเงินและกำรจัดกำรกองทุนพัฒนำ
สหกรณ์ และระเบียบเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือด ำเนินกำรสหกรณ์ท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

- ก ำกับดูแลกำรฝำกและลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด 
กำรใช้ธรรมำภิบำลโดยนำยทะเบียนสหกรณ์ 

ก ำกับดูแลกิจกำรของสหกรณ์โดยกำรตรวจตรำ ก ำกับแนะน ำและส่งเสริมกิจกำรของสหกรณ์
เพ่ือให้สหกรณ์ด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง ตลอดจนเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ เช่น  ยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่หรือ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในกรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง เป็นต้น 
กำรใช้ธรรมำภิบำลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ธรรมำภิบำลโดย 

1.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพ่ือช่วยควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยป้องกันกำรทุจริต ตลอดจนเพื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำนและหลักฐำนกำรเงินที่ถูกต้อง
ของสหกรณ ์

2.จัดมำตรฐำนควบคุมทำงกำรเงินกำรบัญชีของสหกรณ์เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของสหกรณ์เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยเช่น จัดให้มีระบบบัญชี ที่เหมำะสมกับธุรกิจ ก ำหนดระเบียบกำรเงินและบัญชี 
ช่วยเหลือแนะน ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องทำงกำรเงิน 

3. ฝึกอบรมด้ำนกำรเงินกำรบัญชีให้แก่สมำชิก คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร
เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในแต่และต ำแหน่งหน้ำที่ 
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4.จัดท ำสถิติทำงกำรเงินเพื่อให้มีสถิติทำงกำรเงินของสหกรณ์ท่ีถูกต้องและสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้
เพ่ือกำรวำงแผนและพัฒนำงำนสหกรณ์ต่อไป 
กำรใช้ธรรมำภิบำลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ธรรมำภิบำลโดย 
1. ให้ค ำแนะน ำหลักกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ แก่สหกรณ์ตลอดจนกำรก ำหนด

ระเบียบขึ้นถือใช้ 
2. สนับสนุนและให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุงแก่

คณะกรรมกำรสหกรณ์ 
4. ให้กำรศึกษำอบรมหลักและวิธีด ำเนินงำนสหกรณ์แก่สมำชิก คณะกรรมกำร และฝ่ำย

จัดกำรของสหกรณ์ 
ภำคสังคม มีส่วนในกำรใช้ธรรมำภิบำลกับสหกรณ์ทำงอ้อม คือ 
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในฐำนะเจ้ำหนี้ กิจกำรคู่ค้ำ ฯลฯ อำจมีกำรก ำหนดเงื่อนไงต่ำง ๆ ที่ท ำให้
สหกรณ์ต้องมีระบบกำรควบคุมในบำงเรื่องอันก่อให้เกิดระบบกำรควบคุมก ำกับดูแลกิจกำร  หรือให้มีธรร
มำภิบำล 

- ผู้สนใจทั่วไปอำจเป็นบุคคลที่ ให้ควำมสนใจกับกิจกำรของสหกรณ์  นักวิชำกำร และ
สถำบันกำรศึกษำ  ซึ่งท ำกำรศึกษำวิจัย  วิเครำะห์  ค้นคว้ำ ปัญหำอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์
ในด้ำนต่ำง ๆ อันเป็นกำรสะท้อนข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นผลให้สหกรณ์สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของตนเองได้ 

กำรใช้ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ เป็นกระบวนกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำ และจะบรรลุผลได้ก็ด้วยควำมร่วมมือกันระหว่ำงส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
สหกรณ์ทั้งหมด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของบุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ ของสหกรณ์เอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อ กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดี คือ 

- สมำชิก ควำมร่วมมือของสมำชิก โดยสมำชิกต้องรู้จัก  บทบำท  หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
และมีควำมสนใจเลือกกรรมกำรสหกรณ์ 

- กรรมกำร ปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรเข้ำร่วมประชุม และต้องมีควำมซื่อสัตย์  รวมทั้ง รักษำ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

- ฝ่ำยจัดกำร มีควำมซื่อสัตย์และปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 21 

 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร 
  
 กำรจัดกำรวำงแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2561 – 2564 มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยในกำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยในที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งกำรวิเครำะห์ tows matrix ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำส
และอุปสรรค สรุปผลได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 
 1. กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรของสมำชิกเป็นส ำคัญ 
 4. กำรบริหำรจัดกำรดี มีคุณภำพมีกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 5. คณะกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบประชำธิปไตย 
 6. สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำกมำกกว่ำสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ  
 7. สมำชิกมีระบบเงินเดือนที่มั่นคงส่งผลให้กำรช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 
จุดอ่อน 
 1. ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีขนำดเล็ก  
 2. สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และในกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ ์
 3. เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุมภำระหน้ำที่ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ใช้ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ ์
 4. กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยังไม่ตรงกับควำมต้องกำร 
 5. กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง  
โอกำส 
 1. พระรำชบัญญัติสหกรณ์เอ้ือให้สหกรณ์หักเงินเดือนของสมำชิกรวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษ และ
กำรลดหย่อนภำษ ี
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือข่ำยระหว่ำงกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 3. กฎหมำยก ำหนดให้สหกรณ์ สำมำรถหักเงินช ำระหนี้จำกสมำชิกได้ก่อนเจ้ำหนี้จำกสถำบัน
กำรเงินอ่ืน 
อุปสรรค 
 1. เกณฑ์กำรก ำกับดูแลของนำยทะเบียนสหกรณ์ไม่เอ้ือประโยชน์แก่สมำชิก 
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 2. กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ นโยบำยทำงกำรเมืองไม่ชัดเจน 
 3. สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำส่งผลต่อกำรออมของสมำชิกสหกรณ์ 
 
จุดแข็ง (S) 

 1. กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์
แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำร
ของสมำชิกเป็นส ำคัญ 

4. กำรบริหำรจัดกำรดี มีคุณภำพมีกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบ
ประชำธิปไตย 

6. สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำก
มำกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น ๆ  

7. สมำชิกมีระบบเงินเดือนที่มั่นคงส่งผลให้กำร
ช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

จุดอ่อน (W) 

1. ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมี
ขนำดเล็ก  

2. สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และในกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ ์

3. เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุม
ภำระหน้ำที่ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

4. กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยังไม่ตรงกับควำม
ต้องกำร 

5. กำรบริกำรด้ ำนข้อมู ลข่ ำวสำรและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง  

 

โอกำส (O) 

1. พระรำชบัญญัติสหกรณ์ เอ้ือให้สหกรณ์หั ก
เงินเดือนของสมำชิกรวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษ และ
กำรลดหย่อนภำษ ี

2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือข่ำยระหว่ำงกันเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. กฎหมำยก ำหนดให้สหกรณ์ สำมำรถหักเงิน

อุปสรรค (T) 

1. เกณฑ์กำรก ำกับดูแลของนำยทะเบียนสหกรณ์ไม่
เอ้ือประโยชน์แก่สมำชิก 

2. กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ นโยบำยทำงกำรเมือง
ไม่ชัดเจน 

3. สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำส่งผลต่อกำรออมของ
สมำชิกสหกรณ์ 
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ช ำระหนี้จำกสมำชิกได้ก่อนเจ้ำหนี้จำกสถำบัน
กำรเงินอ่ืน 

 

 
กำรวิเครำะห์ TWOS Matrix ในด้ำน กลยุทธ์เชิงรับ WT 
กลยุทธ์เชิงรับ WT   
จุดอ่อน (W) 
1. ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมี
ขนำดเล็ก  

2. สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และในกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ ์

3. เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุม
ภำระหน้ำที่ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

4. กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยังไม่ตรงกับควำม
ต้องกำร 

5. กำรบริกำรด้ ำนข้อมู ลข่ ำวสำรและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง 

อุปสรรค (T) 
1. เกณฑ์กำรก ำกับดูแลของนำยทะเบียนสหกรณ์ไม่
เอ้ือประโยชน์แก่สมำชิก 

2. กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ นโยบำยทำงกำรเมือง
ไม่ชัดเจน 

3. สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำส่งผลต่อกำรออมของ
สมำชิกสหกรณ์ 

 

 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 
1. พัฒ นำควำมรู้ ของสมำชิก  กรรมกำรและ
บุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์และจัดบริกำรให้
ตรงควำมต้องกำร W2 W3 W4 T1 
2.ส่งเสริมและท ำกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สแก่สมำชิกและต ำรวจจังหวัด
ตรังอย่ำงทั่วถึง W1 T3  
3. จัดท ำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศแบบเชิงรุกให้กับสมำชิกและ
บุคลำกรต ำรวจ W5  T2 
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กลยุทธ์เชิงรับ โดยกำรจับคู่จุดอ่อนหลัก - อุปสรรคหลัก (WT) ได้แก่  

 1.เนื่องจำกจุดอ่อน คือ สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ
สหกรณ์และในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุมภำระหน้ำที่ 
รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยังไม่ตรง
กับควำมต้องกำร 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ พัฒนำควำมรู้ของสมำชิก กรรมกำรและบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ของสหกรณ์และจัดบริกำรให้ตรงควำมต้องกำร  

 2. เนื่องจำกจุดอ่อน คือ  ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีขนำดเล็ก 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ ส่งเสริมและท ำกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
สหกรณ์ให้สแก่สมำชิกและต ำรวจจังหวัดตรังอย่ำงท่ัวถึง 

 3. เนื่องจำกจุดอ่อน คือ กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับ
สมำชิกไม่ทั่วถึง 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่ เหมำะสม คือ จัดท ำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบเชิงรุกให้กับสมำชิกและบุคลำกรต ำรวจจังหวัดตรัง 

กำรวิเครำะห์ TWOS Matrix ในด้ำน กลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO 
กลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO  
จุดอ่อน (W) 
1. ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมี
ขนำดเล็ก  

2. สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และในกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ ์

3. เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุม
ภำระหน้ำที่ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

4. กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยังไม่ตรงกับควำม
ต้องกำร 

โอกำส (O) 
1. พระรำชบัญญัติสหกรณ์ เอ้ือให้สหกรณ์หั ก
เงินเดือนของสมำชิกรวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษ และ
กำรลดหย่อนภำษี 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือข่ำยระหว่ำงกันเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. กฎหมำยก ำหนดให้สหกรณ์  สำมำรถหักเงิน
ช ำระหนี้จำกสมำชิกได้ก่อนเจ้ำหนี้จำกสถำบัน
กำรเงินอ่ืน 
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5. กำรบริกำรด้ ำนข้อมู ลข่ ำวสำรและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง 

 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 
1. ขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่
และส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
W2 W3  O1 O2 
2. พัฒ นำระบบ เทคโน โลยีส ำรสน เทศ และ
ศักยภำพในบริหำรจัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ W1 W4 W5 O1 O3 

 
กลยุทธ์เชิงพัฒนำ โดยกำรจับคู่จุดอ่อนหลัก - โอกำสหลัก (WO) ได้แก่ 
 1.เนื่องจำกจุดอ่อน คือ สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ
สหกรณ์และในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ยังขำดควำมรู้ที่ครอบคลุมภำระหน้ำที่ 
รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ สร้ำงและขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่และ
ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

 2. เนื่องจำกจุดอ่อน คือ ป้ำยบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีขนำดเล็ก กำรจัดบริกำร
ให้แก่สมำชิกยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรและกำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศักยภำพในบริหำร
จัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
กำรวิเครำะห์ TWOS Matrix ในด้ำน กลยุทธ์เชิงรุก SO 
กลยุทธ์เชิงรุก SO  
จุดแข็ง (S) 
1. กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์
แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำม

โอกำส (O) 
1. พระรำชบัญญัติสหกรณ์ เอ้ือให้สหกรณ์หั ก
เงินเดือนของสมำชิกรวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษ และ
กำรลดหย่อนภำษี 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือข่ำยระหว่ำงกันเพ่ือ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำร
ของสมำชิกเป็นส ำคัญ 

4. กำรบริหำรจัดกำรดี มีคุณภำพมีกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบ
ประชำธิปไตย 

6. สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำก
มำกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น ๆ  

7. สมำชิกมีระบบเงินเดือนที่มั่นคงส่งผลให้กำร
ช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. กฎหมำยก ำหนดให้สหกรณ์ สำมำรถหักเงิน
ช ำระหนี้จำกสมำชิกได้ก่อนเจ้ำหนี้จำกสถำบัน
กำรเงินอ่ืน 

 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 
1.สร้ำงควำมเข้มแข็ งและบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน  S2  S3  S4  S5  
O1 

 
กลยุทธ์เชิงรุก โดยกำรจับคู่จุดแข็งหลัก - โอกำสหลัก (SO) ได้แก่ 
 1.เนื่องจำกจุดแข็ง คือ กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรของสมำชิกเป็นส ำคัญ 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ สร้ำงควำมเข้มแข็งและบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน   

 2. เนื่องจำกจุดแข็ง คือ กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำก
มำกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น ๆ และสมำชิกมีระบบเงินเดือนที่มั่นคงส่งผลให้กำรช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่
ก ำหนด 
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 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำงมั่นคง 

กำรวิเครำะห์ TWOS Matrix ในด้ำน กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST  
จุดแข็ง (S) 
1. กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์
แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำร
ของสมำชิกเป็นส ำคัญ 

4. กำรบริหำรจัดกำรดี มีคุณภำพมีกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบ
ประชำธิปไตย 

6. สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำก
มำกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น ๆ  

7. สมำชิกมีระบบเงินเดือนที่มั่นคงส่งผลให้กำร
ช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

อุปสรรค (T) 
1. เกณฑ์กำรก ำกับดูแลของนำยทะเบียนสหกรณ์ไม่
เอ้ือประโยชน์แก่สมำชิก 

2. กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ นโยบำยทำงกำรเมือง
ไม่ชัดเจน 

3. สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำส่งผลต่อกำรออมของ
สมำชิกสหกรณ์ 

 

 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 
1.เร่งสร้ำงและชักจูงให้เพ่ิมจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์และคงอยู่อย่ำงยั่งยืน S6 S7 T3 
2. สร้ำงควำมเชื่อม่ันและพัฒนำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสมำชิก S1 S2 
S3 S4 S5 T1 T2 
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กลยุทธ์เชิงพัฒนำ โดยกำรจับคู่จุดแข็งหลัก - อุปสรรคหลัก (ST) ได้แก่ 
 1.เนื่องจำกจุดแข็ง คือ สมำชิกได้รับอัตรำผลตอบแทนจำกเงินฝำกมำกกว่ำสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ 
และสมำชิกมีระบบเงินเดือนที่ม่ันคงส่งผลให้กำรช ำระหนี้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ เร่งสร้ำงและชักจูงให้เพิ่มจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และ
คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
 2. เนื่องจำกจุดแข็ง คือ กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่และสมำชิกสหกรณ์แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรของสมำชิกเป็นส ำคัญ กำรบริหำร
จัดกำรดี มีคุณภำพมีกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
และคณะกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบประชำธิปไตย 

 ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสม คือ  สร้ำงควำมเชื่อม่ันและพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสมำชิก 
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สรุปกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 

 

 จุดแข็ง (S) 
1. กรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำที่
และสมำชิกสหกรณ์ แสวงหำ
ค ว ำ ม รู้ ให ม่  ๆ  เ พ่ื อ ให้ ก ำ ร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น ข อ ง
คณะกรรมกำรมีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3.  ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ใ ห้
ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรของ
สมำชิกเป็นส ำคัญ 

4. กำรบริหำรจัดกำรดี มีคุณภำพ
มีกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์และ
ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินอย่ ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรมำจำก
กำรเลือกตั้งแบบประชำธิปไตย 

6.  ส ม ำ ชิ ก ไ ด้ รั บ อั ต ร ำ
ผลตอบแทนจำกเงินฝำกมำกกว่ำ
สถำบันกำรเงินอื่น ๆ  

7. สมำชิกมี ระบบ เงิน เดื อนที่
มั่ น ค งส่ งผ ล ให้ ก ำรช ำ ระห นี้
เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

จุดอ่อน (W) 
1.  ป้ ำ ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีขนำด
เล็ก  

2. สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ 
ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับ 
ระเบี ยบสหกรณ์ และในกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

3. เจ้ ำหน้ ำที่ สหกรณ์ ยั งขำด
ควำมรู้ที่ครอบคลุมภำระหน้ำที่ 
รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
ม ำใช้ ใน กำรด ำ เนิ น งำน ขอ ง
สหกรณ ์

4. กำรจัดบริกำรให้แก่สมำชิกยัง
ไม่ตรงกับควำมต้องกำร 

5. กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้กับสมำชิกไม่ทั่วถึง  

 

โอกำส (O) 
1. พระรำชบัญญัติสหกรณ์เอ้ือให้

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
1.สร้ำงควำมเข้มแข็งและมีกำร

กลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO 
1. ขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ออม
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สหกรณ์หักเงินเดือนของสมำชิก
รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษ และกำร
ลดหย่อนภำษี 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือข่ำย
ระหว่ำงกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

3. กฎหมำยก ำหนดให้สหกรณ์ 
สำมำรถหั กเงินช ำระหนี้ จ ำก
สมำชิกได้ก่อนเจ้ำหนี้จำกสถำบัน
กำรเงินอ่ืน 

บริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร
บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน  
S2  S3  S4  S5  O1 
 

ทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่และส่งเสริม
ให้ มี ก ำรแล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้
ระหว่ำงกัน W2 W3  O1 O2 
2. พั ฒ น ำร ะบ บ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศ และศักยภำพใน
บริหำรจัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำง
มีประสิทธิภำพ W1 W4 W5 O1 
O3 

อุปสรรค (T) 
1. เกณฑ์กำรก ำกับดูแลของนำย
ทะเบียนสหกรณ์ไม่เอ้ือประโยชน์
แก่สมำชิก 

2. ก ำร เมื อ งไม่ มี เส ถี ย รภ ำพ 
นโยบำยทำงกำรเมืองไม่ชัดเจน 

3. สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำส่งผล
ต่อกำรออมของสมำชิกสหกรณ์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
1.เร่ งส ร้ ำ งแล ะชั ก จู ง ให้ เ พ่ิ ม
จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และคงอยู่อย่ำงยั่งยืน S6 S7 T3 
2. สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพัฒนำ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสมำชิก 
S1 S2 S3 S4 S5 T1 T2 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
1. พัฒ นำควำมรู้ของสมำชิ ก 
ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ บุ ค ค ล ำ ก ร
ผู้ปฏิบัติ งำนของสหกรณ์ และ
จัดบริกำรให้ตรงควำมต้องกำร 
W2 W3 W4 T1 
2.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ท ำ ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สแก่สมำชิก
และต ำรวจจังหวัดตรังอย่ำงทั่วถึง 
W1 T3  
3. จัดท ำระบบกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสน เทศแบบเชิ งรุก ให้ กับ
สมำชิกและบุคลำกรต ำรวจ W5  
T2 
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พ.ศ. 2561 - 2564  
 
วิสัยทัศน์   

องค์กรสวัสดิกำรที่มั่นคง ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล บริหำรด้วยควำมโปร่งใส สมำชิกมีควำม
มั่นใจ ใส่ใจกำรออม บริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมใจพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและ
สังคม 
 
ภำรกิจ 

ภำรกิจที่ 1 กำรส่งเสริมให้สมำชิกและครอบครัวเห็นควำมส ำคัญของกำรออม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมำชิกตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรออม 
2. ส่งเสริมกำรออมทรัพย์แก่สมำชิกและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกำรสร้ำงแรงจูงใจ

ให้แก่สมำชิกในครอบครัวมีนิสัยรักกำรออม 
3. สร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผูกพันและด ำรงอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
ภำรกิจที่  2 พัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมภิบำล พัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มี

ประสิทธิภำพ 
วัตถุประสงค์ 

1. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีศักยภำพและเหมำะสม 
3. สร้ำงกำรบริกำรให้แก่สมำชิกตรงตำมควำมต้องกำรมีควำมทั่วถึง 
4. สร้ำงและส่งเสริมขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกรและสมำชิกของสหกรณ์ 
5. พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์แก่บุคลำกรและสมำชิก 

เพ่ือให้สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล 
6. ผู้บริหำรและกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
7. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 
ภำรกิจที่ 3 กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของสมำชิก 
วัตถุประสงค์  

1. จัดให้มีบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรของสมำชิกและแก้ไขปัญหำของสมำชิก 
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2. บริกำรสมำชิกอย่ำงได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม 
3. ประเมินควำมพึงพอใจจำกสมำชิกต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ 

 
ภำรกิจที่ 4 จัดสวัสดิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่สมำชิกอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้มีระบบและกลไกในกำรบริกำรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสมำชิกและ
ครอบครัว 

2. องค์กรมีสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกและครอบครัว อย่ำงครอบคลุม เหมำะสมและเป็น
ธรรม 

 
หลักกำรสหกรณ์  (Cooperative Principle) คือ แนวทำงที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่ำ

ทำงสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยกำรที่ส ำคัญรวม 7 ประกำร กล่ำวคือ 

หลักกำรที่ 1 กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง (Voluntary and Open Membership) 

หลักกำรที่ 2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย (Democratic Member Control)   

หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก (Member Economic Participation)   

หลักกำรที่ 4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)   

หลักกำรที่ 5 กำรศึกษำ ฝึกอบรมและสำรสนเทศ (Education, Training and Information)   

หลักกำรที่ 6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)   

หลักกำรที่ 7 กำรเอ้ืออำทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
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กลยุทธ์ เป้ำประสงคแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งและมีกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำม
หลักธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน   
 เป้ำประสงค์ : กำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปตำมมำตรฐำนและตำมหลักธรร
มำภิบำลอย่ำงยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1.1 มีระบบกลไกในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร
บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   1.2 พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยยึดหลักธรรมภิบำล 10 
ประกำร   
   1.3 มีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่และส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 
 เป้ำประสงค์ : มีกำรขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภำคและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1 พัฒนำรูปแบบหรือวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรร่วมกันโดยมีกำรจัดท ำโครงกำรร่วมกัน
ระหว่ำงเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ  
   2.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ภำยในภูมิภำค  
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้แก่สมำชิก กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศักยภำพในบริหำรจัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยสำรสนเทศและมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรให้แก่สมำชิก 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   3.1 พัฒนำกลยุทธ์กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในเชิงรุก และปรับรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง 
   3.2 พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน โดยกำรประเมินและ
คัดเลือกช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  
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   3.3 พัฒนำแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้กับ Mobile Devices ทั้งแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติกำร iOS, Android, Windows 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งสร้ำงและชักจูงให้เพิ่มจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และคงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
 เป้ำประสงค์ : สร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิกมีเพ่ิมมำกข้ึนและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรออม 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิกตระหนักในควำมส ำคัญของกำรออม  
   2.2 พัฒนำกิจกรรมที่ชักจูงให้สมำชิกและครอบครัว รวมทั้งบุคลำกรต ำรวจเห็น
ควำมส ำคัญของกำรออมทรัพย์ 

  2.3 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่สมำชิกเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรให้ดีมำกขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงควำมเชื่อม่ันและพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับ
สมำชิก 
 เป้ำประสงค์ : กำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์มีประสิทธิภำพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   5.1 ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
   5.2 สหกรณ์มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต สมำชิก มีกำรจัดสรรสวัสดิกำร

ให้กับสมำชิกอย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและเป็นธรรม 
   5.3  สหกรณ์มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ได้แก่ ฐำนะ กำรเงิน รำยงำนกิจกำร ผลกำร

ด ำเนินงำน รำยงำนกำรประชุมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำควำมรู้ของสมำชิก กรรมกำรและบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์และจัดบริกำร
ให้ตรงควำมต้องกำร 
 เป้ำประสงค์ : มีกำรวัดระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ของสมำชิก กรรมกำรและบุคคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์ และประเมินควำมพึงพอใจในจัดบริกำรให้ตรงควำมต้องกำรของสมำชิก 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 

  6.1 สหกรณ์มีกิจกรรม KM (Knowledge Management ) ในกำรปฏิบัติูงำนของ
สมำชิก กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
  6.2 จัดกิจกรรมโครงกำรที่ส่งเสริมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 
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   6.3 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำชิก กรรมกำรด ำเนินงำนและเจ้ำหน้ำที่ 
ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน สร้ำงควำมผูกพัน ควำมรัก และ
ควำมภำคภูมิใจในสหกรณ ์ 

   6.4 สหกรณ์มีวัสดุส ำนักงำนพร้อมที่จะใช้งำน อุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือกำร
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรแก่สมำชิกได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

   6.5 สหกรณ์มีช่องทำงให้สมำชิกมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประโยชนข์อง
สหกรณ ์

 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและท ำกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมำชิก
และต ำรวจอย่ำงทั่วถึง 
 เป้ำประสงค์ : สมำชิกได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำงทั่งถึงและมีประสิทธิภำพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   7.1 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่สมำชิกและต ำรวจ เช่น กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ กำรประชำสัมพันธ์สัญจรไปยังหน่วยงำนอื่น ๆ 
   7.2 จัดหำ สนับสนุน ทรัพยำกรที่ เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร เช่น สถำนที่  อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ระบบสำรสนเทศ ฯลฯ    
 
กลยุทธ์ที่ 8 จัดท ำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบเชิงรุกให้กับ
สมำชิกอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ : มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1 สร้ำงระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถเข้ำถึง
สมำชิกได้อย่ำงรวดเร็ว 
   2.2 สร้ำงฐำนข้อมูลที่สำมำรถจัดเก็บข้อมูลและเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว ใช้งำนได้ง่ำย 
และมีประสิทธิภำพ 
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วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง กลยุทธ์ เป้ำประสงค์และภำรกิจ วัตถุประสงค์  
พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำม
เข้มแข็งและมีกำรบริหำร
จัดกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำม
หลักธรรมำภิบำลอย่ำง
ยั่งยืน 

กำรบริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ตำมหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงยั่งยืน 

ภำรกิจที่  2 พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมภิบำล พัฒนำ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ 

1. เพ่ือให้สมำชิก
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรออม 
2. ส่งเสริมกำรออมทรัพย์
แก่สมำชิกและบุคคลใน
ครอบครัว รวมทั้งกำร
สร้ำงแรงจูงใจให้แก่
สมำชิกในครอบครัวมี
นิสัยรักกำรออม 
3. สร้ำงแรงจูงใจให้
สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ผูกพันและด ำรงอยู่
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยำย
เครือข่ำยสหกรณ์ออม
ทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่และ
ส่งเสริมให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 

มีกำรขยำยเครือข่ำย
สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ภูมิภำคและด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 

ภำรกิจที่  2 พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมภิบำล พัฒนำ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ 

3. สร้ำงกำรบริกำรให้แก่
สมำชิกตรงตำมควำม
ต้องกำรมีควำมทั่วถึง 
5. พัฒนำควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์แก่บุคลำกร
และสมำชิก เพ่ือให้
สอดคล้องตำมหลักธรร
มำภิบำล 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และศักยภำพในบริหำร
จัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและมี
ศักยภำพในกำรบริหำร
จัดกำรให้แก่สมำชิก 

ภำรกิจที่  2 พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมภิบำล พัฒนำ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ 

1. ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรเป็นไปอย่ำงมี
ระบบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
2. พัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรให้มี
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กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
 ศักยภำพและเหมำะสม 

3. สร้ำงกำรบริกำรให้แก่
สมำชิกตรงตำมควำม
ต้องกำรมีควำมทั่วถึง 
4. สร้ำงและส่งเสริมขวัญ
ก ำลังใจให้แก่บุคลำกร
และสมำชิกของสหกรณ์ 
5. พัฒนำควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์แก่บุคลำกร
และสมำชิก เพ่ือให้
สอดคล้องตำมหลักธรร
มำภิบำล 
6. ผู้บริหำรและ
กรรมกำรด ำเนินงำน
บริหำรองค์กรด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล 
7. พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งสร้ำงและ
ชักจูงให้เพิ่มจ ำนวน
สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์และคงอยู่อย่ำง
ยั่งยืน 

สร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิก
มีเพ่ิมมำกขึ้นและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรออม 

ภำรกิจที่ 1 กำรส่งเสริม
ให้สมำชิกและครอบครัว
เห็นควำมส ำคัญของกำร
ออม 
 

1. เพ่ือให้สมำชิก
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรออม 
2. ส่งเสริมกำรออมทรัพย์
แก่สมำชิกและบุคคลใน
ครอบครัว รวมทั้งกำร
สร้ำงแรงจูงใจให้แก่
สมำชิกในครอบครัวมี
นิสัยรักกำรออม 
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กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
3. สร้ำงแรงจูงใจให้
สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ผูกพันและด ำรงอยู่
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงควำม
เชื่อมั่นและพัฒนำแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสมำชิก 

กำรบริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์มีประสิทธิภำพ 

ภำรกิจที่ 4 จัดสวัสดิกำร
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
แก่สมำชิกอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม 

1.ให้มีระบบและกลไกใน
กำรบริกำรเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สมำชิกและครอบครัว 
2.องค์กรมีสวัสดิกำร
ให้แก่สมำชิกและ
ครอบครัว อย่ำง
ครอบคลุม เหมำะสม
และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำ
ควำมรู้ของสมำชิก 
กรรมกำรและบุคคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์
และจัดบริกำรให้ตรง
ควำมต้องกำร 

มีกำรวัดระดับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ของสมำชิก 
กรรมกำรและบุคคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 
และประเมินควำมพึง
พอใจในจัดบริกำรให้ตรง
ควำมต้องกำรของสมำชิก 

ภำรกิจที่ 3 กำร
ให้บริกำรตำมควำม
ต้องกำรของสมำชิก 
 

1. จัดให้มีบริกำรตรงตำม
ควำมต้องกำรของสมำชิก
และแก้ไขปัญหำของ
สมำชิก 
2. บริกำรสมำชิกอย่ำงได้
อย่ำงทั่วถึง รวดเร็วและ
เป็นธรรม 
3. ประเมินควำมพึงพอใจ
จำกสมำชิกต่อกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและ
ท ำกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่
สมำชิกและต ำรวจอย่ำง
ทั่วถึง 

สมำชิกได้รับข่ำวสำร
เกี่ยวกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่ำงทั่งถึงและมี
ประสิทธิภำพ 

ภำรกิจที่  2 พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมภิบำล พัฒนำ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

7. พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 8 จัดท ำระบบ
กำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบเชิงรุก
ให้กับสมำชิกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

มีระบบกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ 

ภำรกิจที่ 4 จัดสวัสดิกำร
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
แก่สมำชิกอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 

1.ให้มีระบบและกลไกใน
กำรบริกำรเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สมำชิกและครอบครัว 
2.องค์กรมีสวัสดิกำร
ให้แก่สมำชิกและ
ครอบครัว อย่ำง
ครอบคลุม เหมำะสม
และเป็นธรรม 
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 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำม
เข้มแข็งและมีกำรบริหำร
จัดกำรของคณะกรรมกำร
บริหำรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำมหลักธรรมำภิ
บำลอย่ำงยั่งยืน   

กำรบริหำรจัดกำรของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไป

ตำมมำตรฐำนและตำม

หลักธรรมำภิบำลอย่ำง

ยั่งยืน 

รำยงำนผลกำร
บริหำรงำนด้วยหลักธรร
มำภิบำลอย่ำงครบถ้วน 
10 ประกำร  

บริหำรจัดกำรองค์กรได้
ครบตำมหลักธรรมำภิ
บำล ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 10 หลัก 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภำพ 
หลักกำรตอบสนอง หลัก
ภำระรับผิดชอบ หลัก
ควำมโปร่งใส หลักกำรมี
ส่วนร่วม หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ หลักนิติ
ธรรม หลักควำมเสมอ
ภำค และหลักกำรมุ่ง
ฉันทำมติ 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยำย
เครือข่ำยสหกรณ์ออม
ทรัพย์ให้มีขนำดใหญ่และ
ส่งเสริมให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 

มีกำรขยำยเครือข่ำย

สหกรณ์ออมทรัพย์ใน

ภูมิภำคและด ำเนินกำรจัด

กิจกรรมให้มีกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่ำงกัน 

-จ ำนวนเครือข่ำยของ
สมำชิก 
-จ ำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่เกิดกำรเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 

ร้อยละของจ ำนวนสมำชิก
ที่เพ่ิมขึ้นจำกสมำชิก
ทั้งหมด 
- ร้อยละของควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และศักยภำพในบริหำร
จัดกำรให้แก่สมำชิกอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

มีระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและมี

ศักยภำพในกำรบริหำร

จัดกำรให้แกส่มำชิก 

มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ 

- ร้อยละ 90 ของควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ 
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กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งสร้ำงและ
ชักจูงให้เพิ่มจ ำนวน
สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์และคงอยู่อย่ำง
ยั่งยืน 

สร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิกมี

เพ่ิมมำกข้ึนและตระหนัก

ถึงควำมส ำคัญของกำร

ออม 

จ ำนวนของสมำชิกที่
เพ่ิมข้ึน จำกจ ำนวน
สมำชิกท้ังหมด 

- จ ำนวนของสมำชิกท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จำก
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
ของทุกปี 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงควำม
เชื่อมั่นและพัฒนำแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสมำชิก 

กำรบริหำรจัดกำรของ

สหกรณ์มีประสิทธิภำพ 

ได้รับรำงวัลคุณภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

- สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจได้รับรำงวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภำพ ปีละ 1 รำงวัล 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำ
ควำมรู้ของสมำชิก 
กรรมกำรและบุคคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์
และจัดบริกำรให้ตรง
ควำมต้องกำร 

มีกำรวัดระดับควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ ของสมำชิก 

กรรมกำรและบุคคลำกร

ผู้ปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 

และประเมินควำมพึง

พอใจในจัดบริกำรให้ตรง

ควำมต้องกำรของสมำชิก 

- มีโครงกำรที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำควำมรู้ของสมำชิก 
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
เกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
- ระดับควำมรู้ควำม
เข้ำใจของสมำชิกเกี่ยวกับ
ระเบียบ พรบ.และกำร
บริหำรจัดกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดบริกำรให้ตรงควำม
ต้องกำรของสมำชิก 

-มีโครงกำรที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำควำมรู้ของสมำชิก 
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
เกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
- ร้อยละ 90 ของระดับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
สมำชิกเก่ียวกับระเบียบ 
พรบ.และกำรบริหำร
จัดกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของกำรจัด
โครงกำร 
- ร้อยละ 90 ของควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดบริกำร
ให้ตรงควำมต้องกำรของ
สมำชิกของทุกปี 
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กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและ
ท ำกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่
สมำชิกและต ำรวจอย่ำง
ทั่วถึง 

สมำชิกได้รับข่ำวสำร

เกี่ยวกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์อย่ำงทั่งถึงและมี

ประสิทธิภำพ 

มีช่องทำงของกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสมำชิกได้รับทรำบ 

- จ ำนวนช่องทำงของ
ข้อมูลข่ำวสำรที่เพ่ิมขค้น
อย่ำงน้อย 1 – 2 ช่องทำง
ของทุกปี  

กลยุทธ์ที่ 8 จัดท ำระบบ
กำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบเชิงรุก
ให้กับสมำชิกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

มีระบบกำรให้บริกำร

ข้อมูลข่ำวสำรด้วย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และฐำนข้อมูลที่มี

ประสิทธิภำพ 

-มีฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ 
- ร้อยละของควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-จ ำนวน/ครั้งในกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร/
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

-มีฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ จ ำนวน 1 
ฐำนข้อมูลของทุกปี 
- ร้อยละ 90 ของควำม
พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ทุกปี 
-จ ำนวน/ครั้งในกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร/
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ 30 ครั้งต่อปี 
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ทิศทำงกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ต ำรวจตรัง จ ำกัด พ.ศ. 2561 - 2564 
 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด พ.ศ. 2561 – 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ
ตรัง จ ำกัด จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของสหกรณ์ฯ โดยก ำหนด
รำยละเอียดไว้ดังนี้  
 1. สื่อสำรแผนกลยุทธ์สู่สมำชิกสหกรณ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึง ควำมส ำคัญ
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผน สมำชิกต้องทรำบซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยหลัก เมื่อสิ้นสุดแผน ต้องสร้ำงกำรรับรู้
ร่วมกันว่ำทุกคนเป็นส่วนส ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แผนกลยุทธ์ ประสบผลส ำเร็จตำมที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับ
วิธีกำรสื่อสำรสำมำรถใช้รูปแบบที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกันตำมกลุ่ม เช่น กำรประชุมชี้แจง กำร
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ กำรท ำแผ่นพับ กำรเวียนหนังสือ เป็นต้น   
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจะเป็นส่วนที่ท ำหน้ำที่ผลักดัน ก ำกับ ติดตำม ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
น ำ แผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
 3. หน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมบทบำทภำรกิจของตน โดยก ำหนดโครงกำร / 
กิจกรรม ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้แผนกลยุทธ์บรรลุตำมเป้ำหมำย กองนโยบำยและแผนสังเครำะห์
แผนปฏิบัติงำนของ หน่วยงำนเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
  4. กำรวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน โดยระบบดังกล่ำวได้
ก ำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 ในลักษณะเป็นระดับขั้นของ
ควำมส ำเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน   
  5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ จะด ำเนินกำรทั้งในส่วนของกำร
ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
 6. ในระหว่ำงระยะเวลำ 4 ปีของแผนกลยุทธ์ หำกมีสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบ
ให้ ต้องปรับเปลี่ยนนโยบำย ทิศทำง หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินกำร ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว  
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กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
  ในกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์สมบูรณ์และสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล ได้น ำ Balanced Scorecard (BSC) มำปรับใช้ 5 มุมมอง  คือ มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้
และกำรเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective)  มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal 
Process Perspective)  มุมมองด้ำนผู้รับบริกำร (Customer Perspective)  มุมมองด้ำนประสิทธิผล 
(Effectiveness Perspective)  มุ มมองด้ ำนสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม  (Social and Environment 
Perspective)  โดยกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญแต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญเพ่ือ
น ำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้พร้อมกับก ำหนดตัวชี้ วัดผลกำรด ำเนินกำรหลัก (Key Performance 
Indicators : KPIs)   
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กำรควบคุม ติดตำม และกำรประเมินแผนกลยุทธ์ 
 กำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์จะเกิดผลส ำเร็จ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จนั้นมีรูปแบบในกำร
ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 1. กำรควบคุมเป็นกำรควบคุมแบบข้อมูลย้อนกลับ คือ กำรก ำกับติดตำมดูแลให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ โดยกำรมอบควำมรับผิดชอบระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งโครงสร้ำงของสหกรณ์ฯ แบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ กำรควบคุมยุทธวิธี และกำรควบคุมกำร
ด ำเนินกำร โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำยปี มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยปี  
 2. กำรควบคุมด้วยระบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนดุลยภำพ กำรวั ดผล/ประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์แบบดุลยภำพ (Balanced Scorecard System) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับกำร 
จัดท ำแผนฯ โดยประเมินตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร (Key Performance Indicators :KPIs) 5 
มุมมอง คือ มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเจริญ เติบโต (Learning and Growth Perspective)          
มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal Process Perspective) มุมมองด้ำนผู้รับบริกำร (Customer 
Perspective) มุมมองด้ำนประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) และมุมมองด้ำนสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม (Social and Environment Perspective) 1 ตัวชี้วัดซึ่งท ำกำรประเมินและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน เมือ่สิ้นสุดระยะเวลำตำมแผนกลยุทธ์ 
 3. กำรควบคุมด้วยระบบกำรวัดสมรรถนะบุคคล กำรวัดสมรรถนะบุคคลด้วยบุคคลเป็นหัวใจ
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ส่คูวำมส ำเร็จ  โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่และผู้น ำในองค์กรจะต้องท ำควำม
เข้ำใจกับบุคลำกรและพัฒนำไปพร้อมๆ กันและก ำหนดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนสู่คูวำมส ำเร็จ ให้ชัดเจน  
พร้อมกับมีกำรวัด/ประเมินสมรรถนะควบคูก่ันไปดังนี้  วัดควำมรู้  วัดควำมช ำนำญ  วัดสมรรถนะทำงกำร
บริหำรและควำมเป็นผู้น ำ วัดสมรรถนะภำยในองค์กรเป็นรำยปีทุกปี  
 4.กำรประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นกำรประเมินผลในช่วง 2 ปีแรกของแผนเมื่อสิ้นสุด แผนปี 
ทั้งนี้เพ่ือทบทวนควำมก้ำวหน้ำและอุปสรรค อีกทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม  
 5.กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเป็นกำรประมวลผลแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2561 เพ่ือ
สรุปกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลำ 5 ปี ด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลผลิตและ
เป้ำหมำยกบัสหกรณ์อ่ืนหรือหน่วยงำนอื่นทีค่ล้ำยคลึงกัน 
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ภำพกิจกรรมกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นเพื่อกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 

วันที่ 18 – 19 สิงหำคม 2561 
ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง  
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