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องค์กรทนัสมัย โดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ์  
เพือ่ความมั่นคงอย่างยัง่ยนืของมวลสมาชิก 

ปรับโครงสร้างต้นทุน เพ่ิมคุณค่าแก่ลูกค้าและสมาชิก

ระดมและใชเ้งินออม
เพ่ือลดการใชเ้งินหุน้และเงินกู้

พฒันาผลิตภณัฑส์ินเช่ือ
ใหห้ลากหลายและปลอดภยั

สรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้และสมาชิกในการใช้

บรกิารของสหกรณ์

ใชท้นุของสหกรณ์
ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทสินเช่ือ

Customer Value Proposition

เงินกู ้ดบ.ต  ่า  
เงินฝาก ดบ.สงู 
ปันผลน่าพอใจ

ผลิตภณัฑแ์ละ
สวสัดิการ

หลากหลาย ถกูใจ

ธุรกิจและสวสัดิการ 
มีมาตรฐาน
รบัรูท้ั่วกนั 

กิจกรรมที่ท  าให้
สมาชิกเขา้รว่มได้
อยา่งทั่วถึง

มีคณุภาพชีวิตดี 
เห็นคณุคา่+
ศรทัธาใน สอ.

บรกิารรวดเรว็ 
สะดวก ทั่วถึง

สอ.มีเครอืข่ายพนัธมิตร
กลไก สอ.พช. มีเครอืข่าย

ภาพลกัษณ ์สอ. ดี
ภาพลกัษณส์ินคา้ดี

Product/Service Attributes Relationship Image
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กระบวนการบริหารจัดการ

• พฒันาระบบการบรหิารงานของกรรมการ
• ปรบัปรุงระบบการบรหิารสหกรณ์
• พฒันาการบรหิารตามเกณฑป์ระเมิน
• พฒันาระบบบรหิารและบรกิารในภมิูภาค
• สง่เสรมิคณุคา่สหกรณใ์นผลิตภณัฑห์ลกั
• พฒันาระบบสื่อสารภาพลกัษณอ์งคก์ร

กระบวนการบริหารลูกค้า

• พฒันาระบบบรหิารสมาชิก
• พฒันาระบบแกปั้ญหาสมาชิก
• พฒันาระบบการพฒันาสมาชิก
• พฒันาระบบบรหิารประสบการณส์มาชิก

กระบวนการสร้างนวัตกรรม

• พฒันาศกัยภาพของกรรมการและเจา้หนา้ที่
ดา้นการพฒันานวตักรรม

• พฒันาเงินกู/้บรกิารใหม ่ๆ 
• พฒันาระบบธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์
• สง่เสรมิระบบพฒันานวตักรรม
• สง่เสรมิการวิจยัและพฒันากิจการสหกรณ์

กระบวนการปฏิบัติตามกฏเกณฑแ์ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

• ปรบัปรุงระเบียบสหกรณต์ามกฎหมายใหม่
• สง่เสรมิสมาชิกท ากิจการเพ่ือสงัคม
• สง่เสรมิจรรยาบรรณของบคุลากรและ

กรรมการระดบัตา่ง ๆ 

เพ่ิมการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์

ขยายโอกาสหารายได้
เพ่ิมขึน้

ทนุองคก์ร (organizational capital)
ธรรมาภบิาล พัฒนาศักยภาพการน าองคก์รการจัดโครงสร้างและระบบงานL
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พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการบรหิารทรพัยากรบคุคล พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล ออกแบบและจดัการความผูกพนัในองคก์ร

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารและการบริการ จดัการความรู ้สงัเคราะหค์วามรู ้และเผยแพร่

แผนทียุ่ทธศาสตร์
สหกรณ์กรมการพฒันาชุมชนจ ากดั

พ.ศ. 2564-2567

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน2



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สมาชิกมีอุดมการณ์และมีศักยภาพในการด ารง

ชีพตามวิถีนักสหกรณ์อย่างยั่งยืน
2. สมาชิกมีความตระหนักและภูมิใจในความเป็น

เจ้าของสหกรณ์
ตัวชี้วัด
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมเลือกตั้ง

และส่งเสริมความสัมพันธ์สูงขึ้น
2. คะแนนความพึงพอใจในระดับสูงต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารสมาชิก
2. พัฒนาระบบแก้ปัญหาสมาชิก
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบพัฒนาสมาชิก

วิสัยทัศน์  สอ.พช. : องค์กรทนัสมัย โดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ์  เพือ่ความม่ันคงอย่างยัง่ยนืของมวลสมาชิก 

1. พัฒนาธุรกิจให้เติบโตสามารถส่งมอบผลตอบแทนแก่สมาชิกเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
2. พัฒนาการบริหารและบรกิารให้เช่ือมั่นได้ ทันสมัย โดดเด่น เป็นท่ีประจักษ์
3. ส่งเสริมสมาชิกให้มีความมั่นคงทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ ์

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์
2. ระบบบริหารทันสมัยโดดเด่น

3. การพัฒนาสมาชิก2. การพัฒนาธุรกิจ 4. การพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาสหกรณ์
2. ระบบบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. การมีส่วนร่วมของกรรมการในกิจการ

สหกรณ์สูงต่อเนื่อง
2. คะแนนประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
3. คะแนนประเมินความผูกพันและความ

พึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีสูงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบรหิารงาน

บุคคล
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคล
3. พัฒนาระบบบริหารความผูกพันใน

องค์กร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สหกรณ์มีศักยภาพในการแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน
2. ปรับบทบาทขององค์กรให้เป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินแก่สมาชิกและพฒันาธุรกิจเครอืขา่ย 
ตัวชี้วัด
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนธุรกิจบรรลุทุกปี
- คัวช้ีวัดคุณภาพสหกรณ์ 4 ชุดของ ชสอ.ผ่าน

เกณฑ์ทุกชุด
- สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณแ์ห่งชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารสหกรณ์
2. พัฒนาระบบงานส านักงานสหกรณ์
3. พัฒนาระบบบริหารตลาดและธุรกิจ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุงสินค้าให้สามารถแข่งขันกับสินคา้

ทดแทนและธุรกิจเอกชน
2. รักษาความแตกต่างและความจงรักภักดี

ของลูกค้าไว้ให้มั่นคง
3. ไม่มีลักษณะการเพิ่มภาระหนี้สินของ

สมาชิกจนท าให้ความสามารถในการช าระ
หนี้สินต่อสหกรณ์เสียหาย

ตัวชี้วัด
1. สมาชิกท าธุรกรรมกับสหกรณเ์พิ่มขึ้น
2. คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน

ของ สอ. เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 
1. สื่อสารคุณค่าและบริหารหุ้น     
2. พัฒนาสินเช่ือและหลักค้ าประกัน
3. พัฒนาระบบและบริหารเงินฝาก 

พันธกิจ

เป้าประสงคห์ลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3. สมาชิกรักผูกพันต่อสหกรณ์
4. กรรมการและเจ้าหน้าท่ีมศีักยภาพ

แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์กรมการพฒันาชุมชนจ ากดั
พ.ศ. 2564-2567

3



เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
• ปรบัปรุงสินคา้ใหส้ามารถแข่งขนักบัสินคา้ทดแทนและธรุกิจเอกชน
• รกัษาความแตกต่างและความจงรกัภกัดีของลกูคา้ไวใ้หม้ั่นคง
• ไม่มีลกัษณะการเพิ่มภาระหนีส้ินของสมาชิกจนท าใหค้วามสามารถในการช าระหนีส้ินตอ่สหกรณเ์สียหาย

สื่อ
สา
รค
ณุ
คา่
แล
ะบ
รหิ
าร
หุน้ • ส่ือสารคณุค่าการ

ลงทนุดว้ยการสะสม
หุน้อย่างสม ่าเสมอ

• รกัษาระดบัการเติบโต
ของหุน้ไม่ใหเ้กิน 40% 
ของสินทรพัยร์วม  

พฒั
นา
สิน
เชื่
อแ
ละ
หล
กัค
 า้ป
ระ
กนั • ลดอตัราส่วนลกูหนี้

เงินกูต้่อสินทรพัยร์วม
เหลือต ่ากว่า 80%

• เพิ่มเงินกูร้ะยะสัน้  

• พฒันาสินเช่ือเฉพาะ
กลุ่ม

• พฒันาระบบหลกัค า้
ประกนั

• ปรบัปรุงกระบวนการ
บรหิารสินเช่ือ วงเงิน
และงวดการช าระหนี้

พฒั
นา
ระ
บบ

แล
ะบ
รหิ
าร
เงิน

ฝา
ก • เพิ่มเงินฝากใหไ้ด3้5-

40 %ของ สินทรพัย์
รวม 

• พฒันาระบบการรบั
ฝาก-การถอนเงินท่ี
สะดวกปลอดภยั

ผลิตภณัฑ์
มีคณุคา่
เป็น

เอกลกัษณ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑห์ลัก

ตวัชีว้ดั 
• สมาชิกท าธุรกรรมกบัสหกรณเ์พิ่มขึน้
• คะแนนตามเกณฑม์าตรฐานทางการเงินของ สอ. เพิ่มขึน้ (จาก B+ เป็น A)
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เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
• สอ.มีศกัยภาพในการแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยืน
• ปรบับทบาทขององคก์รใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินแก่สมาชิกและพฒันาธรุกิจเครอืข่าย 

พฒั
นา
ระ
บบ

บร
หิา
รส
หก
รณ

์

• ทบทวน ปรบัระเบียบอย่าง
ต่อเน่ือง

• พฒันาศกัยภาพผูแ้ทน/ตวัแทน
• พฒันาเครอืข่ายผูแ้ทน/ตวัแทน
• พฒันาระบบบรหิาร และบรกิารใน
ภมูิภาค

• ส่งเสรมิเครอืข่าย สอ.
• ส่งเสรมิจรรยาบรรณ กก.และ จนท.
• พฒันาแผนส ารองขอ้มลูและแผน
รกัษาความต่อเน่ืองของธุรกิจ

• ก าหนดและติดตามนโยบายมาตร-
การการก ากบัดแูลดา้นกระบวน-
การสินเช่ือ และการบรหิารธุรกิจ

พฒั
นา
ระ
บบ

งา
นส

 าน
กัง
าน
สห
กร
ณ
์

• มีและด าเนินงาน
ยทุธศาสตรส์  านกังาน

• มีและด าเนินงานแผน
ธุรกิจ

• ปรบัระบบงานสารบรรณ 
พสัด ุและสื่อสารภายใน

• ก ากบัและปรบัขัน้ตอน
การปฏิบตัิงานอย่าง
จรงิจงั

• พฒันาระบบบรหิารและ
บรกิารเชิงธุรกิจ

• ท าแผนพฒันาองคก์ร
• มีแผนถ่ายทอดตวัชีว้ดั

พฒั
นา
ระ
บบ

บร
หิา
รต
ลา
ดแ
ละ
ธุร
กิจ • พฒันาระบบส่ือสาร

ภาพลกัษณอ์งคก์ร
• ขยายการลงทนุและการหา
รายได้

• พฒันาธุรกิจเครอืข่าย
• ส่งเสรมิการเขา้ประเมิน 
ประกวด แข่งขนั สอ.

• พฒันาธุรกิจใหค้  าปรกึษา
ทางการเงิน

• ส่งเสรมินวตักรรม การวิจยั
และการพฒันา

ระบบ
บรหิาร
ทนัสมยั
โดดเดน่

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาธุรกจิ

ตวัชีว้ดั 
• ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนธุรกิจบรรลทุกุปี
• ตวัชีว้ดัคณุภาพสหกรณ ์4 ชดุของ ชสอ.ผ่านเกณฑท์กุชดุ
• สหกรณไ์ดร้บัรางวลัสหกรณแ์ห่งชาติ 5



เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
• สมาชิกมีอดุมการณแ์ละมีศกัยภาพในการด ารงชีพตามวิถีนกัสหกรณอ์ย่างยั่งยืน 
• สมาชิกมีความตระหนกัและภมิูใจในความเป็นเจา้ของสหกรณ์

พฒั
นา
ระ
บบ

กา
รบ
รหิ
าร
สม
าช
ิก • พฒันาระบบฐานขอ้มลู

สมาชิกอย่างต่อเน่ือง
(เป็นปัจจบุนั และทราบ
ความเคลื่อนไหว)

• ท าแผนลกูคา้สมัพนัธ์

• ท าแผนส่งเสรมิ
สวสัดิการสมาชิกและ
ครอบครวั

พฒั
นา
ระ
บบ

งา
นแ
กป้ั
ญ
หา
สม
าชิ
ก • พฒันาระบบก ากบัดแูล

สินเช่ือมีปัญหา

• พฒันางานศนูยบ์รกิาร
สมาชิก 

• พฒันาระบบจดัการขอ้
รอ้งเรยีน

• พฒันาศกัยภาพในการ
แกปั้ญหาหนีส้ินของ
สมาชิก

สง่
เส
รมิ
แล
ะพ
ฒั
นา
ระ
บบ

กา
รพ
ฒั
นา
สม
าชิ
ก • พฒันาอดุมการณ์

สหกรณแ์ก่สมาชิก

• ส่งเสรมิหลกัสตูรการ
วางแผนและบรหิาร
การเงิน 

• บรหิารประสบการณข์อง
สมาชิก (CEM) 

• ส่งเสรมิบทบาทของ
สมาชิก (CRM /รว่ม
ประชมุ  กก./รว่มเป็น
กรรมการหนา้ใหม)่

สมาชิกรกั
ผกูพนั 
ภกัดีตอ่
สหกรณ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาสมาชกิ

ตวัชีว้ดั 
• การมีสว่นรว่มของสมาชิกในกิจกรรมเลือกตัง้ และสง่เสรมิความสมัพนัธส์งูขึน้
• คะแนนความพงึพอใจในระดบัสงูตอ่เน่ือง
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เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
• กรรมการและบคุลากรมีศกัยภาพในพฒันาสหกรณ์
• ระบบการบรหิารงานบคุคลมีประสิทธิภาพ 

พฒั
นา
โค
รง
สร
า้ง
พืน้

ฐา
นก
าร
บร
หิา
รง
าน
บคุ
คล • พฒันาระบบสมรรถนะ

ของเจา้หนา้ท่ี และบรหิาร
อาชีพต่อเน่ือง

• พฒันาแผนพฒันา
บคุลากร

• พฒันาระบบสมรรถนะ
และแผนพฒันากรรมการ 

• พฒันาโครงสรา้ง
ระบบงานอย่างต่อเน่ือง พฒั

นา
ระ
บบ

บร
หิา
รท
รพั
ยา
กร
บคุ
คล • พฒันาระบบบรหิารคนเก่ง

• มีคนรบัผิดชอบระบบ
บรหิารทรพัยากรบคุคล
ชดัเจน

• พฒันาระบบบรหิารผล
การปฏิบตัิงานต่อเน่ือง

• พฒันาตวัชีว้ดัความส าเรจ็
ของระบบบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล

• พฒันาระบบประเมินผล
การปฏิบตัิงานกรรมการ พฒั

นา
ระ
บบ

บร
หิา
รค
วา
มผ
กูพ
นัใ
นอ
งค
ก์ร • ศกึษาระบบบรหิาร

ความผกูพนัในองคก์ร

• ท าแผนบรหิารความ
ผกูพนัในองคก์ร

กก.และ 
จนท.มี
ศกัยภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : การพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่

ตวัชีว้ดั 
• การมีสว่นรว่มของกรรมการในกิจการสหกรณส์งูต่อเน่ือง
• คะแนนประเมนิสมรรถนะผ่านเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด
• คะแนนการประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัสงูอยา่งต่อเน่ือง 7


