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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

(ปี พ.ศ. 2562 -2565) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ก่อต้ังข้ึนเพื่อส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก เพื่อไว้ใช้ใน

ยามจ าเป็น และช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในหมู่สมาชิกทางด้านการเงิน ตลอดจนการเอื้ออาทรต่อชุมชน 

 ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมานั้นกิจการของ สอ.ทล. เจริญก้าวหน้ามาอย่างมั่นคงโดยล าดับ  

มีการพัฒนาด้านการบริหารและให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระแสของโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมการท างานของ

สหกรณ์มากข้ึน ท้ังกระแสทางลบของสหกรณ์อื่น อีกทั้งสถาบันการเงิน มีนโยบาย และออกนวัตกรรมการ

บริการต่าง ๆ มาแข่งขันกับระบบสหกรณ์   

 ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ไม่ท าให้ สอ.ทล. เกิดความล้า

หลัง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สอ.ทล. จ ากัด  จึงควรจัดท าแผนกลยุทธ์  เพื่อใช้เป็น

กรอบทิศทางการด าเนินกิจการให้เป็นไปในแนวเดียวกัน โดยกรรมการ สมาชิก รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า จะให้ สอ.ทล. จ ากัด  ไปถึงจุดไหน จะไปอย่างไร และต้องท าอะไรเพื่อให้ถึงจุดนั้น 
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หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)  คือ แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่า

ของสหกรณ์เกิดผลเป็น รูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักการท่ีส าคัญรวม 7 ประการ ดังนี้ 

หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)  

หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)           

หลักการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)              

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)                   

หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)               

หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)                             

หลักการท่ี 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 

 

เป้าประสงค์ ( GOALS ) 

1. สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2. เป็นสหกรณ์แบบพึ่งพาตนเอง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ท่ีดี และได้รับการยอมรับทางสังคม  

4. สหกรณ์มั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงิน  

5. สมาชิกมีวนิัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6. สมาชิกมีความรัก และศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์                           

7. สมาชิกมสี่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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วิเคราะห์ความเป็นได้ ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีเงินทุนที่มั่นคง และมีสภาพคล่อง 
2. มีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
3. มีบริการทางการเงินเพื่อรองรับความต้องการของสมาชิก
อย่างเพียงพอ 
4.ให้ผลตอบแทนสูงกว่าธนาคาร 
5.มีเครือข่ายสหกรณ์และสถาบันการเงิน เชื่อมโยงในการด าเนิน
ธุรกิจ 
6. มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ที่ตั้งท าการมีแห่งเดียว แต่สมาชิกกระจายทั่วประเทศ 
2. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. การสื่อสารภายในองค์กร และสมาชิก ยังไม่ครอบคลุม 
4. การด าเนินงาน ยังคงเน้นประชานิยม ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
อุดมการณ์สหกรณ์ 
5. โครงสร้างงาน และอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับภาระกิจ 
6. ไม่มีแผนในการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายชัดเจน และ
หน้าที่บางอย่างยังเก่ียวพันซ้ าซ้อน 
7. ไม่มีระบบการประกันคุณภาพการบริการ ไม่มีระบบการ
สืบค้นข้อมูลและการสื่อสารสู่สมาชิกรายบุคคล 
8. ระบบโปรแกรมสหกรณ์ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้ 
และเป็นเวอร์ชั่นที่ update หรือพัฒนาต่อยาก 

โอกาส (Opportunity) 

1. สมาชิกมีรายได้ประจ า และมีความต้องการรวมกันเพื่อ
ผลประโยชน์ 
2. มีสหกรณ์เครือข่ายที่มั่นคง และมีความต้องการเงิน เพื่อ
น าไปลงทุน 
3. สอ.ทล. ยังมีความน่าเชื่อถือของสมาชิก และภายนอก 
4. ธนาคารยังมีดอกเบี้ยเงินฝากต่ า ดอกเบี้ยเงินกู้สูง 
5. สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลและค่าอากรใน
กระท านิติกรรม 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้
สหกรณ์ฯ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อุปสรรค  (Threats) 

1. พรบ. ระเบียบข้อบังคับ มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
2. สถาบันการเงิน ออกนวัตกรรมด้านการเงินใหม่ๆ เพื่อดึง
ลูกค้ามากขึ้น 
3. สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอุดมการณ์ และหลักการของ
สหกรณ์  
4. สมาชิกบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้ เทคโนโลยี 
5. ข่าวด้านลบของสหกรณ์อ่ืน ๆ เกิดขึ้นต่อเน่ือง 
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เจตนารมณ์ (PURPOSE)   ”                                       

 

 

 

 

วสัิยทัศน์ (VISION)   “  ”

 

 

 

 

พันธกิจ (Mission)  สหกรณ์มีพันธกิจในการพฒันา 5 ด้าน คือ     

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาการบริหารการเงินให้มีความมั่นคง  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน และสวสัดิการท่ีให้แก่สมาชิก 

5. ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

ค่านิยม (VALUE) “ ”

 

“ เป็นสหกรณท่ี์ม่ันคง ” หมายถงึ มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง มีระบบการตรวจสอบที่มีคณุภาพ                                      

“ ด ำรงหลักธรรมำภิบำล “ หมายถึง มีการบรหิารจัดการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 9 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสทิธิผล

  หลกัประสทิธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการมีสว่นร่วม

  หลกัการมอบอ านาจ หลกันิติธรรม และหลกัความเสมอภาค               

“ จดักำรด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย “ หมายถึง น  าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้น

 กระบวนการและระบบงาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงาน            

“ ใส่ใจสมำชิกและสังคม “ หมายถงึ การด าเนินงานจะมุ่งมั่นใหส้มาชิกมีคณุภาพชีวิตที่ดี  

 และสรา้งคุณประโยชนต่์อสงัคม และพฒันาสิ่งแวดลอ้ม                                  

 

HAPPY  [ Help , Accessibility , People , Productivity , Year of 2019]

 ” 

“ เป็นสหกรณแ์หง่ความสขุ หมายถึง เป็นสหกรณ์ท่ีเติมเต็มในกนัและกนั ยึดหลกัธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และเอื้ออาทร “ 

 

“ มุ่งม่ันพัฒนำ ” หมายถงึ เป็นผูท้ี่มีความใฝ่รู ้และพฒันาตนเองในทกุดา้นอยู่เสมอ                                       

“ ยึดหลักธรรมำภิบำล “ หมายถึง เป็นผูท้ี่มีความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส และเป็นธรรม             

“ บริกำรด้วยใจ “ หมายถงึ เป็นผูม้ีจิตใจรกัในงานบรกิาร และใหบ้รกิารอย่างมีคุณภาพ  
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พันธกิจ 

(MISSION) 

วัตถุประสงค ์

(OBJECTIVE) 

กลยุทธ ์

(STRATEGY) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เพื่อให้องค์กร และบุคลากร มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 

1.1)  ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1.2) ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

1.3) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สมาชิก  กรรมการ 

และเจ้าหน้าที่) รองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาการบริหารการเงิน

ให้มีความม่ันคง 

2. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันทางการเงิน ต่อ

สมาชิก และสังคม 

2.1) ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ 

และการลงทุน 

2.2) ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ  

3. เพื่อพัฒนาระบบการท างานและการ

ให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ความพึงพอใจแก่สมาชิก 

3.1) น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ใน

กระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และ

คุณภาพบริการ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน

การเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่

สมาชิก 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน 

4.2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มี

คุณภาพชีวิต และความสุขเพิ่มขึ้น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่

สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5. สร้างคุณค่าขององค์กร และ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

                                                   กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ (STRATEGY) ตัวชี้วัด (KPIs) 

1.1) ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 1.1.1) ระดับความส าเร็จในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
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1.2) ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

 

1.3) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สมาชิก 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่) รองรับการเปลี่ยนแปลง 

1.2.1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ  

1.2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1.3.1) จ านวนชั่วโมงของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมาตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

1.3.2) จ านวนหลักสูตรที่กรรมการ ฯ ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

1.3.3) จ านวนสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ 

2.1) ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก 

สินเชื่อ และการลงทุน 

2.2) ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิก

สมทบ 

2.1.1)  ร้อยละของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 

 

2.2.1)  ร้อยละของจ านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 

3.1) น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ใน

กระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

และคุณภาพบริการ 

3.1.1) ระดับความส าเร็จในการลดต้นทุนในกระบวนการท างาน 

 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคง 

ทางการเงิน 

4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่

สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิต และความสุขเพิ่มขึ้น 

4.1.1) อัตราส่วนของสมาชิกที่ขาดส่งช าระหน้ี ต่อ สมาชิกที่ส่งช าระหน้ี 

อย่างต่อเน่ือง 

4.2.1) จ านวนกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขแก่สมาชิกที่ให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนต่อปี 

5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

5.1.1) จ านวนกิจกรรมในสังคมและชุมชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อปี 

5.2.1) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (STRATEGY IMPLEMENTATION) 

ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนสมบรูณ์และสู่การปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

และเป็นนโยบายการก ากบัดูแลองค์กรที่ดี จะต้องมีความครอบคลุมนโยบายหลักส าคัญ 4 ด้าน คือ  

A. มุมมองด้านรัฐ   B. มุมมองด้านสมาชิก 
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C. มุมมองด้านองค์กร  D. มุมมองด้านบุคลากร  

โดยการก าหนดน้ าหนักความส าคัญแต่ละมุมมองใหส้อดคลอ้งกับนโยบายส าคัญ  เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้  พร้อม

กับก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 
 

A. มุมมอง 

ด้านรัฐ 

5.1.1)  จ านวนกิจกรรมในสังคมและชุมชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อปี 

5.2.1)  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

B. มุมมอง 

ด้านสมาชิก  

1.2.1)  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

1.2.2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1.3.3)  จ านวนสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ 

4.1.1)  อัตราส่วนของสมาชิกที่ขาดส่งช าระหน้ี ต่อ สมาชิกที่ส่งช าระหน้ีอย่างต่อเน่ือง 

4.3.1)  จ านวนกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขแก่สมาชิกที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อปี 

C. มุมมอง 

ด้านองค์กร 

1.1.1)  ระดับความส าเร็จในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  

2.1.1)  ร้อยละของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 

2.2.1)  ร้อยละของจ านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 

3.1.1)  ระดับความส าเร็จในการลดต้นทุนในกระบวนการท างาน 

D. มุมมอง 

ด้านบุคลากร 

(กรรมการ 

และเจ้าหน้าที่) 

1.3.1)  จ านวนชั่วโมงของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

1.3.2)  จ านวนหลักสูตรที่กรรมการ ฯ ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

การควบคุม ติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ์ 

การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์จะเกิดผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดความส าเร็จนั้น มีรูปแบบในการด าเนินการ  ดังนี้ 

1. การควบคุม เป็นการควบคุมแบบข้อมูลย้อนกลับ คือการก ากับ  ติดตาม  ดูแลให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  โดยการมอบความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการ  คณะกรรมการด าเนินงาน  ซึ่งอาศัย
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โครงสร้างของสหกรณ์ฯ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ  การควบคุม ยุทธวิธี  และการควบคุมการด าเนินการ  โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติรายปี มีการสรุปผลการด าเนินงาน เป็นรายปี  

     2. การควบคุมด้วยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ  การวัดผล / ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตาม 
กลยุทธ์แบบดลุยภาพ (Balanced Scorecard System) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการ จัดท าแผนฯ โดยประเมิน
ตามตัวช้ีวัด 

     ผลการด าเนินการ  (Key Performance Indicators  :  KPIs)  4 มุมมอง คือ  

A. มุมมองด้านรัฐ 2 ตัวช้ีวัด  B. มุมมองด้านสมาชิก 5 ตัวช้ีวัด 

C. มุมมองด้านองค์กร 4 ตัวช้ีวัด  D. มุมมองด้านบุคลากร 2 ตัวช้ีวัด 

     ซึ่งท าการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนกลยุทธ์ 

 3. การควบคุมด้วยระบบการวัดสมรรถนะบุคคล การวัดสมรรถนะบุคคลด้วยบุคคลเป็นหัวส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้น าในองค์กรจะต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรและพัฒนา
ไปพร้อมกัน และก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ ให้ชัดเจน  พร้อมกับมีการวัด/ประเมินสมรรถนะ
ควบคู่กันไปดังนี้  วัดความรู้  วัดความช านาญ  วัดสมรรถนะทางการบริหารและความเป็นผู้น า  วัดสมรรถนะภายใน
องค์กรเป็นรายปีทุกปี  

 4. การติดตามประเมินผล คือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ค ารับรอง / ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างสม่ าเสมอเป็นรายไตรมาส โดยรายงานจะต้องมีการ
ระบุสาเหตุปัญหา และแนวทางแก้ไขที่จะท าให้ผลปฏิบัติงานดีข้ึน 

 5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสดุแผน เป็นการประมวลผลแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน เพื่อสรุปการปฏิบัติงานและ

ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึน ด าเนินการเปรียบเทียบผลผลิต และเป้าหมายกับสหกรณ์อื่น หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกนั 


