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แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560
**************************************

ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี 2557–2560 ได้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็ น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร ผลการดาเนินการใน
เรื่ องนี้ พบว่า
จุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้ วย
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสหกรณ์
2. มีทุนดาเนินการ และทุนสารองเพียงพอต่อการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
3. ได้รับชาระหนี้ และทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกผ่านต้นสังกัด (กองคลัง มหาวิทยาลัย -ขอนแก่น)
ได้ เป็ นลาดับแรกก่อนสถาบันการเงินอื่น
4. มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก และ
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆ
5. มีการให้บริ การด้านสินเชื่อแก่สมาชิกที่หลากหลายประเภทและถูกต้องรวดเร็ ว
6. ดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับสมาชิกที่กเู้ งินเพื่อที่อยูอ่ าศัย ต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
7. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทว่ั ไป
8. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆได้หลายช่องทาง
9. มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา ทาให้สหกรณ์มีความมัน่ คง และมีโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น
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จุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยงั ไปไม่ทวั่ ถึง
2. คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
ทฤษฎี ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจริ งจัง
3. การพิจารณาการให้เงินกูย้ งั มีความยืดหยุน่ ซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อศักยภาพการส่งชาระหนี้ของ
สมาชิกลดลง
4. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ยงั ขาดความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน การกลัน่ กรอง
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไปสู่คณะกรรมการดาเนินการ
5. ปัจจัยเสี่ยงในการบริ หารจัดการภายในระหว่างคณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
6. มีคดีความฟ้ องร้องเรื่ องที่ดินโครงการต่างๆ และคดีว่าด้วยการขาดส่งชาระหนี้ ซึ่งอาจนาไปสู่
การตัดหนี้สูญ
7. ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบข้อตกลงที่สหกรณ์ทากับนิติบุคคลและองค์กร
ภายนอก
8. ทัศนคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
9. ขาดเอกภาพด้านการสื่อสารภายในองค์กร
โอกาส (Opportunity) ประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหม่ที่มีการกาหนดวงเงินในการค้ าประกันจะทาให้
สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินฝากมากขึ้น
2. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้สหกรณ์มีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนในการอนุมตั ิสินเชื่อให้กบั
สมาชิก
3. การลงทุนในอนาคต สหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์ฯ อื่นกูย้ มื เงินได้ หรื อนาเงินไปลงทุนใน
สถาบันการเงินต่างๆ ที่มีการลงทุนในการขยายธุรกิจจากการเปิ ด AEC
4. สหกรณ์มีโอกาสขยายตัวเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากในอนาคต เนื่องจากมีโอกาสขยายธุรกิจ
ในการเพิ่มจานวนสมาชิกจากบุคลากร มข. จานวนมากที่ยงั ไม่ได้เป็ นสมาชิก
5. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ตอ้ งมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณี ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝาก
ออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ตอ้ งเสียภาษีเช่นกัน
6. สมาชิกมีโอกาสสร้างความมัน่ คงในชีวิต มีแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่า เพื่อสร้างที่อยูอ่ าศัย และเพื่อ
ความมัน่ คงในอนาคต
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7. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์จงั หวัด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด ให้
คาแนะนา และกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
8. สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threats) ประกอบด้วย
1. สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ภายในประเทศ มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. โครงการที่ดินทาให้สหกรณ์เกิดความสูญเสีย ทั้งชื่อเสียง และค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี และ
คดียงั ไม่แล้วเสร็ จ
3. สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ที่เป็ นคู่แข่งมีอตั ราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสหกรณ์ฯ
4. สมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้ได้
ว มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารงานในช่วง ปี พ.ศ. 2557-2560
ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็ นสหกรณ์ช้ันนาของประเทศที่ม่งุ ส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ที่พอเพียง ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่ วม มีธรรมาภิบาล และสร้ างคุณประโยชน์ ต่อสังคมและพร้ อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด บริ หารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ จากมวลสมาชิก และบุคคลทัว่ ไป
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริ การและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นเป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสร้างประโยชน์แก่สมาชิก สังคมและชุมชน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด
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เป้าประสงค์
1. มุ่งส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดารัส ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด
2. เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมัน่
จากมวลสมาชิก และบุคคลทัว่ ไป
3. มุ่งให้บริ การอย่างดีเยีย่ ม มีความหลากหลาย มีความถูกต้องและรวดเร็ ว รวมถึงมีการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างรอบด้านและทัว่ ถึง
4. เป็ นองค์กรที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. ส่งเสริ มองค์กรที่เชื่อมโยงกิจกรรมร่ วมกับสหกรณ์อื่น
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ดงั กล่าว ข้างต้น สหกรณ์ได้กาหนด
กรอบกลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็ น5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร ให้ มคี วามเข้ มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
ประกอบด้ วย 8 กลยุทธ์ 18 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 เสริมสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้ าที่
1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ ที่ 2 ปฏิรูปโครงสร้ างขององค์กร เพือ่ ให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการทางานเป็ นทีม
2.2 โครงการระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้ เอือ้ ต่อการให้ บริการแก่สมาชิก
และการปฏิบัตงิ าน
3.1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
3.2 โครงการรวมพลัง 5 ส
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้ าที่ให้ ชัดเจน และ
มีความยุตธิ รรม
4.1 โครงการ สร้างเครื่ องมือ ประเมิน ผลการปฏิบตั ิง านตามตาแหน่ง หน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ฐานิตา/แผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2557-2560/ แผนกลยุทธ์สหกรณ์ พ.ศ. 2557-2560/02/08/56

5
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหาร การให้ บริการด้ านการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เมือ่ เทียบเคียงกับสถาบันการเงินอืน่
5.1 โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสินเชื่อของสหกรณ์
5.2 โครงการจัดทาแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ
5.4 โครงการกระจายความเสี่ยงของสมาชิกผูค้ ้ าประกัน
5.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบจากภายนอก
กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้ าที่
6.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริ หารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการ
บัญชี หรื อ ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ
6.2 โครงการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานยอดเยีย่ มประจาปี
กลยุทธ์ ที่ 7 รณรงค์การเพิม่ จานวนสมาชิกสหกรณ์
7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม
7.2 โครงการสมาชิกสัมพันธ์
กลยุทธ์ ที่ 8 เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์
8.1 การจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์
8.2 การประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการ และจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิกเพิม่ มากขึน้ ประกอบด้ วย
3 กลยุทธ์ 12 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
1.2 โครงการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กบั สมาชิก
1.3 โครงการส่งเสริ มการออมทรัพย์ และระดมทุนเรื อนหุน้
1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ
1.5 โครงการพบปะผูเ้ กษียณอายุราชการ
1.6 โครงการสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการให้ บริการสมาชิกอย่างมืออาชีพ
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทราบใน
หลากหลายรู ปแบบ
2.2 โครงการทุกปัญหามีคาตอบ
2.3 โครงการสวัสดิการกรณี เร่ งด่วน
2.4 โครงการพัฒนาระบบบัตรคิวให้บริ การแก่สมาชิก
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กลยุทธ์ ที่ 3 เพิม่ การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
3.1 โครงการเปิ ดตูร้ ับความคิดเห็นของสมาชิก
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด สัญจรพบ
สมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ

ปะ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างภาพลักษณ์องค์กรให้ โดดเด่ น ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ 13 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั องค์กรอืน่ ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เกีย่ วข้ องในวงการสหกรณ์ฯ
1.1 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ท้งั ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 การสร้างความสัมพันธ์กบั สหกรณ์อื่น โดยเฉพาะสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์ ที่ 2 เป็ นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารสหกรณ์
2.1 โครงการจัดอบรมการบริ หารสหกรณ์
2.2 โครงการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ
2.3 โครงการศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก
2.4 โครงการรับเป็ นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
2.5 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิกผูท้ ี่สนใจสมัคร เป็ นกรรมการ
ดาเนินการ
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้ างอัตลักษณ์ของสหกรณ์
3.1 โครงการ Branding Approach หรื อ Positioning branding
3.2 โครงการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์
3.3 โครงการทาบุญวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
3.4 โครงการสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
กลยุทธ์ ที่ 4 สร้ างประโยชน์ แก่สังคมและชุมชน
4.1 โครงการผ้าป่ าเพื่อการศึกษาและบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการการบริ หารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้ าที่ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย ระบบ
กล้องวงจรปิ ด และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิกยึดการดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดารั สปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พึง่ ตนเองให้ มากที่สุด ประกอบด้ วย 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 โครงการส่งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ มของสมาชิก
1.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
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