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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 
-------------------- 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

    
2. พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการออมและพัฒนาคณุภาพชีวิตสมาชิก 
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
3. พัฒนาองค์ความรู้หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก 
4. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ ์
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

3. วัตถุประสงค ์(Objective) 
วัตถุประสงคท์ี่ 1 สร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางการเงนิ 

I1: การรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพ 
    คล่อง และด้านกลยุทธ์ 
I4: การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
F3: การกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน 
F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์ 

วัตถุประสงคท์ี่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคณุภาพชีวิตสมาชกิ 
 F1: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสู้งกว่าธนาคาร 

F2: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่ากว่าธนาคาร 
M1: ใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
M3: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

วัตถุประสงคท์ี่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
L2: ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
L3: ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
I3: ความรับผดิชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ 

วัตถุประสงคท์ี่ 4 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและพัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพ 
I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
 

วัตถุประสงคท์ี่ 5 สร้างผูน้ําสหกรณส์่งเสรมิการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารสหกรณ ์
L1: ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
L4: การให้ความรู้แก่ผูแ้ทนสมาชิกและสมาชิก 



M2: การส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
วัตถุประสงคท์ี่ 6 ส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนนุกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์ 

 S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม 
 S2: ส่งเสรมิขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิง่ขึ้น 
 S3: ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
4. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ (Strategy) 

1. มุมมองด้านองค์กรและการเรยีนรู้ (Learning and Growth Perspective: L) 
วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ L1: ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับหลกัการและอุดมการณข์องสหกรณ์ 

  ตัวช้ีวัด 
L1.1 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ

อุดมการณ์ของสหกรณ ์
  โครงการ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ L2: ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวช้ีวัด 

L2.1 จํานวนครั้งที่ให้ความรูก้ารบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล 
  L2.2 จํานวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหม่ที่ผ่านการฝกึอบรม 
  โครงการ 

1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหม ่
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ L3: ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพนูทักษะให้กรรมการและเจา้หน้าที ่
  ตัวช้ีวัด 
  L3.1 จํานวนหลักสูตร/คน ทีก่รรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ ์
  L3.2 จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ ์
  L3.3 จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ 
  โครงการ 
  1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ 
  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ 
  3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที ่
  4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อสําหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก 
  ตัวช้ีวัด 
  L4.1 จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบรหิารงานสหกรณ์ 
  L4.2 จํานวนกจิกรรมทีใ่ห้ความรู้แก่ผูแ้ทนสมาชิกและสมาชิก 
 
 



  โครงการ 
  1. โครงการฝึกอบรมเหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ ์
  2. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 
 

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective: I) 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ I1: การรายงานการบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการ ด้านสนิเชื่อ ด้าน
การตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยทุธ ์
  ตัวช้ีวัด 
  I1.1 จํานวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
  โครงการ 

1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  ตัวช้ีวัด 
  I2.1 จํานวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 
  I2.2 จํานวนครัง้ในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์ 
  I2.3 จํานวนครัง้ที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม ่
  I2.4  จํานวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ 
  โครงการ 
  1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพทม์ือถือและแทปเล็ต 
  3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ ์
       วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝ่าย
จัดการ 
  ตัวช้ีวัด 
  I3.1 จํานวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ ่
  I3.2 จํานวนร้อยละของคณะกรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม 
  I3.3 จํานวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทํางานที่เข้าประชุม 
  I3.4 จํานวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม 
  โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ ์
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  ตัวช้ีวัด 
  I4.1 จํานวนสมาชิก 
  I4.2 จํานวนสมาชิกสมทบ 
  โครงการ 
  1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม ่
  2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่ 
 



3. มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใชบ้ริการ (Member Perspective: M) 
      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์M1: ให้สมาชิกได้รับสวสัดกิารอย่างเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัด 
  M1.1 จํานวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก 
  M1.2 จํานวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ 
  M1.3 จํานวนกิจกรรมทีส่หกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
   โครงการ 
  1. โครงการใหค้วามรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก 
  2. โครงการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับสวัสดิการสมาชิก 
    
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสรมิเครือขา่ยกลุม่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  ตัวช้ีวัด 
  M2.1 จํานวนศูนย์ประสานงานที่ให้บริการสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  M2.2 จํานวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม 
   M2.3 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  โครงการ 
  1. โครงการส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ประสานงานกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  2. โครงการติดตามและประเมินผลศูนย์ประสานงาน 
  3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  4. โครงการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

5. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตสมาชกิและสมาชิกสมทบ 
  ตัวช้ีวัด 
  M3.1 จํานวนกิจกรรม/คนทีส่่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  โครงการ 
  1. โครงการคนดีศรีสหกรณ ์
  2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ ์  
  ตัวช้ีวัด 
  M4.1 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆแก่สมาชิก 
  โครงการ 
  1. โครงการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก 
  2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
 
4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F) 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ F1: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสู้งกว่าธนาคาร 
  ตัวช้ีวัด 
  F1.1 จํานวนเงินฝาก 



  F1.2 จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
  F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจําปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร) 
  F1.4 สัดส่วนจาํนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น 
  โครงการ 

1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน 

  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ F2: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่ากว่าธนาคาร 
ตัวช้ีวัด 
F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปตํ่ากว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร 
โครงการ 
1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน 

  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ F3: การกําหนดกรอบนโยบายการลงทนุ 
  ตัวช้ีวัด 
  F3.1 จํานวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนทีไ่ด้ดําเนินการแล้ว 

F3.2 จํานวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน 
F3.3 จํานวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง 
โครงการ 
1. การกําหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์ 
2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน 
3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน 
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 

  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงนิสหกรณ ์
ตัวช้ีวัด 
F4.1 อัตราการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นทุนสํารอง 
F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ 
F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก 
โครงการ 
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ ์

 
5. มุมมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ ์(Social and Cooperative Movement Perspective: S) 
  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัด 
  S1.1 จํานวนเงินและจํานวนผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
  S1.2 จํานวนเงินที่สนับสนุนทนุสาธารณกุศลและสังคม 
  S1.3 จํานวนเงินที่สนับสนุนสว่นราชการต้นสังกัดของสมาชิก 
 
 



  โครงการ 
1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 
2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง 
3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม 
4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด 

  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณใ์ห้เข้มแข็งยิง่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
S2.1 จํานวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมขบวนการสหกรณ ์
โครงการ 
1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน 
2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อ่ืน 
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์ 

  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัด 
  S3.1 จํานวนเงินที่สนับสนุนกจิกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  S3.2 จํานวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ 

1. โครงการค่ายเยาวชนและหรือค่ายครอบครัวสหกรณ ์
2. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 


