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คํานํา
แผนปฏิบตั ิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ประจําปี 2561 เล่มนี%จดั ทําขึ%นจาก
แนวความคิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ชุดที, 60 ที,เล็งเห็นความสําคัญ
ในการบริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ให้มีความเข้มแข็งและมัน, คงสามารถบริ การสมาชิก
ด้วยความมัน, ใจ ทั%งนี% ในกระบวนการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบตั ิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ในครั%งนี% คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ดาํ เนินการในลักษณะการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ ายได้รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอย่างละเอียด มีการวิเคราะห์สถานการณ์ท% งั ใน
อดีต ปั จจุบนั และอนาคต ทั%งนี%เพื,อแก้ปัญหาในอดีตที,ยงั ไม่แล้วเสร็ จและเลือกแนวทางในการดําเนินงานเพื,อ
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าในทางธุ รกิจต่อไปในอนาคตหวังอย่างยิง, ว่า
แผนปฏิ บ ตั ิก ารสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ปัตตานี จํา กัด ประจํา ปี 2561 เล่ มนี% มีส่ วนสํา คัญอย่างยิ,ง ที,จะพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ไปสู่ ความเจริ ญยัง, ยืนและมัน, คงสื บต่อไป
ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ประจําปี 2561 ในครั%งนี%ทุกท่านสามารถดําเนินการได้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูปัตตานี จํากัด ชุ ดที 60
มีนาคม 2561
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บทนํา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ต้องยอมรับสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ ได้มีการเปลี,ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ในฐานะเป็ นองค์กรทางธุ รกิจองค์กรหนึ,งโดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เป็ นบอร์ ดในการบริ หารจัดการจึงจําเป็ นอย่างยิง, ที,
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ในฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครู ปัตตานี จํากัด ต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที,เกิดขึ%นสามารถกําหนดทิศทางและนําพาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จํากัด ไปสู่ จุดมุง่ หมายหรื อเป้าหมายที,ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพซึ,งหากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ขาดซึ,งหลักการและความสามารถในการวางแผนในการบริ หารธุ รกิจของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ก็ยอ่ มทําได้เพียงบริ หารงานแบบวันต่อวันและสภาพธุรกิจของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ก็คงดําเนินงานไปโดยไม่มีอะไรเปลี,ยนแปลงมากนักและถ้าสถานการณ์ทางธุรกิจ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เกิดพลิกผัน อาจทําให้การตัดสิ นใจผิดพลาดและล่าช้าหรื อไม่
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ซึ,งเป็ นผลก่อให้เกิดความสู ญเสี ยแก่
ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้และจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จึงได้จดั ให้มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ประจําปี
2560 ขึ%นมา ซึ,งเป็ นกระบวนการที,ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมและข้อมูลสําคัญของธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ที,ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจการวางแนวทางการดําเนินงานและการ
ควบคุมติดตามการปฏิบตั ิงานทั%งนี%เพื,อที,จะสร้างความมัน, ใจว่าธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
สามารถที,จะดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที,เกิดขึ%นและสามารถบริ หาร
จัดการธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ในส่ วนของสาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ประจําปี 2561
เล่มนี%มีเนื%อหาสาระที,สาํ คัญทั%งหมด 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที, 1 ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั
ส่ วนที, 2 การนําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ไปสู่ แผนปฏิบตั ิ
ส่ วนที, 3 แผนปฏิบตั ิการโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ส่ วนที 1
ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน

-

ประวัติความเป็ นมา และวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
คําขวัญสหกรณ์
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
นโยบายคณะกรรมการดําเนินการชุดที, 60

ส่ วนที 1
ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
ประวัติความเป็ นมา และวัตถุประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ก่อตั%งเมื,อวันที, 26 กันยายน พ.ศ. 2501 โดยมี
นายเกษม สุ ขมุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี เป็ นประธานในที,ประชุมครั%งแรก ณ หอประชุมจังหวัดปัตตานี
(ปัจจุบนั ได้ก่อสร้างเป็ นสํานักงาน อบจ.ปัตตานี) โดยมีสมาชิกเข้าชื,อขอจดทะเบียนจํานวน 134 คน ได้จด

ทะเบียนใช้ชื,อว่า “สหกรณ์ครู จาํ กัดสิ นใช้” มีสมาชิกขณะนั%นทั%งหมด 277 คน สํานักงานตั%งอยูท่ ี,แผนก
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการดําเนินการชุดแรกจํานวน 11 คน โดยมีนายเสถียร พรหมภักดี
ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปั ตตานี เป็ นประธานกรรมการดําเนินการมี นายวัน จันทร์ประดิษฐ์ ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็ นเหรัญญิก นายเพียร ทองรัตน์ เป็ นเลขานุการ การดําเนินธุรกิจในปี แรก
ได้กาํ ไรเป็ นเงิน 7,230.42 บาท
ต่อมา เมื,อวันที, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ได้เปลี,ยนชื,อเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด และได้ยา้ ยที,ทาํ การสหกรณ์ฯจาก แผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มาดําเนินการ ณ ตึกขาว บริ เวณ
ด้านข้างโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปั ตตานี โดยดําเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าเป็ นลําดับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด ได้ยา้ ยที,ทาํ การอีกครั%งในช่วงปี พ.ศ. 2523 โดยมาเปิ ดทําการภายใต้อาคารสํานักงานของตนเอง
บนถนนมะกรู ดเลขที, 81/13 ถนนมะกรู ด อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดําเนินกิจการเรื, อยมา และเมื,อวันที, 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สหกรณ์ได้ยา้ ยสํานักงาน มาอยู่ ณ อาคารเลขที, 31/4 หมูท่ ี, 4 ถนนหนองจิก
ตําบลรู สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ให้บริ การแก่มวลสมาชิก
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื,อส่ งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดําเนินกิจการเพื,อ
ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี%คือ
1. ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมัน, คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่ งเสริ มการช่วยเหลือซึ,งกันและกัน และช่วยเหลือตัวเองในหมูส่ มาชิก
3. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
4. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคล
อื,นใด
5. รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื,น
6. จัดหาทุนเพื,อกิจการตามวัตถุประสงค์
7. จัดให้มีเงินกูส้ าํ หรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
8. ให้สหกรณ์อื,นกูย้ มื เงิน
9. ซื%อหุน้ ของธนาคารซึ,งมีวตั ถุประสงค์เพื,อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
10. ซื%อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
11. ซื%อหุน้ ของสหกรณ์อื,นหรื อของสถาบันซึ,งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อ
ส่ งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์
12. ซื%อพันธบัตรรัฐบาลหรื อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
13. ดําเนินการให้กยู้ มื เพื,อการเคหะ
14. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที,ตอ้ งภัยพิบตั ิเกี,ยวกับอาชีพ
15. ดําเนินธุ รกิจอื,นที,เกี,ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื,อประโยชน์ของสมาชิก
16. ออกตัวN สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

17. ซื%อตัวN สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
18. ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์
อื,นเพื,อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
19. การทําการต่าง ๆ ตามที,อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื,อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที,กล่าวข้างตน ทั%งนี%รวมถึงการถือกรรมสิ ทธิP หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง ซื%อ แลกเปลี,ยน โอน
หรื อรับโอน เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื%อหรื อให้เช่าซื%อ จํานองหรื อรับจํานอง จํานําหรื อรับจํานํา ขายหรื อจําหน่าย
ซึ,งทรัพย์สิน ตลอดจนดําเนินกิจการอื,นบรรดาที,เกี,ยวกับหรื อเนื,องในการจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ดว้ ย
20. ดําเนินกิจการอย่างอื,นบรรดาที,เกี,ยวกับหรื อเนื,องในการจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อม ( Environment Analysis)
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ในครั%งนี% ได้ใช้เวทีเชิ ง
ปฏิบตั ิการโดยประกอบด้วย คณะกรรมการที,ปรึ กษา คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที,ของสหกรณ์ฯ ในการ
ทํา แผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ค รู ปั ตตานี จํา กัด ได้แบ่ง การวิเคราะห์
ออกเป็ น การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน เพื,อจะ
ชี% ให้เห็ นถึ ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรื อ อุปสรรคของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื,อนําไปสู่ การ
กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ เพื,อใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จํากัด ต่อไป

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment Analysis)
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื,อใช้ในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ครั%งนี% ได้ใช้เครื, องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพล้อมภายนอกในระดับมหภาค
(Macro Environment) โดยเฉพาะประกอบด้วย
1. ปัจจัยทางด้ านการเมือง (Political Factors)

การวิเคราะห์ในปั จจุบนั นี%ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา75 วรรค 3 กําหนดไว้วา่ “รัฐพึงส่ งเสริ ม สนับสนุ น คุม้ ครอง และสร้าง
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและ
ชุมชน” และร่ างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที,.....) พ.ศ.......... (แก้ไขเพิ,มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542) และข้อเสนอการปฏิ รูประบบกํากับดู แลและการบริ หารจัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี ยน ส่ วนที, 3 การดํา เนิ นของสหกรณ์ มาตรา 50 เสนอโดยสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ ง ชาติ “กรรมการ
ดําเนิ นการสหกรณ์ ซึ, งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลื อกตั%งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ น 2 วาระติดต่อกัน หรื อตามที,
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด”
มาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ.2542 ขอแก้ไ ขเพิ,มเติ มเป็ น “การกําหนดคุ ณ สมบัติ
กรรมการหรื อผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามประกาศที,นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และในปี 2553 นี%คณะรัฐบาลและ
รัฐสภาได้ผา่ นความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ,มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในบางมาตรา เพื,อให้
สหกรณ์มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิและมีกฎหมายรองรับ เช่น มาตรา 42 เรื, องการมีบุริมสิ ทธิP พิเศษเหนือเงินค่า
หุน้ ของสมาชิก ที,มีอยูใ่ นสหกรณ์จะเห็นได้วา่ หากรัฐบาลหรื อนักการเมืองให้ความสําคัญกับสหกรณ์ ก็จะทําให้
สหกรณ์มีการพัฒนาได้เต็มความสามารถ อย่างเช่น เรื, องการกําหนดวาระของคณะกรรมการดําเนิ นการ ของ
สหกรณ์ หรื อ การกําหนดให้สหกรณ์เป็ นวาระแห่งชาติ เป็ นต้น
2. ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
ความมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่การส่ งเสริ มขยายตัวของวิสาหกิจเท่านั%น
แต่ มุ่ ง ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรที, มี อ ยู่ อ ย่ า งฉลาด การเพิ, ม ผลิ ต ภาพการกระจายความมั,ง คั,ง ที, เ กิ ด จาก
การประกอบการทางเศรษฐกิจอย่างเที,ยงธรรม การให้ประชาชนส่ วนใหญ่ได้มีบทบาทในการส่ งเสริ มความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั%งการได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาโดยการมีกรรมสิ ทธิP การควบคุมธุ รกิจ
การค้า และอุตสาหกรรมขบวนการสหกรณ์ที,เข้มแข็งนอกจากจะส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจการ
ใช้ทรัพยากรให้เป็ นประโยชน์เต็มที,เช่นเดียวกับวิสาหกิ จอื,นแล้ว บทบาทอันสําคัญของสหกรณ์ และ ที,ควร
กล่าวไว้ ณ ที,น% ีมีอยูส่ องประการคือ
ประการแรก สหกรณ์ ส ามารถรั ก ษาเสถี ย รภาพและความมัน, ใจและการบริ ก ารของสมาชิ ก ใน
ขณะเดียวกัน จะยึดหลักการของสหกรณ์เป็ นสําคัญในการช่วยเหลือซึ,งกันละกัน
ประการทีสอง อันเป็ นเป้ าหมายสุ ดยอดของการพัฒนาเศรษฐกิ จ คือ การแก้ปัญหาความเหลื, อมลํ%า
ของรายได้ หรื อการกระจายรายได้ ข องประชาชาติ อ ย่ า งเป็ นธรรมและถาวร เพราะระบบสหกรณ์
จะกระจายผลประโยชน์ ไ ปสู่ ป ระชาชนอย่ า งเที, ย งธรรม โดยการที, ป ระชาชนมี ส่ ว นเป็ นเจ้า ของและ
ควบคุ ม ธุ ร กิ จ การค้า อุ ต สาหกรรม และบริ การของตนเอง ผลทางเศรษฐกิ จ ที, เ กิ ด ขึ% นจึ ง ตกเป็ นของ
ประชาชนผูเ้ ป็ นสมาชิก
ปัจจัยภายนอก
1. ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. อัตราดอกเบี%ยที,มีความแปรพันตามกระแสเศรษฐกิจโลก
3. ความเชื,อมัน, ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที,มีการบริ หารจัดการของสหกรณ์
4. ขาดอัตรากําลังพลและการพัฒนาวิชาชีพครู ในพื%นที, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สมาชิกขาดสภาพคล่องด้านการบริ หารจัดการทางการเงิน
6. จํานวนสมาชิกส่ วนหนึ,งกําลังเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ
7. กฎหมาย ข้องบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ไม่เปิ ดโอกาสให้เพิม, สมาชิกสมทบ
8. การเพิม, และการระดมเงินฝากของสหกรณ์ฯ
9. เรื, องของ Non Bank 7-Eleven (7 วัน 24 ชัว, โมง)
10. มีธุรกิจออนไลน์มากขึ%น
3. ปัจจัยทางด้ านสั งคม (Socio-cultural Factors)
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ค รู ปัตตานี จํากัด ตั%งอยู่ในพื%นที,ที,เกิ ดเหตุ การณ์ ค วามไม่สงบ และประกอบด้วย
บุคคลที,หลากหลายทั%งศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ผูท้ ี,นบั ถือศาสนาพุทธ หรื อ ผูท้ ี,นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึ, งต่างก็
มีหลักปฏิบตั ิที,แตกต่างกันในหลายๆเรื, อง จากปั ญหาความไม่สงบดังกล่าว เป็ นสาเหตุที,ทาํ ให้เกิดการย้ายถิ, น
ฐานที,อยู่ หรื อการประกอบอาชีพของประชาชน หรื อสมาชิก ดังนั%นในการกําหนดนโยบายต่างๆ
ของสหกรณ์ ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื%นที,โดยมีปัจจัยที,ส่งผลต่อทางด้านสังคมอยู่ 2 ปัจจัยคือ
โอกาส (Opportunities)
1. คณะกรรมการไม่มีความแตกแยก ทางด้านเชื%อชาติ ศาสนา และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
2. การบริ หารงานของสหกรณ์มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
3. สมาชิกมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนา แต่กม็ าสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ดว้ ยความ
สมัครใจ เพราะมีความมัน, ใจในการบริ หารของสหกรณ์
4. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิก มีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้หลายช่องทาง และ
ข้อคิดเห็นมาปรับปรุ งพัฒนางานสหกรณ์ตอ่ ไป
อุปสรรค (Threats)
1. ความไม่สงบในพื%นที, 3 จังหวัด ทําให้มีการย้ายออกนอกพื%นที,ทาํ ให้เกิดการถอนหุน้ ออกไป
ทําให้ทุนเรื อนหุน้ ลดลง
2. สมาชิกขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักการวิธีการสหกรณ์
3. สภาพแวดล้อมภายในละภายนอก มีผลกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ท%งั ทางตรงทางอ้อม
ความแตกต่างด้า นศาสนา และวัฒนธรรม เช่ นผูน้ ับ ถื อศาสนาอิ สลามจะไม่รับ ผลตอบแทนในรู ป แบบของ
ดอกเบี%ย เนื,องจากผิดหลักศาสนา ทําให้สมาชิกบางกลุ่มไม่นิยมนําเงินมาฝากกับสหกรณ์
2. ปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยี (Technological Factors)

ในโลกปั จจุบนั มีการแข่งขันสู ง มีการเปลี,ยนแปลงที,รวดเร็ ว ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทําให้มีการคิดค้นพัฒนาสิ, งอํานวยความสะดวกต่อการดําเนิ นชีวิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามา
เสริ มปัจจัยพื%นฐานการดํารงชีวติ ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ธุรกิจสามารถผลิตและให้บริ การได้เป็ นจํานวนมาก ต้นทุน
ที,ถูกลง ธุรกิจมีคุณภาพ ทั%งยังทําให้มีการติดต่อสื, อสารกันได้สะดวก มีการเชื,อมโยงได้ตลอดเวลา
ช่ วงระยะเวลา 4 ปี ของแผนกลยุท ธ์ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ปั ตตานี จํา กัด จํา เป็ นอย่า งยิ,ง ที, จะต้อ ง
ปรั บปรุ ง ระบบต่า งๆ เช่ น ระบบการรับ – การจ่า ยเงิ น ระบบการจัดเก็บ ข้อมูล ระบบการติดต่อสื, อสารกับ
สมาชิก ระบบการเชื,อต่อกับสถาบันการเงินที,เกี,ยวข้อง ฯลฯ ซึ,งจําเป็ นต้องทันสมัยตลอดเวลา

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื,อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนนั%น จะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที,
น่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ผลการดําเนินการในเรื, องนี% พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรื อระเบียบขององค์กร
2. สหกรณ์ฯ ได้รับการชําระหนี% และรับทุนเรื อนหุน้ ส่ วนหนึ,งของสมาชิกผ่านทางหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้
3. ดอกเบี%ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยูใ่ นระดับที,สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทว,ั ไป
4. สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผล และเฉลี,ยคืนให้แก่สมาชิก ในอัตราที,สูงกว่าดอกเบี%ยเงินฝาก
5. สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื,นๆ
6. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
7. สหกรณ์เปิ ดช่องทางในการชําระหนี%หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ
การโอนเงินผ่าน Netbank, การชําระเงินหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
8. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื%องต้นของตนเองได้ผา่ นทาง
เว็บไซต์สหกรณ์
9. สหกรณ์มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
10. สหกรณ์มีการให้บริ การแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ ว และมีความถูกต้อง
11. สหกรณ์มีการเปิ ดอบรมให้ความรู ้เบื%องต้นเกี,ยวกับสิ ทธิ หน้าที,ของสมาชิกที,พึงมีกบั สหกรณ์
12. มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิม, เติมตลอดเวลา ทําให้สหกรณ์มีความมัน, คงมากขึ%น
13. สหกรณ์มีการจัดหาช่องทางเพิม, สวัสดิการใหม่ๆให้แก่สมาชิก เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เช่น สสอค.หรื อ สส.ชสอ.
จุดอ่อน (Weakness)

1. ปัจจุบนั การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของสหกรณ์ยงั ไปไม่ทว,ั ถึงสมาชิก
2. สมาชิกบางคนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ
3. ทัศนคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
4. เงินทุนสํารองของสหกรณ์ยงั คงอยูใ่ นระดับที,ต,าํ กว่าเกณฑ์ เมื,อเทียบกับจํานวนเงินที,ให้
สมาชิกกู้
5. สมาชิกบางส่ วนไม่อยูใ่ นพื%นที, และสมาชิกมีการเปลี,ยนแปลงที,อยูอ่ าศัย โดยไม่แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
6. สหกรณ์มีการจัดเก็บค่าหุน้ จากสมาชิก ในอัตราที,ต,าํ
7. การเติบโตของทุนสํารองน้อยกว่า การเติบโตของเงินที,ให้สมาชิกกูย้ มื หรื อการเติบโตของ
เงินรับฝาก
8. สมาชิกมุง่ หวังผลตอบแทนในอัตราที,สูง
9. สมาชิกมีการฝากเงินกับสหกรณ์อยูใ่ นอัตราที,ต,าํ
10. การสมัครเป็ นสมาชิกสมทบหลังจากวันที, 25 มกราคม 2561 มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื, อง การรับสมัครสมาชิกสมทบซึ,งได้กาํ หนดคุณสมบัติการเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จึงส่ งผลให้สหกรณ์
มีการระดมทุนจากภายนอกน้อยลง

คําขวัญสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูปัตตานี จํากัด
“สหกรณ์มนั, คง
บริ หารโปร่ งใส

สมาชิกมัน, ใจ
ใส่ ใจด้านบริ การ”

วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรด้านธุ รกิจที,มีความมัน, คง สมาชิกรับบริ การด้วยความมัน, ใจ พัฒนาสู่ ความเป็ น
เลิศในระดับสากล

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระดมเงินออมเพื,อความมัน, คงขององค์กร
จัดระบบบริ การสิ นเชื,ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างทัว, ถึง
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล

นโยบายสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูปัตตานี จํากัด
1. พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื,องและยัง, ยืน
3. ส่ งเสริ มระบบการให้บริ การสิ นเชื,อและเพิม, ประสิ ทธิภาพการชําระหนี%

4. ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทัว, ถึง
5. ส่ งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
6. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศในระดับสากล

นโยบายคณะกรรมการดําเนินการชุดที 60
1. บริ หารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎหมายที,เปลี,ยนแปลง
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื,องและยัง, ยืน
3. พัฒนาระบบการจัดการภายในสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพสู่ มาตรฐานสากล
4. ควบคุมการใช้จา่ ยตามงบประมาณที,ได้รับอนุมตั ิอย่างประหยัด
5. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสมาชิกที,เข้ามาใช้บริ การ
6. การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกที,เป็ นผูป้ ่ วยติดเตียง

นโยบายคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูปัตตานี จํากัด
7. พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ

8.
9.
10.
11.
12.

ส่ งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื,องและยัง, ยืน
ส่ งเสริ มระบบการให้บริ การสิ นเชื,อและเพิม, ประสิ ทธิภาพการชําระหนี%
ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทัว, ถึง
ส่ งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ

นโยบายคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 60
1. บริ หารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎหมายที,เปลี,ยนแปลง
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื,องและยัง, ยืน
3. พัฒนาระบบการจัดการภายในสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล
4. ควบคุมการใช้จา่ ยตามงบประมาณที,ได้รับอนุมตั ิ
5. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสมาชิกที,เข้ามาใช้บริ การ

ส่ วนที 2
การนําแผนกลยุทธ์ สู่ แผนปฎิบตั ิ
กลยุทธ์ที, 1
กลยุทธ์ที, 2
กลยุทธ์ที, 3
กลยุทธ์ที, 4
กลยุทธ์ที, 5
กลยุทธ์ที, 6

พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื,องและยัง, ยืน
ส่งเสริ มระบบการให้บริ การสิ นเชื,อ และเพิ,มประสิ ทธิภาพ
การชําระหนี%
ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
ส่งเสริ มสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล

ตารางแสดงระยะเวลาการดําเนินโครงการ ประจําปี 2561

การนําแผนกลยุทธ์ ส่ ู แผนปฎิบัติ
กลยุทธ์ ที 1 พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
โครงการ

กิจกรรม

1. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
และสรุ ปผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561

1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
2. สรุ ปผลการดําเนินงาน

2. จัดทําข้อบังคับของสหกรณ์

จัดทําข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับ
กฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายที,เกี,ยวข้อง

3. ประเมินประสิทธิภาพ
บุคลากร

4. จตุสหกรณ์สมั พันธ์
ชายแดนใต้ ครั%งที, 5

1. ประเมิน 2 ครั%ง มิ.ย. และ ธ.ค. 61
- โดยตนเอง
- โดยผูบ้ งั คับบัญชา
1. การเข้าร่ วมการจัดงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด

เป้าหมาย

ตัวชีZวดั

ระยะเวลา
(1) 3-4 มี.ค.
61
(2) ธ.ค. 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ที,ปรึ กษาสหกรณ์ฯ 5 คน
2. กรรมการ
15 คน
3. ผูต้ รวจสอบกิจการ 3 คน
4. เจ้าหน้าที,
19 คน
รวม
42 คน
1. ปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการฝากและกู้
เงิน
2. ปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
สมาชิก
3. ปรับปรุ งระเบียบอื,นๆ

1. สหกรณ์ฯมีแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี 2561
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ประจําปี 2561

แนวทางในการฏิบตั ิ

หมวด 5
ข้อ 5.1,5.2

อํานวยการ

- เจ้าหน้าที,สหกรณ์

1. มีแบบประเมินที,เป็ นมาตรฐาน มิ.ย.-ธ.ค. 61

10,000.00
หมวด 5
ข้อ 5.1,5.2

คณะกรรมการ
อํานวยการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิวาส จํากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด

1.สหกรณ์ มีระเบียบเป็ น

มี.ค. - มิ.ย. 61

*ยังไม่
กําหนด

273,600.00 คณะกรรมการ
หมวด 8
อํานวยการ
ข้อ 8.5

100,000.00 คณะกรรมการ

103,400.00 คณะกรรมการ
หมวด 8
อํานวยการ
ข้อ 8.7

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

กลยุทธ์ ที 1 พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
โครงการ
5. ปรับปรุ งสํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

กิจกรรม
1. ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่าง

เป้าหมาย

ตัวชีZวดั

1. ปรับปรุ งพื%นที,ช% นั ล่างของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
2. ก่อสร้างห้องนํ%า

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.-ธ.ค.61

3,645,700.00

คณะกรรมการ
อํานวยการ

รวมทัZงหมด ( โครงการที 1 - 5 )

4,029,300.00

กลยุทธ์ ที 2 ส่ งเสริมให้ สมาชิ กมีการออมอย่างต่ อเนืองและยัง ยืน
โครงการ
1. ระดมเงินออมเพื,อความ
มัน, คง

กิจกรรม
1. ระดมหุน้

เป้าหมาย
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

2. ระดมเงินฝาก

2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

หมายเหตุ งบประมาณใช้ จาก งบทุนสาธารณประโยชน์ ของสหกรณ์

ตัวชีZวดั
1. สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้ เพิม, ขึ%น

2.สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิม, ขึ%น
200 ล้านบาท

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.– ธ.ค.61

ใช้จากงบทุน

เหรัญญิก

สาธารณ
ประโยชน์

กลยุทธ์ ที 3 ส่ งเสริมระบบการให้ บริการสิ นเชื อและเพิม ประสิ ทธิภาพการชําระหนีZ
โครงการ
1. ติดตามการชําระหนี%

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ทําหนังสื อบอกกล่าวไปยังสมาชิก

1. จํานวนสมาชิกที,คา้ งชําระ

และวางหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ
2.การประชุ
การประชุมเจ้าหน้าที,การเงินหัก ณ ที,
จ่าย
2. เจ้าหน้าที,การเงิน จํานวน 50 คน
ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

ตัวชีZวดั

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. สมาชิกที,คา้ งชําระหนี%ลดลง
2. สามารถติดตามหนี%คา้ งได้
100%

เม.ย.- ธ.ค. 61

200,000.00
หมวด 5 ข้อ
5.9

คณะกรรมการ

3. การหัก ณ ที,จ่ายไม่ได้นอ้ ยลง

เม.ย.- ธ.ค. 61

เงินกู้

64,000.00
หมวด 2 ข้อ 2.13

กลยุทธ์ ที 4 ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โครงการ
1. พัฒนาศักยภาพสมาชิก

กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพสมาชิกทัว, ไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกบํานาญ

เป้าหมาย

ตัวชีZวดั

1. สมาชิกทัว, ไป จํานวน 80 คน
1. สมาชิกได้รับความรู ้เกี,ยวกับ
2. กรรมการ/ผูต้ รวจสอบกิจการ/สมาชิก
สมทบ
การบริ หารงานของสหกรณ์
3. เจ้าหน้าที,/ผูน้ าํ ทัวว์/ รวมทั%งหมด 20 คน ออมทรัพย์อื,นๆ

1. สมาชิกบํานาญ จํานวน 35 คน
2. กรรมการ/ผูต้ รวจสอบ/เจ้าหน้าที,
รวมทั%งหมด 15 คน

2. สมาชิกสามารถนําความรู ้ที,ได้
มาเสนอแนะคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

2-7 พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

15-20 ต.ค.61

1,158,000.00
หมวด 8
ข้อ 8.3

กลยุทธ์ ที 4 ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โครงการ
2.ส่งเสริ มความสามารถ
นักเรี ยน
ด้านกีฬา

กิจกรรม
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
นักเรี ยนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี
และอายุไม่เกิน 15 ปี

3.แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ 1. แลกเปลี,ยนความรู ้
อายุราชการ

2. มอบของที,ระลึก มอบเงินขวัญถุง
และร่ วมรับประทานอาหาร
3. การแสดงของนักเรี ยน

1. สมาชิกส่งแบบคําขอรับทุนบุตร
4.ส่งเสริ มทุนการศึกษาทุน
สมาชิก
บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 2. จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ครู ปัตตานี จํากัด
3. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

เป้าหมาย

ตัวชีZวดั

ระยะเวลา

1. นักเรี ยนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี
2. นักเรี ยนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี

1. นักเรี ยนได้แสดงออกถึงความ
สามารถทักษะด้านกีฬา
2. เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยน

6-10 ส.ค.61

400,000.00 คณะกรรมการ
หมวด 8
การศึกษาและ
ข้อ 8.2
ประชาสัมพันธ์

1. สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคนที,เกษียณ
อายุราชการ ประจําปี 2561 จํานวน 280
ราย
ผูเ้ ข้าร่ วม 140 ราย

1. สมาชิกสหกรณ์ที,เกษียณ
อายุราชการเข้าร่ วมกิจกรรม
100%

ส.ค. - ก.ย.61

1,391,000.00 คณะกรรมการ

รวม 420 ราย
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
ทุกคน

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ

1. เจ้าหน้าที,

21 คน

คณะกรรมการ ที,ปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบกิจการ และ

2. กรรมการ
15 คน
3. ผูต้ รวจสอบกิจการ 3 คน

1. บุตรสมาชิกได้รับทุนครบ
100%
ตามที,จดั สรร

- ได้รับประสบการณ์ดาํ เนินการ
ตามโครงการ สามารถกลับมา
พัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสหกรณ์

งบประมาณ

หมวด 8
ข้อ 8.1

เม.ย - ก.ค.61

พ.ค.-ก.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

เงินกู้

1,500,000.00 คณะกรรมการ
หมวด 8
เงินกู้
ข้อ 8.4
199,800.00
หมวด 8
ข้อ 8.8

ฝ่ ายจัดการ

เจ้าหน้าที,
4. ที,ปรึ กษาสหกรณ์ฯ 5 คน
รวม
44 คน

ฯ
อย่างยัง, ยืนและมีประสิ ทธิภาพ

รวมทัZงหมด ( โครงการที 1 - 5 )

4,648,800.00

กลยุทธ์ ที 5 ส่ งเสริมให้ มีการประชาสั มพันธ์ อย่างหลากหลาย
โครงการ
1. การประชาสัมพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

กิจกรรม
1. จัดทําวารสารข่าวสหกรณ์เป็ นราย
เดือน
2. จัดทําแผ่นพับแบบไตรมาส
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สหกรณ์
4. จัดทําไวนิล
5. วิทยุสื,อสาร/วิทยุกระจายเสี ยง
6. ผ่านเว็ปไซต์ของสหกรณ์
(www.pntsc.com)
7. ผ่านไลน์กลุม่ สหกรณ์ เช่น
เพื,อนครู สหกรณ์, ประธานกลุม่
สหกรณ์

เป้าหมาย
1. สมาชิกทุกคน
2. บุคคลทัว, ไปได้รับข่าวสารความ
เคลื,อนไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ตัวชีZวดั
1. สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์อย่างต่อเนื,อง

ระยะเวลา
เม.ย.- ธ.ค.61

งบประมาณ
300,000
หมวด 5
ข้อ 5.4

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ ที 6 ส่ งเสริมสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรสู่ ความเป็ นเลิศ ในระดับสากล
โครงการ
2. 1. โครงการส่งสหกรณ์
2. โครงการส่งสหกรณ์
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด
3. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
กรมส่งเสริ มสหกรณ์
2. โครงการส่งสหกรณ์เข้า
ประกวด
สหกรณ์ดีเด่นของชุมนุม
สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด
3. เข้าร่ วมประเมินสหกรณ์สี
ขาวด้วยธรรมาภิบาล

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีZวดั

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
เข้าประกวดกรมส่งเสริ มสหกรณ์

ระยะเวลา

งบประมาณ

พฤษภาคม

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด

มิถุนายน

2. นักบริ หาร
3. นักปฏิบตั ิการ
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน

รวมค่ าใช้ จ่ายทัZงสิZน (กลยุทธ์ ที 1 - 6 )

- คะแนนประเมินมากกว่า 58%

มีนาคม-ธันวาคม

9,242,100.00

ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงระยะเวลาการดําเนินโครงการ /กิจกรรมของสหกรณ์ ฯ ประจําปี 2561
ที

กิจกรรม

1

การจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 25612564 การจัดทําแผน ปฏิบตั ิงาน และ
สรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี 2561

2

ปรับปรุ งระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด

3

ปรับปรุ งสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จํากัด
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษาและเจ้าหน้าที,

4

5

จตุสหกรณ์สมั พันธ์ชายแดนใต้ ครั%งที, 5

6

ส่งเสริ มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
- กําหนดส่งใบคําขอรับทุนการศึกษา
บุตร

ประจําเดือน
มีนาคม

พฤษภาคม

เมษายน

มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน ตุลาคม

3-4

1-31

- จัดสรรทุนตามหน่วยงานแต่ละสังกัด

9

- มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

26

พฤศจิกายน

ธันวาคม

7

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
- พัฒนาศักยภาพสมาชิกทัว, ไป

2-7
5-10

- พัฒนาศักยภาพสมาชิกบํานาญ
8

ส่งเสริ มความสามารถนักเรี ยนด้านกีฬา

9

แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2561

10

ระดมทุนเพื,อความมัน, คง

11

ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร

6-10
22

ส่ วนที 3
แผนปฏิบัติ
โครงการ ปี 2561

กลยุทธ์ ที 1
พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561 – 2564 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
และสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี 2561
2. โครงการจัดทําข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
3. โครงการประเมินประสิ ทธิภาพบุคลากร
4. โครงการจตุสหกรณ์สมั พันธ์ชายแดนใต้ ครั%งที, 5
5. โครงการปรับปรุ งสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

********************************

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 1

การจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561-2564 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการและสรุ ปผล
การดําเนินงานประจําปี 2561
คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการต่อเนื,อง
มีนาคม – ธันวาคม 2561
พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เป็ นองค์กรธุรกิจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อช่วยเหลือตัวเอง
และช่ วยเหลื อซึ, ง กันและกัน ตามอุ ดมการณ์ ส หกรณ์ ฯ ซึ, ง สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ปั ตตานี จํา กัด ได้ก าํ หนด
วิสัยทัศน์ไว้วา่ “ เป็ นองค์กรด้านธุ รกิจที,มีความมัน, คง ให้บริ การสมาชิกด้วยความมัน, ใจ พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
ในระดับสากล” และได้มีการกําหนดแผนกลยุทธ์เป็ นระยะเวลา 4 ปี เพื,อให้ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ดังนั%นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จึงมีความจําเป็ นต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 4 ปี และ
แผนปฏิ บตั ิง านประจํา ปี เพื,อกํา หนดกรอบและทิ ศทางการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ที, ใช้ใ นการจัดการของ
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื,อให้สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ ในการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน/โครงการที,วางไว้ และนําไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน คือความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สหกรณ์
มีความจําเป็ นต้องจัดทําแผนและสรุ ปแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เพื,อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้มนั, ใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสําเร็ จให้กบั เป้าหมายที,กาํ หนดไว้ป้องกันและลดความ
เสี, ยงที,อาจเกิดขึ%นในการทํางานไว้ล่วงหน้า
2.2 เพื,อจัดลําดับความสําคัญและความเร่ งด่วนของการทํางานไว้ล่วงหน้า รวมถึงใช้ในการมอบหมาย
งานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที,เกี,ยวข้องในการทํางาน
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561-2564 และจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน และสรุ ปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม จํานวน 42 คน เป็ นเวลา 2 วัน
3.1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561-2564 และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี 2561 จํานวน
50 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด มีแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี 2561
เป็ นเครื, องมือในการบริ หารจัดการที,ประหยัด คุม้ ค่า และมีประสิ ทธิภาพ

4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
4.1 ลักษณะกิจกรรม
4.1.1 กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561-2564 และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี 2561
4.1.2 กิจกรรมการสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี 2561
4.2 กิจกรรมขัZนตอนดําเนินงาน
ที

ขัZนตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

1.

นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ

10 กุมภาพันธ์ 2561

2.

ดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี

มีนาคม - เมษายน 2561

3.

สรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี และรายงานผล
การดําเนินงาน

ธันวาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินโครงการ
- ภาคใต้
6. งบประมาณดําเนินการ
- เงินงบประมาณ

273,600 บาท

ถัวเฉลี,ยได้ทุกรายการ

ประกอบด้ วย
กิจกรรมที 1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2561-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561
6.1 ค่าพาหนะ (รถตู)้ จํานวน 3 คัน 3 วันละๆ 2,800 บาท
=
25,200
6.2 ค่าที,พกั โรงแรม จํานวน 21 ห้องละๆ 1,500 บาท 2 คืน =
63,000
6.3 ค่าเบี%ยเลี%ยง
จํานวน 42 คนๆละ 400 บาท 2 วัน =
33,600
6.4 ค่าดําเนินการ
=
10,000
6.5 ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย
=
5,000
รวมทัZงสิZน
136,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรมที 2 สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2561
6.1 ค่าพาหนะ (รถตู)้ จํานวน 3 คัน 3 วันละๆ 2,800 บาท
6.2 ค่าที,พกั โรงแรม จํานวน 21 ห้องละๆ 1,500 บาท 2 คืน
6.3 ค่าเบี%ยเลี%ยง
จํานวน 42 คนๆละ 400 บาท 2 วัน
6.4 ค่าดําเนินการ
6.5 ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย
รวมทัZงสิZน

=
=
=
=
=

25,200
63,000
33,600
10,000
5,000
136,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. ประเมินผล
7.1 สํารวจรายการ / รายงานการใช้จา่ ยเงิน ประจําเดือน / ปี
7.2 ตรวจรายงานผลโครงการ / ประจําเดือน / ปี
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ดาํ เนินกิจกรรมบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และตอบสนอง
นโยบาย เพื,อพัฒนาองค์กรสู่ มาตรฐานสากล

ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 1

จัดทําข้ อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ปัตตานี จํากัด
คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการต่ อเนือง
มีนาคม - ธันวาคม 2561
พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ดําเนินการภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ฯ ข้อบังคับ ระเบียบและ
มติคณะกรรมการดําเนินการ โดยยึดผลประโยชน์ของสมาชิกภายใต้ กฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที,สอดคล้องกัน
ในสภาวะปัจจุบนั ระเบียบปฏิบตั ิของสหกรณ์ที,ถือใช้อยูม่ ีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั กับสภาวการณ์
การเปลี,ยนแปลง คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอโครงการปรับปรุ งระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด เพื,อรองรับดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้ระเบียบของสหกรณ์ฯ เป็ นปัจจุบนั และเหมาะสมกับความเปลี,ยนแปลง
2.2 เพื,อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
3. เป้ าหมาย
3.1 ปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการฝากและกูเ้ งิน
3.2 ปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิก
3.3 ปรับปรุ งระเบียบอื,น ๆ
4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
ปรับปรุ งระเบียบการดําเนินการเพื,อให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
4.2 ขัZนตอนวิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ที

กิจกรรม / วิธีการ

ระยะเวลา

1
2
3
4
5

นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
ประชุมคณะทํางานจัดทําโครงการ
เสนอโครงการ และหลักเกณฑ์
ดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ
ประเมินผล และสรุ ปผลโครงการ

10 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
เมษายน – ธันวาคม 2561
กรกฎาคม 2561

5. งบประมาณ
5.1 ใช้งบประมาณจํานวน 100,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ประเมินจากการปฏิบตั ิงาน
7. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
สหกรณ์ ได้ปรับปรุ งระเบียบต่าง ๆให้เป็ นปัจจุบนั และเป็ นที,พึงพอใจของสมาชิก

ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 1

ประเมินประสิ ทธิภาพบุคลากร
คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการต่ อเนือง
มีนาคม - ธันวาคม 2561
พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เปิ ดบริ การสมาชิกครบ 60 ปี ในปี 2561 ปัจจุบนั มีเจ้าหน้าที,
ของสหกรณ์ฯได้ให้บริ การสมาชิกแบ่งออกเป็ น 5 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายสิ นเชื,อ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายธุรการและ
ฝ่ ายประมวลผล เพื,อเป็ นการวัดประสิ ทธิภาพในการทํางานและการให้บริ การแก่สมาชิก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้เจ้าหน้าที,มีการประเมินการทํางานของตนเอง
2.2 เพื,อให้เจ้าหน้าที,มีการพัฒนา ปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื,อง
3. เป้ าหมาย
3.1 เจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
1. แจกแบบประเมินให้เจ้าหน้าที,สหกรณ์ฯ
2. รวบรวมแบบประเมิน
3. สรุ ปผลแบบประเมิน
4.2 ขัZนตอนวิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ที

กิจกรรม / วิธีการ

ระยะเวลา

1
2
3
4
5

นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
แจกแบบประเมินให้เจ้าหน้าที,
รวบรวมแบบประเมิน
สรุ ปผลแบบประเมิน
เสนอคณะกรรมการพิจารณา

10 กุมภาพันธ์ 2561
มิถุนายน และ ธันวาคม 2561
มิถุนายน และ ธันวาคม 2561
กรกฏาคม และ ธันวาคม 2561
มกราคม 2562

5. งบประมาณ 10,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ประเมินจากแบบประเมิน
6.2 การสังเกต
7. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
1. เจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด มีผลการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์
2. เจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ

ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 1

ปรับปรุ งสํ านักงานสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูปัตตานี จํากัด
คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการใหม่
มีนาคม–พฤศจิกายน 2561
พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที,รัฐบาลได้ประกาศ เมื,อวันที, 13 มกราคม 2559 โดยกระกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน, คง
ของมนุ ษย์ (พม.) ได้รายงานสถานการณ์แนวโน้มผูส้ ู งอายุที,มีสูงขึ%น และอีกไม่เกิน 10 ปี ข้างหน้าจะกลายเป็ น
สังคมผูส้ ู งอายุ รัฐบาลจึงได้กาํ หนดนโยบายเพื,อรับมื อสถานการณ์ ไว้ 3 ส่ วน คือ1) สนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุ
สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้อย่างมัน, คง ปลอดภัย และมีศกั ดิP ศรี 2) การเสริ มสร้ างสุ ขภาพอนามัยของผูส้ ู งอายุ
จัดระบบสาธารณสุ ขให้ผสู ้ ู งอายุสามารถเข้าไปใช้บริ การอย่างสะดวกและง่ายขึ%น 3) ส่ งเสริ มประกันรายได้ที,
มัน, คงและยัง, ยืน และจากผลการดํา เนิ น งาน ประจํา เดื อ นตุล าคม 2560 ที,ผ ่า น พบว่า มีส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ
จํานวน 8,835 คน แยกเป็ นกลุ่มที,มีอายุน้อยกว่า 60 ปี จํานวน 6,394 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.37 และกลุ่ม ที,
มีอ ายุม ากกว่า 60 ปี ขึ% น ไป จํา นวน 2,441 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 27.62 ซึ, ง ในกลุ ่ม นี% ย งั พบว่า ในแต่ล ะปี มี
สมาชิ กสหกรณ์ ฯเกษียณอายุราชการที,บอกถึ งแนวโน้มเพิ,มขึ%นเรื, อยๆและยังพบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯบางส่วน
มีความพิการรวมอยูด่ ว้ ย
ดังนั%นสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้เล็งเห็ นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงกําหนดแผนงาน/
โครงการ เพื,อสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูส้ ู งอายุและมีความพิการ
และรวมไปถึงสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทุกคน จึงนําเสนอให้มีการปรับปรุ งสํานักงานชั%นล่าง เพื,ออํานวยความ
สะดวกในการบริ การแก่สมาชิ ก ด้านการเงิ นและสิ นเชื, อ และปรับสภาพแวดล้อมซึ, งประกอบด้วย สภาพ
ภูมิทศั น์ภายใน ภายนอกอาคาร การสร้างโรงรถและจัดสร้ างห้องนํ%า ห้องสุ ขา เพื,อให้สมาชิ กที,มาติดต่อ
ได้รับความสะดวกสบาย และมีความเหมาะสม สะอาด ร่ มรื, น และสวยงามมากขึ%น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อเพิม, พื%นที,บริ การและตอบสนองกลุ่มพิเศษที,เป็ นผูส้ ู งอายุและความพิการให้ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
2.2 เพื,อเพิม, โอกาสการให้บริ การด้านการเงินและสิ นเชื,อ มีความสะดวกและรวดเร็ วขึ%น
2.3 เพื,อเพิม, ปัจจัยการบริ การด้านสุ ขาภิบาลและสิ, งแวดล้อมที,ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคน

3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ เป็ นการก่อสร้าง จัดซื%อจัดจ้าง และการปรับปรุ งพื%นที, จํานวน 4 รายการ ดังนี%
3.1.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่างและตกแต่งภายใน จํานวน 5 ห้อง
ขนาดกว้าง 12.30 ม. X ยาว 28.58 ม. X สู ง 3.20 ม.
3.1.2 จัดซื% อโต๊ะพร้อมเก้าอี% สําหรับรอรับบริ การจํานวน 3 ชุด
3.1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุ งโรงจอดรถแบบมีหลังคา จํานวน 1 หลัง (11 คัน)
3.1.4 ก่อสร้างห้องนํ%า/ห้องสุ ขา จํานวน 3 ห้อง (ห้องนํ%าชาย ,ห้องนํ%าหญิง ,
ห้องนํ%าสําหรับผูส้ ู งอายุและทุพพลภาพ) พร้อมก่อสร้างราวสเตนเลสกันตก ความยาว 40 เมตร และทางเดินทราย
ล้าง ขนาด 1.20 x 40 เมตร
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สมาชิกที,มารับบริ การได้รับความสะดวกสบายมากขึ%น
3.2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด มีสภาพแวดล้อมสวยงาม
4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่าง
4.1.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่าง / จัดซื%อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ช% นั ล่าง
4.1.2 ก่อสร้างห้องสุ ขา 1 หลัง (3 ห้อง)
4.2 ขันตอนและระยะเวลาดําเนินการ
ที
1
2
3
4
5.
6.

ขัZนตอนการดําเนินการ
นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื,อแต่งตั%งคณะทํางาน
ประชุมคณะอนุกรรมการเพื,อจัดซื%อ-จัดจ้าง
ดําเนินงานตามโครงการ
คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง เข้าตรวจ/ส่ งมอบงานจ้าง
สรุ ปผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการดําเนินการ

5. สถานทีด ําเนินการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน-ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

6. งบประมาณ จํานวน 3,645,700.00 บาท
6.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่างและตกแต่งภายใน
เป็ นเงิน 2,845,700.00 บาท
6.2 ก่อสร้างห้องนํ%า/ห้องสุ ขา จํานวน 3 ห้อง พร้อมก่อสร้างราวสเตนเลสกันตก ความยาว 40 เมตร
และทางเดินทรายล้าง ขนาด 1.20X 40 เมตร
เป็ นเงิน 800,000.00 บาท
หมายเหตุ

ถัวเฉลี,ยจ่ายทุกรายการ

7. การประเมินผล
7.1 สํารวจรายการที,ดาํ เนินการตามเป้าหมาย/ ครบถ้วน/ถูกต้อง
7.3 สํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯต่อการให้บริ การและ ปัจจัยที,เพิม, ขึ%น
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้รับการยอมรับด้านการให้บริ การที,เป็ นเลิศ
8.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด มีภูมิทศั น์ที,สวยงามและร่ มรื, น

ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ

ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 1

จตุสหกรณ์สัมพันธ์ ชายแดนใต้ ครัZงที 5
คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการต่ อเนือง
เมษายน – พฤษภาคม 2561
พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการสหกรณ์สากล หลักการที, 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (สหกรณ์สามารถให้บริ การแก่
สมาชิกอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์โดยการประสานความ
ร่ วมมือในระดับท้องถิ,น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ) สามารถให้บริ การแก่สมาชิกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ดเพื,อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสานความร่ วมมือในระดับ
ท้องถิ,น
ดังนั%นในการจัดกิจกรรมครั%งนี% สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด เป็ นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จึงร่ วมมือกับ
สหกรณ์ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้จ ัด กิ จ กรรมจตุ ส หกรณ์ สั ม พัน ธ์ ช ายแดนใต้ จัด ขึ% น เป็ นครั% งที, 5 เพื, อ ร่ ว ม
แลกเปลี,ยนความคิดเห็นนําไปสู่ การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้มีความเข้มแข็งมากขึ%น รวมทั%งการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจที,ดีต่อกัน และเป็ นหลักประกันการดูแลตัวเอง การช่วยเหลือเพื,อนครู ท% งั หมดถือเป็ น
การพัฒนาชาติบา้ นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง, ในพื%นที,จงั หวัดชายแดนใต้ เพื,อนําไปสู่ การพึ,งตนเองและช่วยเหลือ
ผูอ้ ื,นได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อแลกเปลี,ยนข้อมูลการโอนย้าย และการสมัครสมาชิกใหม่
2.2 เพื,อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งระหว่างองค์กร
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการ ที,ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที, จํานวน 44 คน ที,เข้าร่ วมโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพเพิม, ขึ%น

4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
ที
ขัZนตอนการดําเนินการ
1 นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชุมคณะทํางาน 4 สหกรณ์
3. จัดกิจกรรมจตุสหกรณ์

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินโครงการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
6. งบประมาณ
6.1
6.2
6.3
6.4

จํานวน 103,400 บาท

ค่าลงทะเบียน
ค่าที,พกั โรงแรม
ค่าเบี%ยเลี%ยง
ค่าพาหนะเหมาจ่าย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

44
22
44
44

คนๆ ละ
ห้อง ละ
คนๆละ
คนๆละ

1,000
1,500
400
200

บาท
=
บาท 1 คืน
=
บาท 1 วัน
=
บาท
=
รวมทัZงสิZน

44,000 บาท
33,000 บาท
17,600 บาท
8,800 บาท
103,400 บาท

7. การประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจบุคลากรที,เข้าร่ วมกิจกรรม
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู ้ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
8.2 สหกรณ์ชายแดนใต้ มีสัมพันธภาพที,ดี มีความเข้มแข็ง มีความก้าวหน้ายิง, ขึ%น

ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

กลยุทธ์ ที 2
ส่ งเสริมให้ สมาชิกมีการออมอย่างต่ อเนืองและยัง ยืน
1. โครงการระดมทุนเพื,อความมัน, คง

********************************

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 2

ระดมทุนเพือความมันคง
กรรมการและเหรัญญิก
โครงการต่ อเนือง
มีนาคม - ธันวาคม 2561
ส่ งเสริมให้ สมาชิกมีการออมอย่างต่ อเนืองและยัง ยืน

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบว่าด้วยการับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมายพ.ศ.2557 ขึ%น เพื,อระดมทุนจากมวล
สมาชิก ในการบริ หารเงินกูใ้ ห้มีประสิ ทธิภาพและมีความสะดวกคล่องตัว โดยลดภาระการกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงินอื,นในอัตราดอกเบี%ยสู ง ซึ,งการระดมทุนดังกล่าวสมาชิกให้ความสนใจและมีการออมอย่างต่อเนื,อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการระดมทุนเงินฝากกับสหกรณ์เพื,อเป็ นการ
เพิม, สภาพคล่องในการบริ หารจัดการสหกรณ์ จึงควรส่ งเสริ มการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก เป็ นการระดม
ทุนเพื,อความมัน, คงของสหกรณ์ฯ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
2.2 เพื,อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
3. เป้ าหมาย
3.1 สมาชิกที,ฝากเงินหัก ณ ที,จา่ ยอยูแ่ ล้ว ฝากเงินเพิม, ขึ%น
3.2 สมาชิกใหม่ทุกคนเปิ ดบัญชี หัก ณ ที,จา่ ย
3.3 สมาชิกที,ยงั ได้ไม่เปิ ดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ให้เปิ ดบัญชีฝากเงินเพิม, ขึ%น
3.4 รณรงค์ให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ เข้าร่ วมโครงการระดมหุน้ และระดมเงินฝากโดยมี
รางวัลเป็ นแรงจูงใจ
4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรมที 1 ระดมเงินฝาก
1. ส่ งเสริ มการหักเงิน ณ ที,จ่ายเพิม, ขึ%น
2. ส่ งเสริ มเปิ ดบัญชีเงินฝากสําหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกสมทบ
3. ออกประกาศสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์และข่าวสหกรณ์
4. ประเมินผล

4.2 กิจกรรมที 2 ระดมหุ้น
1. ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื, อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆอย่างต่อเนื,อง
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิกซื%อหุน้ เพิม, โดยประชาสัมพันธ์รางวัลเป็ นแรงจูงใจในการเข้าร่ วม
โครงการจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
3. ประเมินผล
4.3ขัZนตอนวิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ที

กิจกรรม / วิธีการ

ระยะเวลา

1
2
3

นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั%งคณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์,ข่าวสหกรณ์ฯ,ประธานกลุ่ม,บอร์ด
สหกรณ์ฯ ,ไลน์กลุ่มสหกรณ์
ออกประกาศสหกรณ์
ส่ งเสริ มให้สมาชิกใหม่เปิ ดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ
ส่ งเสริ มให้สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากและซื%อหุน้ เพิม, กับ
สหกรณ์ โดยมีรางวัลเป็ นแรงจูงใจในการเข้าร่ วมโครงการ
กําหนดระยะเวลาในการฝากเงินอย่างน้อย 1 ปี
จับสลากรางวัลระดมหุน้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
โอนเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่ วมโครงการระดมเงินฝาก
เมื,อฝากเงินกับสหกรณ์ฯครบ 1 ปี

10 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน – ธันวาคม 2561

4
5
6
7
8
9

10 ประเมินผล และสรุ ปผลโครงการ

เมษายน – ธันวาคม 2561
เมษายน – ธันวาคม 2561
เมษายน – ธันวาคม 2561
เมษายน – ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
เมื,อฝากเงินครบ 1 ปี
ธันวาคม 2561

5. งบประมาณ (ตามหมายเหตุในกลยุทธ์ที, 2)
6. การประเมินผล
6.1 การตรวจสอบบัญชีเงินฝากตามกลุ่มเป้าหมาย
7. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
7.1 สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิม, ขึ%น
7.2 สหกรณ์ฯ มีทุนเรื อนหุ ้นเพิม, ขึ%น
ลงชื,อ

ชัยกิจ ชะดารัตน์
(นายชัยกิจ ชะดารัตน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

กลยุทธ์ ที 3
ส่ งเสริมระบบการให้ บริการสิ นเชื อ
และเพิม ประสิ ทธิภาพการชําระหนีZ
1. โครงการติดตามการชําระหนี%
********************************

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 3

ติดตามการชําระหนีZ
คณะกรรมการเงินกู้
โครงการต่ อเนือง
มกราคม - ธันวาคม 2561
ส่ งเสริมระบบการให้ บริการสิ นเชื อและเพิม ประสิ ทธิภาพการชําระหนีZ

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ปั ตตานี จํา กัด ได้ดาํ เนิ นการบริ ก ารเงิ นกู้ใ ห้ก บั สมาชิ ก แต่เนื, องด้วยมี
สมาชิกที,คา้ งชําระหนี%มีจาํ นวนมากขึ%น ทําให้ส่งผลกระทบต่อการบริ หารการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด จึงได้จดั ทําโครงการติดตามการชําระหนี%ข% ึนมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อลดจํานวนสมาชิกที,คา้ งชําระหนี%ทุกประเภท
2.2 สมาชิกที,ใช้บริ การเงินกูส้ ามารถชําระหนี%ได้เป็ นปกติ
3. เป้ าหมาย
3.1 สมาชิกที,คา้ งชําระหนี%ทุกประเภทลดลง
3.2 สมาชิกที,ใช้บริ การทุกคนมีความพึงพอใจต่อการติดตามเร่ งรัดหนี%
4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
4.1.1. แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ทราบ
4.1.2. วางหลักเกณฑ์ในการดําเนินการโครงการ
4.2 ขัZนตอนกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
ที

กิจกรรม/วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ

1. นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
10 กุมภาพันธ์ 2561
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายเงินกูจ้ ดั ทําโครงการและหลักเกณฑ์
มีนาคม 2561
3. ดําเนินกิจกรรม
- ประชุมเจ้าหน้าที,การเงิน
มีนาคม 2561
- การเร่ งรัดติดตามหนี%คา้ งชําระ โดยการติดตามหนี%คา้ งเป็ นออกเป็ น
หนังสื อ และออกติดตามไปยังโรงเรี ยนต้นสังกัดของสมาชิก
4. รายงานผลการดําเนินการติดตามให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ เมษายน - ธันวาคม 2561
5. ประเมินผล สรุ ปผลโครงการ
ธันวาคม 2561

5. งบประมาณ 264,000 บาท
6. การประเมินโครงการ
สรุ ปผลการดําเนินโครงการ และรายงานผลการดําเนินงานเป็ นรายเดือน และรายปี บัญชี
7. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
7.1 จํานวนสมาชิกที,คา้ งชําระหนี%ลดลง
7.2 สหกรณ์มีผลกําไรมากขึ%น

ลงชื,อ เสถียร ถาวรสุ ข
(นายเสถียร ถาวรสุ ข)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

กลยุทธ์ ที 4
ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพ และจัดสวัสดิการ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
โครงการส่ งเสริ มความสามารถนักเรี ยนด้านกีฬา
โครงการส่ งเสริ มทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ ที,ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที,

********************************

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์ ที 4

พัฒ นาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูปัตตานี จํากัด
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์
โครงการต่ อเนือง
มีนาคม – พฤศจิกายน 2561
ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีปะสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้จดั ตั%งขึ%นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื,อให้สมาชิกได้ออมทรัพย์
การรับฝากเงินและการกูย้ มื เงิน เพื,อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิก พร้อมด้วยการจัดหาทุนเพื,อเป็ นการส่ งเสริ ม
สนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิก และสมาชิกทุกคนต้องรักษาผลประโยชน์ที,พ, งึ ได้รับจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก พร้อมกับด้านสารสนเทศ เพื,อ
สมาชิกได้พฒั นาตนเองและพัฒนาสหกรณ์ฯให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
สมาชิกนับเป็ นบุคคลสําคัญที,ทาํ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ดําเนินการไปด้วยความสําเร็ จ
และมีศกั ยภาพ พร้อมกับสภาพปัจจุบนั สหกรณ์ฯมีการเปลี,ยนแปลงระบบการบริ หารอยูต่ ลอดเวลา ฉะนั%น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องมีการพัฒนาตนเอง แลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื,อนําไปสู่ การพัฒนาองค์กรให้เกิด
ความสําเร็ จและยัง, ยืน
ดังนั%นสหกรณ์จึงได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เพื,อไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที,ประสบ
ผลสําเร็ จในด้านการบริ หารและด้านอื,นๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้สมาชิกสหกรณ์ที,เข้าร่ วมโครงการมีความเข้าใจเกี,ยวกับการบริ หารงานของสหกรณ์ฯ
2.2 เพื,อเปิ ดโอกาสให้สมาชิกที,เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ซ, ึงกันและกัน
2.3 เพื,อนําผลสรุ ปจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาปรับปรุ งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพยัง, ยืน
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ
3.1.1 สมาชิกทัว, ไป คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษาและเจ้าหน้าที,สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานีจาํ กัด รวมทั%งหมดจํานวน 100 คน
3.1.2 สมาชิกบํานาญ คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษาและเจ้าหน้าที,สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานีจาํ กัด รวมทั%งหมดจํานวน 50 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
สมาชิกทัว, ไปและสมาชิกบํานาญที,เข้าร่ วมโครงการ เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของ
การดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ฯ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจและนํามาใช้ในการดําเนินงาน เสริ มสร้าง
ความสามัคคี ร่ วมแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ สรุ ปองค์ความรู ้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานสู่ การพัฒนาของ
สหกรณ์ฯอย่างยัง, ยืน
4. กิจกรรม/ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 ขัZนตอนการดําเนินการ/ระยะเวลาดําเนินการ
ที
ขัZนตอนการดําเนินการ
1. นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
2. ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที 1 พัฒ นาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู
ปัตตานี จํากัด (สมาชิกทัว ไป)
- พิจารณาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
เข้าร่ วมโครงการ
- ประชุมพบปะชี%แจงสมาชิก(ทัว, ไป) ที,เข้าร่ วมโครงการ
- ดําเนินการตามโครงการ
- ประเมินผลและสรุ ปผลโครงการ

3.

กิจกรรมที 2 พัฒ นาศักยภาพสมาชิกบํานาญสหกรณ์ออม
ทรัพ ย์ครูปัตตานี จํากัด
- พิจารณาสมาชิกบํานาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด ที,เข้าร่ วมโครงการ
- ประชุมพบปะชี%แจงสมาชิกบํานาญที,เข้าร่ วม
โครงการ
- ดําเนินตามโครงการ
- ประเมินผลและสรุ ปผลโครงการ

5. สถานทีด ําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

สิ งหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

6. งบประมาณ จํานวน 1,158,000 บาท ถัวเฉลี,ยจ่ายทั%งสิ% น
รายละเอียดการดําเนินการดังนีZ
กิจกรรมที 1 พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด (สมาชิกทัว, ไป)
6.1 ค่าพาหนะจํานวน 2 คัน 6 วันๆละ 15,000 บาท
= 180,000
6.2 ค่าที,พกั โรงแรม 50 ห้อง ห้องละ 1,500 บาท 4 คืน
= 300,000
6.3 ค่าเบี%ยเลี%ยงสมาชิก/ค่าเสื% อ (เหมาจ่าย) คนละ1,300 บาท 100 คน = 130,000
6.4 ค่าดําเนินการค่าของที,ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ /เอกสาร
= 60,000
6.5 ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย 100 คนๆละ 20 บาท 6 วัน
= 12,000
รวมทัZงสิ น 682,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรมที 2 พัฒนาสมาชิกบํานาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
6.1 ค่าพาหนะจํานวน 1 คัน 6 วันๆละ 15,000 บาท
=
=
6.2 ค่าเช่าเหมารถตูจ้ าํ นวน 5 คัน 4 วันๆละ 5,500 บาท
=
6.3 ค่าที,พกั โรงแรม 25 ห้อง ห้องละ 1,500 บาท x 4 คืน
6.4 ค่าเบี%ยเลี%ยงสมาชิก/ค่าเสื% อ(หมาจ่าย)คนละ 1,300 บาท 50 คน =
6.5 ค่าดําเนินการค่าของที,ระลึกค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร
=
6.6 ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย 50 คนๆละ 20 บาท 6 วัน
=
รวมทัZงสิ น

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

90,000
110,000
150,000
65,000
55,000
6,000
476,000

7. ประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของสมาชิกที,เข้าร่ วมโครงการ
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
1. สมาชิกได้รับความรู ้ ในการบริ หารงานของสหกรณ์ที,ไปศึกษาดูงานและได้มีการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้
ซึ,งกันและกัน
2. สมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษาและเจ้าหน้าที,ได้รับประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน
3. ได้นาํ ผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด
ลงชื,อ อํานาจ สมทรง
(นายอํานาจ สมทรง)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์ ที 4

ส่ งเสริมความสามารถนักเรีย นด้ านกีฬ า
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์
โครงการต่ อเนือง
กรกฎาคม – กันยายน 2561
ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายอย่างถูกต้องและสมํ,าเสมอ จะทําให้สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง อีกทั%งเป็ นการช่วย
เพิม, สมรรถนะของการทํางานได้เป็ นอย่างดี ในด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ได้กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษา เพื,อให้ผเู ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างอยากหลาย ซึ,งจะเห็นได้วา่ กีฬาและการออกกําลังกายมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง,
กีฬาเป็ นกิจกรรมที,จะส่ งเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างหมูค่ ณะ เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงออก ซึ,งความพึงพอใจตามความต้องการ ทั%งยังเป็ นกิจกรรมที,ก่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามทั%งทางกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จึงตระหนัก และให้ความสําคัญ ความสามารถด้านกีฬาของ
นักเรี ยน จึงได้จดั ให้มีโครงการส่ งเสริ มความสามารถนักเรี ยนด้านกีฬาวอลเลย์บอลนักเรี ยนหญิง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อส่ งเสริ มความสามารถและศักยภาพ ด้านกีฬา ของนักเรี ยน
2.2 เพื,อส่ งเสริ มการออกกําลังกายและใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
2.3 เพื,อให้นกั เรี ยนมีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ในระดับที,สูงขึ%นต่อไป
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ
3.1.1 นักเรี ยนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี จํานวน 12 ทีม
3.1.2 นักเรี ยนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี จํานวน 12 ทีม
3.1.3 กองเชียร์ จํานวน 24 ทีม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนได้มีทกั ษะความสามารถด้านกีฬาเพิม, มากขึ%น
3.2.2 นักเรี ยนและกองเชียร์ มีความรัก ความสามัคคีเพิม, มากขึ%น

4. กิจกรรม/ ขัZนตอนการดําเนินการ
ที
1.
2.
3.

กิจกรรม / วิธีการ
นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุ ปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
มิถุนายน – กันยายน 2561
กันยายน 2561

5. สถานทีด ําเนินการ
5.1 กลุ่มเครื อข่ายการศึกษาในแต่ละอําเภอ
5.2 สนามกีฬากลางองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปัตตานี
6. งบประมาณ 400,000 บาท ถัวเฉลีย ได้ ทกุ รายการ
กิจกรรมที 1
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรี ยนหญิงรุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี จํานวน 200,000 บาท
กิจกรรมที 2
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรี ยนหญิงรุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี จํานวน 200,000 บาท
7. ประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนที,เข้าร่ วมโครงการ
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
8.2 นักเรี ยนมีเจตคติที,ดีตอ่ การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
8.3 นักเรี ยนมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ และฝึ กการทํางานเป็ นทีม

ลงชื,อ อํานาจ สมทรง
(นายอํานาจ สมทรง)
ผูเ้ สนอโครงกร

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
สนองกลยุทธ์ ที 4

ส่ งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูปัตตานี จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้
โครงการต่ อเนือง
เมษายน – กรกฎาคม 2561
ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัดได้ดาํ เนินการตามนโยบายและระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด โดยมุง่ เน้นที,จะช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมัน, คงในการดํารงชีวติ การศึกษาบุตรสมาชิก
เป็ นสิ, งที,สาํ คัญที,สหกรณ์จะต้องส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือในการยกระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก
ให้สูงขึ%นเพื,อเป็ นพื%นฐานในการดํารงชีวติ ต่อไป สหกรณ์ฯ จึงได้จดั ให้มีกี,ส่งเสริ มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อช่วยเหลือและลดภาระการใช้จา่ ยในการศึกษาของบุตรให้แก่สมาชิก
2.2 เพือ, สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
2.3 เพื,อให้สมาชิกได้เห็นความสําคัญในอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ที,มีบุตรทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการที,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด และสามารถนําไปใช้จา่ ยทางด้านการศึกษาบุตรของสมาชิกตามความ
เหมาะสม
3.2 เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรแก่สมาชิกทําให้
ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
4. กิจกรรม/ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
- สมาชิกส่ งแบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- คัดแยกแบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุกคน

4.2 ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ
ที
1
2

3

ขัZนตอนวิธีการ
นําเสนอโครงการต่อที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
ขั%นตอนดําเนินกิจกรรมโครงการ
4.1 ประกาศให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับทุน
4.2 จัดสรรทุนตามหน่วยงานที,สังกัด
4.3 มอบทุนการศึกษาสมาชิก
ประเมินผลและสรุ ปผล

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินโครงการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
6. งบประมาณ
เงินงบประมาณที,ดาํ เนินจํานวน 1,500,000 บาท ถัวเฉลี,ยค่าใช้จา่ ยทั%งหมด
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนีZ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั%นก่อนประถมศึกษา
ทุนละ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั%น ประถมศึกษา
ทุนละ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั%นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั%นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั%นอุดมศึกษา
ทุนละ
- ค่าใช้จา่ ยดําเนินการ
เป็ นเงิน

1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. การประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกที,เข้าร่ วมโครงการ
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 สามารถช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จา่ ยในการศึกษาของบุตรสมาชิก
8.2 สามารถสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
8.3 สมาชิกได้เห็นความสําคัญในอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์

ลงชื,อ เสถียร ถาวรสุ ข
(นายเสถียร ถาวรสุ ข)

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)

ผูเ้ สนอโครงการ
ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
สนองกลยุทธ์ ที 4

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
แสดงมุทติ าจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561
คณะกรรมการเงินกู้
โครงการต่ อเนือง
กันยายน 2561
ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ดาํ เนินโครงการให้กา้ วหน้าและมัน, คงมากขึ%น ซึ,งใน
แต่ละปี จะมีสมาชิกสหกรณ์ฯเกษียณอายุราชการ ด้วยสมาชิกเกษียณราชการเป็ นบุคคลที,น่ายกย่อง เคารพนับถือ
และมีคุณงามความดี เพื,อเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็ นขวัญกําลังใจแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการดังกล่าว
คณะกรรมการดําเนินการจึงจัดให้มีโครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อให้เกียรติ ยกย่องในคุณความดีและมองเห็นความสําคัญของสมาชิกที,เกษียณอายุราชการ
2.2 เพื,อเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจที,ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ที,เกษียณอายุราชการ
2.3 เพื,อแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 ที,เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด ทุกคน
3. เป้ าหมาย
3.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ทุกคนที,เกษียณอายุราชการในปี 2561
จํานวน
3.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน/ประธานกลุ่ม/คณะกรรมการ
ผูต้ รวจสอบ/เจ้าหน้าที,/แขกผูม้ ีเกียรติ/ที,ปรึ กษา
จํานวน
รวมทัZงสิZน

280 คน
140 คน
420 คน

4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
4.1.1 ประชุม พบปะแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้เกี,ยวกับความสําเร็ จในชีวติ ราชการ
4.1.2 มอบของที,ระลึก / เงินขวัญถุง / เกียรติบตั รแก่สมาชิกที,เกษียณอายุราชการ
4.1.3 รับประทานอาหารร่ วมกัน

4.2 ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ
ที
ขัZนตอนวิธีการ
1. นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชุมคณะทํางานวางแผนดําเนินงานตามโครงการ
3. ขั%นตอนดําเนินงานตามกิจกรรม
- ประชุมพบปะแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้
- มอบของที,ระลึก / เงินขวัญถุง แก่สมาชิกที,เกษียณอายุราชการ
- รับประทานอาหารร่ วมกัน
4. ประเมินผลและสรุ ปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
สิ งหาคม 2561
กันยายน 2561

ตุลาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินโครงการ
โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี
6. งบประมาณ 1,391,000 บาท ถัวเฉลี,ยจ่ายทุกรายการ
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนีZ
- ค่าการแสดง
เป็ นเงิน
10,000
- ค่าเกียรติบตั ร จํานวน 280 ใบ x 150 บาท
เป็ นเงิน
42,000
- ค่าอาหารและเครื, องดื,ม 420 คน x 350 บาท
เป็ นเงิน
147,000
- ค่าเงินขวัญถุง จ่ายตามอายุการเป็ นสมาชิก
เป็ นเงิน
1,120,000
โดยมีเงือนไขดังนีZ
อายุการเป็ นสมาชิก 1-10 ปี รับเงินขวัญถุงละ
1,000
อายุการเป็ นสมาชิก 11-20 ปี รับเงินขวัญถุงละ
2,000
อายุการเป็ นสมาชิก 21-30 ปี รับเงินขวัญถุงละ
3,000
อายุการเป็ นสมาชิก 31-40 ปี รับเงินขวัญถุงละ
4,000
- ค่าช่อดอกไม้/มาลัยข้อมือ สมาชิกเกษียณอายุราชการ เป็ นเงิน
42,000
- ค่าดําเนินการ
เป็ นเงิน
30,000
รวมทัZงหมด 1,391,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. ประเมินผล
7.1 สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกที,เข้าร่ วมโครงการ
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ที,เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจ เป็ นการ
ให้เกียรติ ยกย่องในคุณความดีและมองเห็นความสําคัญของผูท้ ี,เกษียณอายุราชการ
8.2 เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจที,ดีตอ่ การดําเนินชีวติ หลังเกษียณอายุราชการ
8.3. ได้แสดงมุทิตาจิตสมาชิกที,เกษียณอายุราชการในปี 2561 ที,เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จํากัดทุกคน

ลงชื,อ เสถียร ถาวรสุ ข
(นายเสถียร ถาวรสุ ข)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์ ที 4

พัฒ นาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ทีป รึกษาและเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายจัดการ
โครงการต่ อเนือง
พฤษภาคม 2561
จัดสวัสดิการและพัฒ นาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เปิ ดบริ การสมาชิกหลากหลายด้าน ทั%งทางด้านการรับฝากเงิน
การให้สินเชื,อ การจัดสวัสดิการและการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จํากัด มีความก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยสภาพปัจจุบนั สหกรณ์ฯมีการเปลี,ยนแปลงระบบการบริ หารงาน
อยูต่ ลอดเวลา มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามารองรับการปฏิบตั ิงาน เพื,อให้มีความสะดวก รวดเร็ วและเป็ น
การเพิม, ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ดังนั%นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จึงได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษาและเจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื,อไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที,
ประสบผลสําเร็ จในด้านการบริ หารงานสหกรณ์และด้านอื,นๆ เพื,อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
บุคลากรและเพื,อให้สอดรับกับการบริ การที,เปลี,ยนแปลง มีการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและพัฒนาองค์กรให้
ก้าวไกลสู่ ระดับสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อเพิม, ประสบการณ์และแนวคิดในการนํามาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
2.2 เพือ, เป็ นการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ที,ไปศึกษาดูงาน
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษา และเจ้าหน้าที,ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ รวม
ทั%งหมด จํานวน 44 คน ได้รับการพัฒนา
3.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษา และเจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ได้รับความรู ้ความเข้าใจ และนํามาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

4. กิจกรรม/ ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษา และเจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
จํากัด รวมทั%งหมด 44 คน ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จํานวน 1 แห่ง
4.2 ขัZนตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินงาน
ที
1.
2.
3.

ขัZนตอนการดําเนินงาน
นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุ ปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2561
สิ งหาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภายในประเทศ
6. งบประมาณ งบประมาณดําเนินงานทัZงสิZน 199,800 บาท ถัวเฉลีย จ่ ายทัZงสิZน
6.1 ค่าพาหนะรถทัวร์ จํานวน 1 คัน 3 วันๆละ 15,000 บาท
=
6.2 ค่าที,พกั โรงแรม 22 ห้องๆ ละ 1,500 บาท 2 คืน
=
6.3 ค่าเบี%ยเลี%ยง (400 X 44 x 3 )
=
6.4 ค่าดําเนินการ ค่าของที,ระลึก
=
6.5 ค่ากรมธรรม์ประกันภัย
=

45,000
66,000
52,800
30,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทัZงสิZน 199,800 บาท
7. ประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจจากสมาชิกผูม้ าใช้บริ การ
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที,ปรึ กษา และเจ้าหน้าที,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ได้รับประสบการณ์จากการดําเนินการตามโครงการ สามารถกลับมาพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนา
สหกรณ์ฯ อย่างยัง, ยืนและมีประสิ ทธิภาพ
8.2 ได้รับความรู ้เกี,ยวกับการบริ หารงานของสหกรณ์ฯที,ไปศึกษาดูงาน และสามารถนํามาเป็ นแนว
ทางการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
ลงชื,อ คํานึง ดิษฐโรจน์
(นายคํานึง ดิษฐโรจน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

กลยุทธ์ ที 5
ส่ งเสริมให้ มกี ารประชาสั มพันธ์ อย่างหลากหลาย
1. โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
********************************

ชื อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
กลยุทธ์ ที 5

การประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการต่อเนื,อง
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561
จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย

1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ถือเป็ นเรื, องสําคัญมากในทุกหน่วยงาน เพื,อที,จะให้ความรู ้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ว่าสหกรณ์กาํ ลังดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง และมีการเปลี,ยนแปลงอย่างไร เพื,อให้
สมาชิกได้ทราบความเคลื,อนไหว ของสหกรณ์เพื,อที,จะทราบถึงสิ ทธิประโยชน์ที,ควรจะได้รับ จากการ
ดําเนินงาน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื,อสมาชิกได้รับทราบข่าวความเคลื,อนไหวของสหกรณ์ฯ
2.2 เพื,อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี,ยวกับการบริ หารจัดการของสหกรณ์ฯ
2.3 เพื,ออํานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกในการติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ฯ
2.4 เพื,อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯต่อสมาชิกสหกรณ์ฯและบุคคลภายนอก
3. เป้ าหมาย
3.1
3.2

สมาชิกทุกคนได้รับทราบข่าวความเคลื,อนไหวของสหกรณ์ฯเป็ นประจําทุกเดือน
สมาชิกทุกคนรู ้และเข้าใจในการดําเนินการของสหกรณ์ฯ

4. กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ
4.1 กิจกรรม
4.1.1 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทําวารสารทุก 3 เดือน ปี ละ 4 ฉบับ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ไวนิลประชาสัมพันธ์
4.1.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวทิ ยุ ทุกเดือน
4.1.3 จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
4.1.4 ประสานงานกับประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
4.1.5 ประสานงานกับสํานักงานเขตพื%นที, ต่างๆ
4.1.6 ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์และไลน์ของสหกรณ์ เพื,อความสะดวกในการใช้งาน
และเป็ นปัจจุบนั
4.1.7 ทางวิทยุสถานีกระจายเสี ยงในจังหวัดปัตตานี

4.2

ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ

ที
ขัZนตอนวิธีการ
1. นําเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
2. ดําเนินการตามกิจกรรมที,กาํ หนดในโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561

3. ประเมินผลและสรุ ปผลโครงการ

ธันวาคม 2561

5. สถานทีด ําเนินโครงการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
6. งบประมาณ 300,000 บาท
7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลจากผลการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม
7.2 ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
8. ผลทีค าดว่าจะได้ รับ
8.1 สมาชิกได้รับข่าวสารความเคลื,อนไหวการดําเนินงานของสหกรณ์

ลงชื,อ อํานาจ สมทรง
(นายอํานาจ สมทรง)
ผูเ้ สนอโครงกร

ลงชื,อ ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ที 7/2561
เรื อง แต่ งตัZงคณะอนุกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (2561 - 2564)
และโครงการจัดทําแผนปฏิบัตงิ าน ประจําปี 2561
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้รับอนุมตั ิงบประมาณโดยที,ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
เมื,อวันที, 10 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการชุดที, 60
โดยคราวประชุมครั%งที, 2/2561 ได้กาํ หนดให้จดั กิจกรรมระหว่างวันที, 3-4 มีนาคม 2561
ดังนั%น เพื,อให้การดําเนินการประสบผลสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดี จึงขอแต่งตั%งคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี%
1) คณะอนุกรรมการอํานวยการ มีหน้าที,ประสานงานและอํานวยการทุกฝ่ ายงาน บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายภัควัฒน์
พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานอนุกรรมการ
(2) นาย ชวรัตน์
เงินราษฎร์
รองประธานอนุกรรมการ
(3) นายเสริ ม
ยอดรัตน์
รองประธานอนุกรรมการ
(4) นายชัยกิจ
ชะดารัตน์
อนุกรรมการ
(5) นายจําเริ ญ
เพชรรุ่ ง
อนุกรรมการ
(6) นายบุญสม
ทองศรี พราย
อนุกรรมการ
(7) นายประจักษ์
ศรี
อนุกรรมการ
(8) นายนิวฒั น์
แมนสกุล
อนุกรรมการ
(9) นายทวีเกียรติ
ณ สงขลา
อนุกรรมการ
(10) นายประหยัด
สุขแก้ว
อนุกรรมการ
(11) นายสนัน,
นวลเอียด
อนุกรรมการ
(12) นางนารี รัตน์
เศียรอินทร์
อนุกรรมการ
(13) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
2) คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม
(1) นาย ชวรัตน์
(2) นายชัยกิจ
(3) นายเสถียร
(4) นายอํานาจ
(5) นายคํานึง

มีหน้าที,ติดต่อประสานงาน
เงินราษฎร์
ชะดารัตน์
ถาวรสุข
สมทรง
ดิษฐโรจน์

บุคลากรประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

3) คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน มีหน้าที,รับลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายเสริ ม
ยอดรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายมะอับดุลรอพี
วาแม
อนุกรรมการ
(3) นางฮัซนะห์
ปั ตนกุล
อนุกรรมการ
(4) นายปรี ชา
ศรี สุข
อนุกรรมการ
(5) นายวีระชัย
เรื องช่วย
อนุกรรมการ
(6) นางธัญญรัศม์
กิตติอคั รศรี กลุ
อนุกรรมการ
(7) นางสาวปทิตตา
เขียวจินดา
อนุกรรมการ
(8) นางสาวสุภาวดี
ทองดี
อนุกรรมการ
(9) นางอินทิรา
กาญจนจันทร์
อนุกรรมการ
(10) นางสาวอัสวาณี
โฆ
อนุกรรมการ
(11) นางสาวเมลดา
เงินราษฎร์
อนุกรรมการ
(12) นางซัลมา
เจ๊ะแม
อนุกรรมการ
(13) นางสาวภาสฎา
นุ่นกะสิ กลุ
อนุกรรมการ
(14) นางสาวไซนับ
มะแซ
อนุกรรมการ
(15) นางสาวอัสมา
อุสมาล
อนุกรรมการ
(16) นางสาวพิไลวรรณ วิญzูนุรักษ์
อนุกรรมการ
(17) นางสาวฟาติน
ปะสู
อนุกรรมการ
(18) นางนิตยา
ศรี ราม
อนุกรรมการและเลขานุการ
4) คณะอนุกรรมการการเงิน และบัญชี มีหน้าที,เบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายเงิน
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายชัยกิจ
ชะดารัตน์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางสาวอุไรพร
ทองมี
อนุกรรมการ
(3) นางโศภิตา
สะมุนี
อนุกรรมการ
(4) นางสาวศิวพร
แก้วขาว
อนุกรรมการ
(5) นางสาวปนัดดา
หนูสีคง
อนุกรรมการ
(6) นายเกรี ยงศักดิP
จันทร์เกิด
อนุกรรมการและเลขานุการ
5) คณะอนุกรรมการบันทึกภาพ มีหน้าที,ถา่ ยภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเสร็ จสิ%นกิจกรรม
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายอํานาจ
สมทรง
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางสาวสุภาดี
ทองดี
อนุกรรมการ
(3) นายสุริเยนทร์
แดงนุย้
อนุกรรมการ
(4) นายกษิดิท
มณี โชติ
อนุกรรมการและเลขานุการ

6) คณะอนุกรรมการตรวจทานความถูกต้ อง และจัดทํารู ปเล่ มแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปี 2561 บุคลากร ประกอบด้วย
(1) นายภัควัฒน์
พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายอํานาจ
สมทรง
อนุกรรมการ
(3) นายเสถียร
ถาวรสุข
อนุกรรมการ
(4) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
(5) นายเกรี ยงศักดิP
จันทร์เกิด
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
7) คณะอนุกรรมการจัดเตรียมเอกสาร / ประเมินผล มีหน้าที,จดั เตรี ยมเอกสารและประเมินผล
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายชวรัตน์
เงินราษฎร์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นาย อํานาจ
สมทรง
รองประธานอนุกรรมการ
(3) นายธํารงศักดิP
ตันนิยม
อนุกรรมการ
(4) นายอับดุลฮามิด
ยานยา
อนุกรรมการ
(5) นายณรงค์
หวานเปราะ
อนุกรรมการ
(6) นางซัลมา
เจ๊ะแม
อนุกรรมการ
(7) นางสาวไซนับ
มะแซ
อนุกรรมการ
(8) นางสาวภาสฎา
นุ่นกะสิ กลุ
อนุกรรมการ
(9) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ทั%งนี% ให้คณะอนุกรรมการ ที,ได้รับการแต่งตั%งตามประกาศนี% ได้ปฏิบตั ิหน้าที,ดว้ ยความรับผิดชอบ
เสี ยสละเพื,อให้การดําเนินการสําเร็ จไปตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไป

สัง, ณ วันที, 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

