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แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพะเยา จากัด 5 ปี (2561-2565)
วิสัยทัศน์
“ สหกรณ์ที่เป็ นเลิศระดับประเทศ บริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีความมัน่ คง เพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาให้สหกรณ์มีความมัน่ คง เป็ นที่พ่ งึ หลักของสมาชิก
จัดระบบบริ หารงาน การจัดการและระบบบริ การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สร้างเสริ มระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและสังคม
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

เป้ าประสงค์
1. สหกรณ์ฯ มีความมัง่ คัง่ มัน่ คงทางการเงิน
2. สหกรณ์ ฯ มี บุคลากรคุ ณ ภาพ ประสิ ทธิ ภาพบริ หารจัดการ ระเบี ยบข้อบังคับ
ปัจจุบนั ระบบงานผ่านการรับรองมาตรฐาน
3. สหกรณ์ฯ มีขอ้ มูลคุณภาพ ระบบปฏิบตั ิการทันสมัย
4. สหกรณ์ฯ มีระบบบริ การที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ดงั กล่าว สหกรณ์ได้กาหนดกรอบ
กลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็ น 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ฯ สู่ ความมัง่ คงอย่ างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุงฐานข้ อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี อย่ างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ฯให้ เป็ นมืออาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ฯ สู่ ความมัง่ คงอย่ างยัง่ ยืน
กลยุทธ์
1.1 ระดมทุนภายใน
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
1.3 พัฒนาระบบการลงทุน
1.4 พัฒนาระบบบริ การทางการเงิน
1.5 เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯกับสถาบันการเงินอื่น
1.6 พัฒนา ปรับปรุ งสวัสดิการ เพื่อให้ครอบคลุมสมาชิก
1.7 การบริ หารความเสี่ ยงของสหกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาบุคลากร (คุณภาพชีวติ สมาชิก)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร
2.3 ปรับปรุ ง ระเบียบ/ ข้อบังคับ สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุงฐานข้ อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี อย่ างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
3.1 ข้อมูลที่มีคุณภาพ
3.2 พัฒนาระบบ
3.3 ศักยภาพ บุคลากร
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ฯ ให้ เป็ นมืออาชีพ
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาบุคลากร และฐานข้อมูล
4.2 ประเมินความพึงพอใจ
4.3 การสร้างแรงจูงใจ
4.4 นวัตกรรม

3

การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ขององค์ ก รเพื่ อ พิ จ ารณา จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์
โอกาส และอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่น่าจะมีผลกระทบต่อ
การดาเนินกิจการขององค์กร ผลการดาเนินการในเรื่ องนี้ พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
S1 คณะกรรมการมีการบริ หารจัดการด้านความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
S2 คณะกรรมการเป็ นตัวแทนครอบคลุมทุกอาเภอ
S3 ผูต้ รวจสอบกิจการมีประสบการณ์ ตรวจสอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
S4 สมาชิกมีเงินเดือน รายได้ที่แน่นอน และเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ
S5 ฝ่ ายจัดการ สามารถปิ ดบัญชี จัดทางบการเงินภายใน 3 วัน หลังจากสิ้ นปี บัญชี
S6 ผูจ้ ัด การและฝ่ ายจัด การมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานอย่างต่ อ เนื่ อ ง เป็ น
ระยะเวลานาน
S7 การรับสมาชิกใหม่ตลอดเวลา
S8 สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้ ภายในที่สูงกว่าหนี้สินภายนอก
S9 มีตน้ สังกัดหักเงินให้สหกรณ์
S10 ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ สู งกว่าธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ต่ากว่า
ธนาคาร
S11 สวัสดิการของสมาชิกมีหลากหลาย
S12 สหกรณ์มีสภาพคล่อง ทางการเงินที่เพียงพอต่อการให้บริ การสมาชิก
S13 มีสัดส่ วนการสะสมหุน้ แบบก้าวหน้า จากขั้นต่า 10 % ถึง 25%
S14 สมาชิกที่มาลงในสหกรณ์ ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า สถาบันการเงินอื่น
S15 มีอาคารเป็ นของตนเอง
S16 มี ระบบปฏิ บัติ ก าร โปรแกรมคอมฯในการใช้ง าน และมี ค อมฯเพี ย งพอกับ
บุคลากร
S17 มีสื่อประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
S18 เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทาง
S19 สหกรณ์ฯ มีการบริ หารงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
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S20 มีระบบการควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อสมาชิก
W2 คณะกรรมการขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
W3 จานวนสมาชิกที่ฝากเงินต่อสหกรณ์ฯ ยังมีจานวนน้อย
W4 อัตราการจัดสรรกาไรสุ ทธิ เข้าทุนสารองของสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับร้อยละ 10
ส่ งผลต่อจานวนน้อย
W5 อาคารสานักงานที่มีอยู่ ยังไม่เปิ ดใช้งาน
W6 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พฒั นายังไม่เสร็จสมบูรณ์
W7 สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯที่ไม่ทวั่ ถึง
W8 ขั้นตอนการให้บริ การ ระบบโปรแกรมการคานวณเงินกู้ ยังไม่รองรับการบริ การ
เงินกู้ ของสมาชิก
W9 การกาหนดให้พนง.ราชการ เป็ นสมาชิกสามัญมีสิทธิ กใู้ นวงเงินที่สูง มีความเสี่ ยง
ต่อผูค้ ้ าประกัน
W10 การกาหนดเงินคงเหลือหลังกูข้ องสมาชิกต่า
W11 สหกรณ์ฯไม่มีการจัดทาการมอบหมายตาแหน่ง หน้าที่ของฝ่ ายจัดการ (JD. JS.)
W12 ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ยังไม่ปรับเป็ นปัจจุบนั
โอกาส (Opportunity)
O1 สหกรณ์ มีพรบ.สหกรณ์ฯ ประกาศนายทะเบียน เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
O2 มีกฎหมาย รองรับ ในพรบ.สหกรณ์ ปี 2542 เกี่ยวกับการหักเงินให้สหกรณ์ฯ เป็ น
อันดับแรก
O3 การปรับขึ้นเงินเดือน ของรัฐบาล มีผลต่อรายได้ของสมาชิก
O4 สหกรณ์ ฯ ได้รับ การยกเว้น ภาษี และการกู้แ บบพิ เศษ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (มี ที่ดิ น
จานอง) สามารถนาดอกเบี้ยที่จ่ายไปมาลงหย่อนภาษีได้
O5 สหกรณ์ฯ สามารถมีแหล่งลงทุนข้างนอก
O6 สหกรณ์ ฯ มีเครื อข่าย พันธมิตร หลากหลาย สนับสนุ นเรื่ อง องค์ความรู ้ แหล่ง
เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร การบริ หารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงาน
O7 มีสหกรณ์จงั หวัดพะเยา สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คาแนะนา และกากับดูแล
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O8 เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารสมัยใหม่ มีความรวดเร็ ว และหลากหลายช่องทาง เช่น
Line fb website
อุปสรรค (Threats)
T1 สถาบันการเงินอื่น มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูส้ ู งกว่าสหกรณ์
T2 สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน ทั้ง ระบบในและนอกประเทศ มี ผ ลท าให้ ไ ม่
สามารถควบคุมได้
T3 การแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆ ทาให้สมาชิ กมีทางเลือกทางการเงิน โดยไม่
ใช้บริ การของสหกรณ์ฯ
T4 สภาพสังคมที่เป็ นสังคมบริ โภค ไม่เอื้อต่อการออม
T5 เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ว
T6 สหกรณ์ ฯคู่ แข่ ง ทาให้สมาชิ กมี ทางเลื อก ส่ งผลต่อจานวนสมาชิ ก อัตราดอกเบี้ ย
และสวัสดิการ

