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คาํนํา 
   

  แผนปฏิบติัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ประจาํปี  2561   เล่มนี%จดัทาํขึ%นจาก 
แนวความคิดของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ชุดที, 60  ที,เล็งเห็นความสําคญั
ในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั   ให้มีความเขม้แข็งและมั,นคงสามารถบริการสมาชิก
ดว้ยความมั,นใจ   ทั%งนี% ในกระบวนการดาํเนินงานการจดัทาํแผนปฏิบติัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 



ในครั% งนี%   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดด้าํเนินการในลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายไดร้วบรวมขอ้มูลศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มอยา่งละเอียด  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั%งใน
อดีต    ปัจจุบนัและอนาคต  ทั%งนี% เพื,อแกปั้ญหาในอดีตที,ยงัไม่แลว้เสร็จและเลือกแนวทางในการดาํเนินงานเพื,อ
พฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ให้มีความเจริญกา้วหนา้ในทางธุรกิจต่อไปในอนาคตหวงัอยา่งยิ,งวา่
แผนปฏิบติัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั ประจาํปี  2561  เล่มนี% มีส่วนสําคญัอย่างยิ,งที,จะพฒันา
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ไปสู่ความเจริญย ั,งยนืและมั,นคงสืบต่อไป 
 

  ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งในการจดัทาํแผนปฏิบติัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี   จาํกดั 
ประจาํปี  2561  ในครั% งนี% ทุกทา่นสามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ชุดที� 60 

มีนาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สารบัญ 
 
 

     เรื�อง                หน้า
            
 



ส่วนที,  1 ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั     1 
 

ส่วนที,  2 แผนกลยทุธ์  (พ.ศ. 2561 – 2564)     7 
  - วสิัยทศัน ์
  -  พนัธกิจ 

 

ส่วนที,  3 กลยทุธ์ / เป้าหมาย / ตวัชี%วดั / งบประมาณ    10 
  กลยทุธ์พฒันาปี  พ.ศ. 2561-2564     11-14 
   

ส่วนที, 4 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการนาํแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งยอมรับสภาพแวดลอ้มทางดา้นธุรกิจ ไดมี้การเปลี,ยนแปลงไปอยา่ง 
รวดเร็ว  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ในฐานะเป็นองคก์รทางธุรกิจองคก์รหนึ,งโดยมีคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   เป็นบอร์ดในการบริหารจดัการจึงจาํเป็นอยา่งยิ,งที,
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ในฐานะเป็นผูบ้ริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์



ครูปัตตานี  จาํกดั  ตอ้งมีความเขา้ใจต่อพลวตัที,เกิดขึ%นสามารถกาํหนดทิศทางและนาํพาสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี จาํกดั ไปสู่จุดมุง่หมายหรือเป้าหมายที,ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซึ,งหากคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ขาดซึ,งหลกัการและความสามารถในการวางแผนในการบริหารธุรกิจของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  กย็อ่มทาํไดเ้พียงบริหารงานแบบวนัต่อวนัและสภาพธุรกิจของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  กค็งดาํเนินงานไปโดยไมมี่อะไรเปลี,ยนแปลงมากนกัและถา้สถานการณ์ทางธุรกิจ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เกิดพลิกผนั อาจทาํใหก้ารตดัสินใจผดิพลาดและล่าชา้หรือไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ซึ, งเป็นผลก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่
ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั ไดแ้ละจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  จึงไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํแผนปฏิบติัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ประจาํปี  
2560  ขึ%นมา ซึ, งเป็นกระบวนการที,ประกอบดว้ยการวเิคราะห์สภาพ แวดลอ้มและขอ้มูลสาํคญัของธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั   ที,ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจการวางแนวทางการดาํเนินงานและการ
ควบคุมติดตามการปฏิบติังานทั%งนี% เพื,อที,จะสร้างความมั,นใจวา่ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  
สามารถที,จะดาํเนินการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ที,เกิดขึ%นและสามารถบริหาร
จดัการธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 
  ในส่วนของสาระสาํคญัของแผนปฏิบติัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี   จาํกดั  ประจาํปี 2561  
เล่มนี% มีเนื%อหาสาระที,สาํคญัทั%งหมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย  

ส่วนที, 1 ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั   
ส่วนที, 2  การนาํแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไปสู่แผนปฏิบติั     
ส่วนที, 3  แผนปฏิบติัการโครงการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที�  1 

 

ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 



 

-   ประวติัความเป็นมา และวตัถุประสงค ์
-   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
-   คาํขวญัสหกรณ์ 
-   วิสยัทศัน ์
-   พนัธกิจ 
-   นโยบายสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
-   นโยบายคณะกรรมการดาํเนินการชุดที, 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที�  1 
ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 

ประวตัิความเป็นมา และวตัถุประสงค์ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ไดก่้อตั%งเมื,อวนัที,  26  กนัยายน  พ.ศ. 2501  โดยมี 

นายเกษม  สุขมุ    ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี  เป็นประธานในที,ประชุมครั% งแรก  ณ  หอประชุมจงัหวดัปัตตานี 
(ปัจจุบนัไดก่้อสร้างเป็นสาํนกังาน อบจ.ปัตตานี)  โดยมีสมาชิกเขา้ชื,อขอจดทะเบียนจาํนวน  134 คน ไดจ้ด



ทะเบียนใชชื้,อวา่  “สหกรณ์ครูจาํกดัสินใช”้   มีสมาชิกขณะนั%นทั%งหมด  277  คน  สาํนกังานตั%งอยูที่,แผนก
ศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการชุดแรกจาํนวน 11 คน  โดยมีนายเสถียร  พรหมภกัดี  
ตาํแหน่งศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี  เป็นประธานกรรมการดาํเนินการมี  นายวนั  จนัทร์ประดิษฐ ์ ตาํแหน่ง
ผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี  เป็นเหรัญญิก    นายเพียร   ทองรัตน์  เป็นเลขานุการ การดาํเนินธุรกิจในปีแรก
ไดก้าํไรเป็นเงิน  7,230.42  บาท 

ต่อมา เมื,อวนัที,  16  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2512  ไดเ้ปลี,ยนชื,อเป็นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั  และไดย้า้ยที,ทาํการสหกรณ์ฯจาก แผนกศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี มาดาํเนินการ ณ ตึกขาว บริเวณ
ดา้นขา้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดัปัตตานี โดยดาํเนินธุรกิจมีความกา้วหนา้เป็นลาํดบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี จาํกดั ไดย้า้ยที,ทาํการอีกครั% งในช่วงปี พ.ศ. 2523 โดยมาเปิดทาํการภายใตอ้าคารสาํนกังานของตนเอง
บนถนนมะกรูดเลขที, 81/13 ถนนมะกรูด   อาํเภอเมือง   จงัหวดัปัตตานี  ดาํเนินกิจการเรื,อยมา  และเมื,อวนัที,  15   
พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548  สหกรณ์ไดย้า้ยสาํนกังาน มาอยู ่  ณ  อาคารเลขที,  31/4   หมูที่,   4  ถนนหนองจิก  
ตาํบลรูสะมิแล   อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ใหบ้ริการแก่มวลสมาชิก 

โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื,อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก  โดยวธีิร่วมกนัดาํเนินกิจการเพื,อ
ประโยชน์ร่วมกนั  ดงันี% คือ 

1. ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยโ์ดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง 
อนัมั,นคงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ,งกนัและกนั  และช่วยเหลือตวัเองในหมูส่มาชิก 
3. ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
4. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล 

อื,นใด 
5. รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื,น 
6. จดัหาทุนเพื,อกิจการตามวตัถุประสงค ์
7. จดัใหมี้เงินกูส้าํหรับสมาชิกตามขอ้กาํหนดอนัสมควร 
8. ใหส้หกรณ์อื,นกูย้มืเงิน 
9. ซื%อหุน้ของธนาคารซึ,งมีวตัถุประสงคเ์พื,อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
10.  ซื%อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 
11. ซื%อหุน้ของสหกรณ์อื,นหรือของสถาบนัซึ, งประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือ 

ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
12. ซื%อพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 
13. ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื,อการเคหะ 
14. ใหก้ารสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที,ตอ้งภยัพิบติัเกี,ยวกบัอาชีพ 
15. ดาํเนินธุรกิจอื,นที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์พื,อประโยชน์ของสมาชิก 
16. ออกตัNวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 



17. ซื%อตัNวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
18. ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ 

อื,นเพื,อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19.  การทาํการต่าง ๆ ตามที,อนุญาตไวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์  เพื,อใหเ้ป็นไปตาม 

วตัถุประสงคที์,กล่าวขา้งตน  ทั%งนี% รวมถึงการถือกรรมสิทธิP หรือทรัพยสิ์ทธิ  ครอบครอง  ซื%อ  แลกเปลี,ยน  โอน
หรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื%อหรือใหเ้ช่าซื%อ  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ขายหรือจาํหน่าย
ซึ, งทรัพยสิ์น  ตลอดจนดาํเนินกิจการอื,นบรรดาที,เกี,ยวกบัหรือเนื,องในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ย 

20. ดาํเนินกิจการอยา่งอื,นบรรดาที,เกี,ยวกบัหรือเนื,องในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง 
สหกรณ์ 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ( Environment Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ในครั% งนี% ไดใ้ช้เวทีเชิง
ปฏิบติัการโดยประกอบดว้ย คณะกรรมการที,ปรึกษา คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที,ของสหกรณ์ฯ ในการ
ทาํแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ได้แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน  เพื,อจะ
ชี% ให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ อุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เพื,อนาํไปสู่การ
กาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ เพื,อใช้ในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี จาํกดั ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ( External Environment Analysis) 
 

 ในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั เพื,อใช้ในการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ครั% งนี%   ไดใ้ชเ้ครื,องมือในการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพลอ้มภายนอกในระดบัมหภาค  
(Macro Environment) โดยเฉพาะประกอบดว้ย  
 

1. ปัจจัยทางด้านการเมือง  (Political Factors)  
 



 การวเิคราะห์ในปัจจุบนันี%ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา75 วรรค 3 กาํหนดไวว้า่ “รัฐพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และสร้าง

เสถียรภาพใหแ้ก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางของประชาชนและ
ชุมชน” และร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที,.....) พ.ศ.......... (แกไ้ขเพิ,มเติมตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ.2542) และขอ้เสนอการปฏิรูประบบกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนียน ส่วนที, 3 การดาํเนินของสหกรณ์ มาตรา 50 เสนอโดยสภานิติบญัญติัแห่งชาติ “กรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ ซึ, งพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกตั%งอีกได้ แต่ตอ้งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั หรือตามที,

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด” 

 มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ขอแก้ไขเพิ,มเติมเป็น “การกาํหนดคุณสมบติั

กรรมการหรือผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตามประกาศที,นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และในปี 2553 นี% คณะรัฐบาลและ

รัฐสภาไดผ้า่นความเห็นชอบให้มีการแกไ้ขเพิ,มเติมพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในบางมาตรา เพื,อให้

สหกรณ์มีความชดัเจนในการปฏิบติัและมีกฎหมายรองรับ เช่น มาตรา 42 เรื,องการมีบุริมสิทธิP พิเศษเหนือเงินค่า

หุน้ของสมาชิก ที,มีอยูใ่นสหกรณ์จะเห็นไดว้า่หากรัฐบาลหรือนกัการเมืองใหค้วามสําคญักบัสหกรณ์ ก็จะทาํให้
สหกรณ์มีการพฒันาไดเ้ต็มความสามารถ อย่างเช่น เรื,องการกาํหนดวาระของคณะกรรมการดาํเนินการ ของ
สหกรณ์ หรือ การกาํหนดใหส้หกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นตน้ 

 
 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)   
ความมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบนัไม่เพียงแต่การส่งเสริมขยายตวัของวิสาหกิจเท่านั%น 

แต่มุ่ งให้ มีการใช้ท รัพยากรที, มีอยู่อย่างฉลาด การเพิ,มผลิตภาพการกระจายความมั,งคั,ง ที, เ กิดจาก                      
การประกอบการทางเศรษฐกิจอยา่งเที,ยงธรรม การให้ประชาชนส่วนใหญ่ไดมี้บทบาทในการส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั%งการไดรั้บผลตอบแทนจากการพฒันาโดยการมีกรรมสิทธิP  การควบคุมธุรกิจ 
การคา้ และอุตสาหกรรมขบวนการสหกรณ์ที,เขม้แข็งนอกจากจะส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการ    
ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์เต็มที,เช่นเดียวกบัวิสาหกิจอื,นแลว้ บทบาทอนัสําคญัของสหกรณ์และ   ที,ควร
กล่าวไว ้ณ ที,นี% มีอยูส่องประการคือ 

      ประการแรก สหกรณ์สามารถรักษาเสถียรภาพและความมั,นใจและการบริการของสมาชิก ใน
ขณะเดียวกนั  จะยดึหลกัการของสหกรณ์เป็นสาํคญัในการช่วยเหลือซึ,งกนัละกนั               

ประการที�สอง อนัเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพฒันาเศรษฐกิจ คือ การแกปั้ญหาความเหลื,อมลํ% า           
ของรายได้ หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรมและถาวร เพราะระบบสหกรณ์                             
จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเที,ยงธรรม โดยการที,ประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของและ                        
ควบคุมธุรกิจการค้า  อุตสาหกรรม และบริการของตนเอง ผลทางเศรษฐกิจที, เ กิดขึ% นจึงตกเป็นของ                       
ประชาชนผูเ้ป็นสมาชิก 

ปัจจัยภายนอก 
 1.  ความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้



 2.  อตัราดอกเบี%ยที,มีความแปรพนัตามกระแสเศรษฐกิจโลก 
 3.  ความเชื,อมั,นของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที,มีการบริหารจดัการของสหกรณ์ 
 4.  ขาดอตัรากาํลงัพลและการพฒันาวชิาชีพครูในพื%นที,  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 5.  สมาชิกขาดสภาพคล่องดา้นการบริหารจดัการทางการเงิน 
 6.  จาํนวนสมาชิกส่วนหนึ,งกาํลงัเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ
 7.  กฎหมาย ขอ้งบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ไมเ่ปิดโอกาสใหเ้พิ,มสมาชิกสมทบ 
 8.  การเพิ,มและการระดมเงินฝากของสหกรณ์ฯ 
 9.  เรื,องของ Non Bank 7-Eleven  (7 วนั  24 ชั,วโมง) 

10.  มีธุรกิจออนไลน์มากขึ%น 
3. ปัจจัยทางด้านสังคม (Socio-cultural Factors)    
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ตั% งอยู่ในพื%นที,ที,เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และประกอบด้วย

บุคคลที,หลากหลายทั%งศาสนาและวฒันธรรม  เช่น ผูที้,นบัถือศาสนาพุทธ หรือ ผูที้,นบัถือศาสนาอิสลาม ซึ, งต่างก็
มีหลกัปฏิบติัที,แตกต่างกนัในหลายๆเรื,อง จากปัญหาความไม่สงบดงักล่าว เป็นสาเหตุที,ทาํให้เกิดการยา้ยถิ,น
ฐานที,อยู ่หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือสมาชิก ดงันั%นในการกาํหนดนโยบายต่างๆ 
ของสหกรณ์ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของพื%นที,โดยมีปัจจยัที,ส่งผลต่อทางดา้นสังคมอยู ่2 ปัจจยัคือ 
โอกาส  (Oppor tunities) 

1. คณะกรรมการไมมี่ความแตกแยก ทางดา้นเชื%อชาติ ศาสนา และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 

2. การบริหารงานของสหกรณ์มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3. สมาชิกมีความแตกต่างทางวฒันธรรม และศาสนา แต่กม็าสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ดว้ยความ 

สมคัรใจ เพราะมีความมั,นใจในการบริหารของสหกรณ์  
4. สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิก มีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ไดห้ลายช่องทาง และ 

ขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงพฒันางานสหกรณ์ต่อไป 
 

อุปสรรค (Threats) 
1.   ความไมส่งบในพื%นที, 3 จงัหวดั ทาํใหมี้การยา้ยออกนอกพื%นที,ทาํใหเ้กิดการถอนหุน้ออกไป 

ทาํใหทุ้นเรือนหุน้ลดลง   
2.  สมาชิกขาดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการวธีิการสหกรณ์ 
3. สภาพแวดลอ้มภายในละภายนอก มีผลกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ทั%งทางตรงทางออ้ม  

ความแตกต่างด้านศาสนา และวฒันธรรม เช่นผูน้ับถือศาสนาอิสลามจะไม่รับผลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบี%ย เนื,องจากผดิหลกัศาสนา ทาํใหส้มาชิกบางกลุ่มไมนิ่ยมนาํเงินมาฝากกบัสหกรณ์ 
 

2.  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลย ี(Technological Factors)    



ในโลกปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง มีการเปลี,ยนแปลงที,รวดเร็ว ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทาํให้มีการคิดคน้พฒันาสิ,งอาํนวยความสะดวกต่อการดาํเนินชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้มา
เสริมปัจจยัพื%นฐานการดาํรงชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหธุ้รกิจสามารถผลิตและให้บริการไดเ้ป็นจาํนวนมาก ตน้ทุน
ที,ถูกลง ธุรกิจมีคุณภาพ ทั%งยงัทาํใหมี้การติดต่อสื,อสารกนัไดส้ะดวก มีการเชื,อมโยงไดต้ลอดเวลา 

ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั จาํเป็นอย่างยิ,งที,จะต้อง
ปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น ระบบการรับ – การจ่ายเงิน  ระบบการจดัเก็บขอ้มูล ระบบการติดต่อสื,อสารกบั
สมาชิก ระบบการเชื,อต่อกบัสถาบนัการเงินที,เกี,ยวขอ้ง ฯลฯ ซึ, งจาํเป็นตอ้งทนัสมยัตลอดเวลา 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื,อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weakness) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนนั%น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที,
น่าจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการขององคก์ร ผลการดาํเนินการในเรื,องนี%  พบวา่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบขององคก์ร 

2. สหกรณ์ฯ ไดรั้บการชาํระหนี%  และรับทุนเรือนหุน้ส่วนหนึ,งของสมาชิกผา่นทางหน่วยงาน 
ตน้สังกดัได ้

3.   ดอกเบี%ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบัที,สูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ั,วไป 
4.   สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผล และเฉลี,ยคืนใหแ้ก่สมาชิก ในอตัราที,สูงกวา่ดอกเบี%ยเงินฝาก 
5.    สหกรณ์ฯ มีสวสัดิการใหส้มาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

สมาชิก และสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวสัดิการอื,นๆ 
6.  สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ 
7.   สหกรณ์เปิดช่องทางในการชาํระหนี%หลากหลายช่องทาง เช่น ผา่นทางเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ  

การโอนเงินผา่น Netbank, การชาํระเงินหนา้เคาน์เตอร์สหกรณ์  
8.    สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกสามารถตรวจสอบขอ้มูลเบื%องตน้ของตนเองไดผ้า่นทาง 

เวบ็ไซตส์หกรณ์ 
9.    สหกรณ์มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
10.  สหกรณ์มีการใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง 
11.  สหกรณ์มีการเปิดอบรมใหค้วามรู้เบื%องตน้เกี,ยวกบัสิทธิ หนา้ที,ของสมาชิกที,พึงมีกบัสหกรณ์ 
12.  มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกเพิ,มเติมตลอดเวลา ทาํใหส้หกรณ์มีความมั,นคงมากขึ%น 
13.  สหกรณ์มีการจดัหาช่องทางเพิ,มสวสัดิการใหม่ๆ ใหแ้ก่สมาชิก เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เช่น สสอค.หรือ สส.ชสอ. 
 

จุดอ่อน (Weakness) 



1.   ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ขา่วสารของสหกรณ์ยงัไปไมท่ั,วถึงสมาชิก  
2.   สมาชิกบางคนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการ ทฤษฎี ขอ้บงัคบั และระเบียบ  

ของสหกรณ์ฯ  
3.    ทศันคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
4.    เงินทุนสาํรองของสหกรณ์ยงัคงอยูใ่นระดบัที,ต ํ,ากวา่เกณฑ ์เมื,อเทียบกบัจาํนวนเงินที,ให ้

สมาชิกกู ้
5.  สมาชิกบางส่วนไมอ่ยูใ่นพื%นที, และสมาชิกมีการเปลี,ยนแปลงที,อยูอ่าศยั โดยไมแ่จง้ให ้

สหกรณ์ทราบ 
6.     สหกรณ์มีการจดัเกบ็คา่หุน้จากสมาชิก ในอตัราที,ต ํ,า 
7.     การเติบโตของทุนสาํรองนอ้ยกวา่ การเติบโตของเงินที,ใหส้มาชิกกูย้มื หรือการเติบโตของ 

เงินรับฝาก 
8.     สมาชิกมุง่หวงัผลตอบแทนในอตัราที,สูง 
9.     สมาชิกมีการฝากเงินกบัสหกรณ์อยูใ่นอตัราที,ต ํ,า 
10.    การสมคัรเป็นสมาชิกสมทบหลงัจากวนัที,  25  มกราคม 2561   มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรื,อง การรับสมคัรสมาชิกสมทบซึ,งไดก้าํหนดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จึงส่งผลให้สหกรณ์
มีการระดมทุนจากภายนอกนอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํขวญัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกัด 
 

                 “สหกรณ์มั,นคง         สมาชิกมั,นใจ 
                      บริหารโปร่งใส   ใส่ใจดา้นบริการ” 
 
 
 
 



วสัิยทัศน์ 
 

 

  เป็นองคก์รดา้นธุรกิจที,มีความมั,นคง    สมาชิกรับบริการดว้ยความมั,นใจ    พฒันาสู่ความเป็น
เลิศในระดบัสากล 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ 
 

 

  1.    บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
2. ระดมเงินออมเพื,อความมั,นคงขององคก์ร 
3. จดัระบบบริการสินเชื,ออยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. จดัสวสัดิการและพฒันาบุคคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. จดัระบบประชาสัมพนัธ์อยา่งทั,วถึง 
6. พฒันาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกัด 

 

1. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเนื,องและย ั,งยนื 
3. ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเชื,อและเพิ,มประสิทธิภาพการชาํระหนี%  



4. ส่งเสริมใหมี้สวสัดิการและพฒันาศกัยภาพบุคลากรและสมาชิกอยา่งทั,วถึง 
5. ส่งเสริมใหมี้การประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
6. พฒันาสหกรณ์ให้เป็นองคก์รสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

 
 
 
 

นโยบายคณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 60 
 

1.  บริหารสภาพคล่องทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที,เปลี,ยนแปลง 

2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเนื,องและย ั,งยนื 

3.  พฒันาระบบการจดัการภายในสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

4.  ควบคุมการใชจ่้ายตามงบประมาณที,ไดรั้บอนุมติัอยา่งประหยดั 

5.  จดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศสมาชิกที,เขา้มาใชบ้ริการ 

6.  การจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกที,เป็นผูป่้วยติดเตียง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกัด 

 

7. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



8. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเนื,องและย ั,งยนื 
9. ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเชื,อและเพิ,มประสิทธิภาพการชาํระหนี%  
10. ส่งเสริมใหมี้สวสัดิการและพฒันาศกัยภาพบุคลากรและสมาชิกอยา่งทั,วถึง 
11. ส่งเสริมใหมี้การประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
12. พฒันาสหกรณ์ให้เป็นองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 

นโยบายคณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 60 
 

1.  บริหารสภาพคล่องทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที,เปลี,ยนแปลง 

2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเนื,องและย ั,งยนื 

3.  พฒันาระบบการจดัการภายในสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล 

4.  ควบคุมการใชจ่้ายตามงบประมาณที,ไดรั้บอนุมติั 

5.  จดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศสมาชิกที,เขา้มาใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที�  2 
 

การนําแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎบัิต ิ
 

 กลยทุธ์ที, 1   พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ที, 2   ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเนื,องและยั,งยนื 
กลยทุธ์ที, 3   ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเชื,อ และเพิ,มประสิทธิภาพ

การชาํระหนี%  
กลยทุธ์ที, 4   ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ และจดัสวสัดิการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 กลยทุธ์ที, 5   ส่งเสริมใหมี้การประชาสมัพนัธ์อยา่งหลากหลาย 

กลยทุธ์ที, 6  ส่งเสริมสหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล
  

 
ตารางแสดงระยะเวลาการดาํเนินโครงการ ประจาํปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 



 
การนําแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัต ิ

กลยทุธ์ที� 1  พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. การจดัทาํแผนปฏิบตัิการ 1. จดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปี 1.  ที,ปรึกษาสหกรณ์ฯ      5    คน 1. สหกรณ์ฯมีแผนปฏิบตัิการ 
(1)  3-4  มี.ค. 
61 

         
273,600.00  คณะกรรมการ 

   และสรุปผลการดาํเนินงาน 2. สรุปผลการดาํเนินงาน 2. กรรมการ                   15    คน ประจาํปี 2561  (2)   ธ.ค.  61  หมวด 8 อาํนวยการ 
   ประจาํปี 2561   3. ผูต้รวจสอบกิจการ      3    คน 2. รายงานผลการดาํเนินงาน    ขอ้ 8.5   
    4. เจา้หนา้ที,                 19     คน ของสหกรณ์ ประจาํปี 2561       
               รวม                   42    คน         

2. จดัทาํขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จดัทาํขอ้บงัคบัและระเบียบสหกรณ์ 
1. ปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการฝากและกู้
เงิน 1.สหกรณ์ มีระเบียบเป็น มี.ค. - มิ.ย. 61 

         
100,000.00  คณะกรรมการ 

  
ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย 

2. ปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการ
สมาชิก แนวทางในการฏิบตัิ   หมวด 5  อาํนวยการ 

  สหกรณ์ และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง 3. ปรับปรุงระเบียบอื,นๆ     ขอ้ 5.1,5.2   

3. ประเมินประสิทธิภาพ 1. ประเมิน 2  ครั% ง มิ.ย. และ ธ.ค. 61 -  เจา้หนา้ที,สหกรณ์ 1. มีแบบประเมินที,เป็นมาตรฐาน มิ.ย.-ธ.ค. 61 
           

10,000.00  คณะกรรมการ 
    บุคลากร      - โดยตนเอง       หมวด 5  อาํนวยการ 
       - โดยผูบ้งัคบับญัชา       ขอ้ 5.1,5.2   

4. จตุสหกรณ์สมัพนัธ์ 1. การเขา้ร่วมการจดังานของสหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั   
 *ยงัไม่
กาํหนด  

         
103,400.00  คณะกรรมการ 

ชายแดนใต ้ครั% งที, 5 ออมทรัพยค์รูยะลา จาํกดั 2. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา จาํกดั     หมวด 8 อาํนวยการ 
    3. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกดั      ขอ้ 8.7   



    4. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั         

              กลยทุธ์ที� 1  พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

5. ปรับปรุงสาํนกังานสหกรณ์ 1.  ก่อสร้างตอ่เติมอาคารชั%นล่าง 1.  ปรับปรุงพื%นที,ชั%นล่างของสหกรณ์    เม.ย.-ธ.ค.61  
      

3,645,700.00  คณะกรรมการ 
ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั    ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั       อาํนวยการ 
    2.  ก่อสร้างหอ้งนํ% า         

  รวมทัZงหมด  ( โครงการที� 1 - 5 )   
      

4,029,300.00    

       
กลยทุธ์ที� 2  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.  ระดมเงินออมเพื,อความ
มั,นคง 1. ระดมหุน้ 

1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั 1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้เพิ,มขึ%น เม.ย.– ธ.ค.61 ใชจ้ากงบทุน เหรัญญิก 

  
 

          

  2. ระดมเงินฝาก 
2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั 2.สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ,มขึ%น   สาธารณ   

       200 ลา้นบาท   ประโยชน ์   

หมายเหต ุ งบประมาณใช้จาก งบทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 
                                



กลยทุธ์ที� 3  

  โครงการ กิจกรรม 

1. ติดตามการชาํระหนี%  1. ทาํหนงัสือบอกกล่าวไปยงัสมาชิก

  และวางหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการ

  
2.การประชุมเจา้หนา้ที,การเงินหกั ณ
จ่าย 

  
ใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี
จาํกดั 

    กลยทุธ์ที� 

  โครงการ กิจกรรม 

1. พฒันาศกัยภาพสมาชิก 1. พฒันาศกัยภาพสมาชิกทั,วไป 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี   
 จาํกดั   

    
  2. พฒันาศกัยภาพสมาชิกบาํนาญ 

    
    

3  ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื�อและเพิ�มประสิทธิภาพการชําระหนีZ 

  เป้าหมาย ตวัชีZวดั 

ทาํหนงัสือบอกกล่าวไปยงัสมาชิก 1. จาํนวนสมาชิกที,คา้งชาํระ 1. สมาชิกที,คา้งชาํระหนี%ลดลง 

และวางหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการ   
2. สามารถติดตามหนี%คา้งได ้
100% 

การประชุมเจา้หนา้ที,การเงินหกั ณ ที,
2. เจา้หนา้ที,การเงิน จาํนวน 50  คน 3. การหกั ณ ที,จ่ายไม่ไดน้อ้ยลง

ใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
    

    กลยทุธ์ที� 4  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าหมาย ตวัชีZวดั 

1. สมาชิกทั,วไป จาํนวน 80 คน 1. สมาชิกไดร้ับความรู้เกี,ยวกบั 
2. กรรมการ/ผูต้รวจสอบกิจการ/สมาชิก
สมทบ การบริหารงานของสหกรณ์ 
3. เจา้หนา้ที,/ผูน้าํทวัว/์ รวมทั%งหมด 20 คน ออมทรัพยอ์ื,นๆ 

  2. สมาชิกสามารถนาํความรู้ที,ได้
1.  สมาชิกบาํนาญ  จาํนวน  35 คน มาเสนอแนะคณะกรรมการ 

2.  กรรมการ/ผูต้รวจสอบ/เจา้หนา้ที, 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั 

รวมทั%งหมด 15 คน 
 

   ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 เม.ย.- ธ.ค. 61 
         

200,000.00  คณะกรรมการ 

  
หมวด 5 ขอ้ 

5.9 เงินกู ้

การหกั ณ ที,จ่ายไม่ไดน้อ้ยลง เม.ย.- ธ.ค. 61 
           

64,000.00    

  หมวด 2 ขอ้ 2.13   

     

   ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 
 

2-7 พ.ค.61 
 

  คณะกรรมการ 

    การศึกษาและ 

    ประชาสมัพนัธ์ 

สมาชิกสามารถนาํความรู้ที,ได ้   
      
1,158,000.00    

15-20 ต.ค.61       หมวด 8   

        ขอ้ 8.3   
      



              

กลยทุธ์ที� 4  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
2.ส่งเสริมความสามารถ
นกัเรียน 1.  กิจกรรมแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อล 1. นกัเรียนหญิงอายไุม่เกิน 12 ปี 1. นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความ 6-10 ส.ค.61 

         
400,000.00  คณะกรรมการ 

ดา้นกีฬา  นกัเรียนหญิงอายไุม่เกิน 12 ปี 2. นกัเรียนหญิงอายไุม่เกิน 15 ปี สามารถทกัษะดา้นกีฬา   หมวด 8  การศึกษาและ 

  และอายไุม่เกิน 15 ปี    2. เสริมสร้างความสมัพนัธ์   ขอ้ 8.2 ประชาสมัพนัธ์ 

      ระหวา่งนกัเรียน       

3.แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ 1. แลกเปลี,ยนความรู้ 1. สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคนที,เกษียณ 1.  สมาชิกสหกรณ์ที,เกษียณ ส.ค. - ก.ย.61 
      

1,391,000.00  คณะกรรมการ 

อายรุาชการ 2. มอบของที,ระลึก มอบเงินขวญัถุง 
อายรุาชการ ประจาํปี 2561  จาํนวน 280 
ราย  

อายรุาชการเขา้ร่วมกิจกรรม 
100%   หมวด 8  เงินกู ้

  และร่วมรับประทานอาหาร ผูเ้ขา้ร่วม  140 ราย     ขอ้ 8.1   
  3. การแสดงของนกัเรียน           
                   รวม  420  ราย         

4.ส่งเสริมทุนการศึกษาทุน 
1. สมาชิกส่งแบบคาํขอรับทุนบุตร
สมาชิก 

1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั 

1. บุตรสมาชิกไดร้ับทุนครบ 
100% เม.ย - ก.ค.61 

      
1,500,000.00  คณะกรรมการ 

บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 2. จบัสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุกคน ตามที,จดัสรร   หมวด 8 เงินกู ้
ครูปัตตานี จาํกดั 3. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก       ขอ้ 8.4   
 
5. โครงการพฒันาศกัยภาพ   

 
1. เจา้หนา้ที,              21   คน 

 
- ไดร้ับประสบการณ์ดาํเนินการ 

 
พ.ค.-ก.ค.61 

         
199,800.00  

 
ฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ  ที,ปรึกษา    2. กรรมการ               15   คน 
ตามโครงการ  สามารถกลบัมา
พฒันา   หมวด 8   

ผูต้รวจสอบกิจการ และ   3. ผูต้รวจสอบกิจการ  3  คน ศกัยภาพของตนเองและสหกรณ์   ขอ้ 8.8   



เจา้หนา้ที, ฯ 
    4. ที,ปรึกษาสหกรณ์ฯ   5  คน  อยา่งย ั,งยนืและมีประสิทธิภาพ       
               รวม              44   คน         

  รวมทัZงหมด  ( โครงการที�  1 - 5 )   
      

4,648,800.00    

   
กลยทุธ์ที� 5  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพนัธ์อย่างหลากหลาย 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. การประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ 
1.  จดัทาํวารสารขา่วสหกรณ์เป็นราย
เดือน 1. สมาชิกทุกคน 1. สมาชิกไดร้ับขอ้มูลขา่วสาร เม.ย.- ธ.ค.61 

              
300,000  คณะกรรมการ 

ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 2. จดัทาํแผน่พบัแบบไตรมาส 
2. บุคคลทั,วไปไดร้ับขา่วสารความ
เคลื,อนไหว ของสหกรณ์อยา่งตอ่เนื,อง   หมวด 5 การศึกษาและ 

  3. จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั     ขอ้ 5.4 ประชาสมัพนัธ์ 

  4. จดัทาํไวนิล           
  5. วทิยสุื,อสาร/วทิยกุระจายเสียง           
  6. ผา่นเวป็ไซตข์องสหกรณ์           
  (www.pntsc.com)           
  7.  ผา่นไลน์กลุ่มสหกรณ์ เช่น            

  
เพื,อนครูสหกรณ์, ประธานกลุ่ม
สหกรณ์           

              

                                   



  
กลยทุธ์ที� 6  ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีZวดั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
2. 1. โครงการส่งสหกรณ์ 
2. โครงการส่งสหกรณ์  
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จาํกดั 
3.  โครงการสหกรณ์สีขาวดว้ย
หลกัธรรมาภิบาล 

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั        พฤษภาคม    

เขา้ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ เขา้ประกวดกรมส่งเสริมสหกรณ์           
กรมส่งเสริมสหกรณ์             
2. โครงการส่งสหกรณ์เขา้
ประกวด 

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั       มิถุนายน   

สหกรณ์ดีเด่นของชุมนุม
สหกรณ์ 2. นกับริหาร           
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั 3. นกัปฏิบตัิการ           
3. เขา้ร่วมประเมินสหกรณ์สี
ขาวดว้ยธรรมาภิบาล   -  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน -  คะแนนประเมินมากกวา่ 58%   มีนาคม-ธนัวาคม   

 
            

  รวมค่าใช้จ่ายทัZงสิZน  (กลยทุธ์ที� 1 - 6 )   
   
9,242,100.00    



ตารางแสดงระยะเวลาการดาํเนินโครงการ 

ที� กิจกรรม 
มนีาคม 

1 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2561-
2564  การจดัทาํแผน ปฏิบตัิงาน และ
สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  

3-4 

2 ปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี  จาํกดั 

3 ปรับปรุงสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี จาํกดั   

4 พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ  ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ที,ปรึกษาและเจา้หนา้ที, 

  

5 จตุสหกรณ์สมัพนัธ์ชายแดนใต ้ครั% งที, 5   

6 ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   

  
-  กาํหนดส่งใบคาํขอรับทุนการศึกษา
บุตร   

  -  จดัสรรทุนตามหน่วยงานแตล่ะสงักดั   

  -  มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   

ตารางแสดงระยะเวลาการดาํเนินโครงการ /กิจกรรมของสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2561 

ประจาํเดือน 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
          

 

    

 

 

  

 

        

          

          

1-31       

    9     

    26     

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

        

        

        

        

        

        

        

        



 

7 พฒันาศกัยภาพสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั                                

  - พฒันาศกัยภาพสมาชิกทั,วไป     2-7               
  - พฒันาศกัยภาพสมาชิกบาํนาญ               5-10     

8 ส่งเสริมความสามารถนกัเรียนดา้นกีฬา           6-10         

9 แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ 
ประจาํปี 2561             

22 
      

10 ระดมทุนเพื,อความมั,นคง                     
11 ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร                     



 
ส่วนที�  3 

 

แผนปฏบัิต ิ
โครงการ ปี2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยทุธ์ที� 1 
 

พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
 

1.   โครงการจดัทาํแผนกลยทุธ์  ประจาํปี 2561 – 2564 การจดัทาํแผนปฏิบติัการ  
       และสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
2.  โครงการจดัทาํขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
3.  โครงการประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 
4.  โครงการจตุสหกรณ์สมัพนัธ์ชายแดนใต ้ครั% งที, 5 
5.  โครงการปรับปรุงสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื�อโครงการ    การจดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2561-2564 การจดัทาํแผนปฏิบติัการและสรุปผล 
การดาํเนินงานประจาํปี 2561                                                                                                                

ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการอาํนวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื,อง 
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – ธนัวาคม 2561 
สนองกลยุทธ์ที� 1  พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
1. หลักการและเหตุผล   

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั   เป็นองคก์รธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อช่วยเหลือตวัเอง 
และช่วยเหลือซึ, งกนัและกัน ตามอุดมการณ์สหกรณ์ฯ ซึ, งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั ได้กาํหนด
วิสัยทศัน์ไวว้า่ “ เป็นองคก์รดา้นธุรกิจที,มีความมั,นคง ให้บริการสมาชิกดว้ยความมั,นใจ พฒันาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัสากล”      และไดมี้การกาํหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะเวลา  4  ปี    เพื,อให้ตอบสนองกบัวิสัยทศัน์ของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

ดงันั%นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั     จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนกลยทุธ์ระยะเวลา 4 ปี และ
แผนปฏิบติังานประจาํปี เพื,อกาํหนดกรอบและทิศทางการดาํเนินงานของสหกรณ์  ที,ใช้ในการจดัการของ
องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื,อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของสหกรณ์  ในการนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั 
ตามแผนงาน/โครงการที,วางไว ้และนาํไปสู่เป้าหมายเดียวกนั คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   สหกรณ์      
มีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนและสรุปแผนปฏิบติังานประจาํปี เพื,อใหส้อดรับกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื,อใหม้ั,นใจวา่มีแนวทางในการสร้างความสาํเร็จใหก้บัเป้าหมายที,กาํหนดไวป้้องกนัและลดความ 
      เสี,ยงที,อาจเกิดขึ%นในการทาํงานไวล่้วงหนา้ 
2.2  เพื,อจดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของการทาํงานไวล่้วงหนา้ รวมถึงใชใ้นการมอบหมาย   
       งานใหก้บัผูป้ฏิบติังานที,เกี,ยวขอ้งในการทาํงาน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ          

3.1.1 จดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2561-2564 และจดัทาํแผนปฏิบติังาน และสรุปผลการ  
         ดาํเนินงานประจาํปี 2561 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม   จาํนวน  42  คน  เป็นเวลา  2 วนั  
3.1.2 จดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2561-2564 และแผนปฏิบติังานประจาํปี 2561 จาํนวน  
         50  เล่ม     

 3.2 เชิงคุณภาพ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  มีแผนกลยทุธ์ 4 ปี และแผนปฏิบติังานประจาํปี 2561       

เป็นเครื,องมือในการบริหารจดัการที,ประหยดั คุม้คา่ และมีประสิทธิภาพ 



 

4. กิจกรรมและวธีิการดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 

4.1.1 กิจกรรมจดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2561-2564  และแผนปฏิบติังานประจาํปี 2561   
4.1.2 กิจกรรมการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561   
 

4.2  กิจกรรมขัZนตอนดําเนินงาน 
 

ที� ขัZนตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 

2. ดาํเนินกิจกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติังาน ประจาํปี มีนาคม - เมษายน  2561 

3. 
สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานประจาํปี และรายงานผล 
การดาํเนินงาน 

ธนัวาคม 2561 

 
5.  สถานที�ดําเนินโครงการ 
 -   ภาคใต ้
 

6. งบประมาณดําเนินการ 
 -   เงินงบประมาณ 273,600 บาท   ถวัเฉลี,ยไดทุ้กรายการ 
 
 

ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที�  1  การจัดทาํแผนกลยทุธ์ประจําปี 2561-2564  และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 
  6.1  คา่พาหนะ (รถตู)้   จาํนวน 3 คนั  3 วนัละๆ  2,800  บาท = 25,200   บาท 

6.2  คา่ที,พกัโรงแรม    จาํนวน 21 หอ้งละๆ   1,500  บาท  2 คืน = 63,000   บาท 
  6.3  คา่เบี%ยเลี%ยง  จาํนวน  42 คนๆละ      400  บาท 2 วนั       =            33,600   บาท 

6.4  คา่ดาํเนินการ      = 10,000    บาท 
6.5  คา่จดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั     =   5,000    บาท 

                                      รวมทัZงสิZน                 136,800    บาท 
 
 
  
 



 
กิจกรรมที� 2 สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
  6.1  คา่พาหนะ (รถตู)้   จาํนวน 3 คนั  3 วนัละๆ  2,800  บาท = 25,200   บาท 

6.2  คา่ที,พกัโรงแรม    จาํนวน 21 หอ้งละๆ   1,500  บาท  2 คืน = 63,000   บาท 
  6.3  คา่เบี%ยเลี%ยง  จาํนวน  42 คนๆละ      400  บาท 2 วนั       =            33,600   บาท 

6.4  คา่ดาํเนินการ      = 10,000    บาท 
6.5  คา่จดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั     =   5,000    บาท 

                                      รวมทัZงสิZน                 136,800    บาท 
 

 

7. ประเมินผล 

7.1 สาํรวจรายการ / รายงานการใชจ่้ายเงิน ประจาํเดือน / ปี 

7.2 ตรวจรายงานผลโครงการ / ประจาํเดือน / ปี 
 

8. ผลที�คาดว่าจะได้รับ  
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดด้าํเนินกิจกรรมบรรลุตามวสิัยทศัน์ขององคก์ร และตอบสนอง

นโยบาย เพื,อพฒันาองคก์รสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

 

 ลงชื,อ     คาํนึง  ดิษฐโรจน์         ลงชื,อ     ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
          (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)       (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



ชื�อโครงการ           จัดทาํข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

ผู้รับผดิชอบโครงการ           คณะกรรมการอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ           มีนาคม  -   ธันวาคม   2561 
สนองกลยุทธ์ที� 1   พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

                  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ดาํเนินการภายใต ้กฎหมายสหกรณ์ฯ ขอ้บงัคบั ระเบียบและ
มติคณะกรรมการดาํเนินการ โดยยดึผลประโยชน์ของสมาชิกภายใต ้ กฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที,สอดคลอ้งกนั  
ในสภาวะปัจจุบนัระเบียบปฏิบติัของสหกรณ์ที,ถือใชอ้ยูมี่ความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสภาวการณ์  
การเปลี,ยนแปลง  คณะกรรมการฯ จึงไดเ้สนอโครงการปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  
จาํกดั  เพื,อรองรับดงักล่าว 
   

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื,อให้ระเบียบของสหกรณ์ฯ เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัความเปลี,ยนแปลง 
2.2  เพื,อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

                

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการฝากและกูเ้งิน 

3.2  ปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการใหส้วสัดิการสมาชิก 
3.3  ปรับปรุงระเบียบอื,น ๆ  

 

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1  กิจกรรม 

     ปรับปรุงระเบียบการดาํเนินการเพื,อใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบักฎหมายสหกรณ์ 
4.2 ขัZนตอนวธีิการ และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ที� กิจกรรม / วธีิการ ระยะเวลา 

1 นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 
2 ประชุมคณะทาํงานจดัทาํโครงการ มีนาคม   2561 
3 เสนอโครงการ และหลกัเกณฑ ์ มีนาคม  2561 
4 ดาํเนินกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ เมษายน – ธนัวาคม 2561 
5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ กรกฎาคม  2561 

 



5.  งบประมาณ 
 5.1  ใชง้บประมาณจาํนวน   100,000   บาท 
 

6.  การประเมินผล  
           6.1  ประเมินจากการปฏิบติังาน  
 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 สหกรณ์ ไดป้รับปรุงระเบียบต่าง ๆใหเ้ป็นปัจจุบนัและเป็นที,พึงพอใจของสมาชิก 
 
 

 
 
 ลงชื,อ    คาํนึง  ดิษฐโรจน์           ลงชื,อ  ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
           (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)        (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื�อโครงการ           ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           คณะกรรมการอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ           มีนาคม   -   ธันวาคม  2561 
สนองกลยุทธ์ที� 1   พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  เปิดบริการสมาชิกครบ 60 ปี  ในปี 2561 ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ที,
ของสหกรณ์ฯไดใ้หบ้ริการสมาชิกแบง่ออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายสินเชื,อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายธุรการและ   
ฝ่ายประมวลผล  เพื,อเป็นการวดัประสิทธิภาพในการทาํงานและการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
   
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื,อใหเ้จา้หนา้ที,มีการประเมินการทาํงานของตนเอง 
2.2  เพื,อใหเ้จา้หนา้ที,มีการพฒันา ปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเนื,อง 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  
 
4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1  กิจกรรม 

1.  แจกแบบประเมินใหเ้จา้หนา้ที,สหกรณ์ฯ 
2.  รวบรวมแบบประเมิน 
3.  สรุปผลแบบประเมิน 

 
4.2  ขัZนตอนวธีิการ และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ที� กิจกรรม / วธีิการ ระยะเวลา 

1 นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 
2 แจกแบบประเมินใหเ้จา้หนา้ที,  มิถุนายน และ ธนัวาคม 2561 
3 รวบรวมแบบประเมิน  มิถุนายน และ ธนัวาคม 2561 
4 สรุปผลแบบประเมิน  กรกฏาคม และ ธนัวาคม 2561 
5 เสนอคณะกรรมการพิจารณา มกราคม  2562 

 



5.  งบประมาณ 10,000  บาท 
   

6.  การประเมินผล  
           6.1  ประเมินจากแบบประเมิน 
  6.2  การสังเกต 
 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  มีผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงค ์ 
             2.  เจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  มีการพฒันาการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 ลงชื,อ      คาํนึง  ดิษฐโรจน์         ลงชื,อ       ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
           (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)        (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื�อโครงการ     ปรับปรุงสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  คณะกรรมการอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาการดําเนินการ        มีนาคม–พฤศจิกายน  2561 
สนองกลยุทธ์ที� 1  พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที,รัฐบาลได้ประกาศ เมื,อวนัที, 13 มกราคม 2559 โดยกระกระทรวงพฒันาสังคมและความมั,นคง
ของมนุษย ์(พม.) ไดร้ายงานสถานการณ์แนวโนม้ผูสู้งอายุที,มีสูงขึ%น และอีกไม่เกิน 10 ปีขา้งหนา้จะกลายเป็น
สังคมผูสู้งอายุ รัฐบาลจึงได้กาํหนดนโยบายเพื,อรับมือสถานการณ์ไว ้3 ส่วน คือ1) สนับสนุนให้ผูสู้งอายุ
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั,นคง ปลอดภยั และมีศกัดิP ศรี 2) การเสริมสร้างสุขภาพอนามยัของผูสู้งอาย ุ
จดัระบบสาธารณสุขให้ผูสู้งอายุสามารถเขา้ไปใช้บริการอยา่งสะดวกและง่ายขึ%น 3) ส่งเสริมประกนัรายไดที้,
มั,นคงและย ั,งยืน และจากผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือนตุลาคม 2560 ที,ผ่าน พบว่า มีสมาชิกสหกรณ์ฯ 
จาํนวน 8,835 คน แยกเป็นกลุ่มที,มีอายุน้อยกว่า 60 ปี จาํนวน  6,394  คน คิดเป็นร้อยละ 72.37 และกลุ่มที,
มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ%นไป จาํนวน 2,441 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62  ซึ, งในกลุ่มนี% ยงัพบว่า ในแต่ละปีมี
สมาชิกสหกรณ์ฯเกษียณอายุราชการที,บอกถึงแนวโน้มเพิ,มขึ%นเรื, อยๆและยงัพบวา่ สมาชิกสหกรณ์ฯบางส่วน
มีความพิการรวมอยูด่ว้ย 
 ดงันั%นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าว จึงกาํหนดแผนงาน/
โครงการ เพื,อสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุและมีความพิการ 
และรวมไปถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน จึงนาํเสนอให้มีการปรับปรุงสาํนกังานชั%นล่าง เพื,ออาํนวยความ
สะดวกในการบริการแก่สมาชิก ดา้นการเงินและสินเชื,อ  และปรับสภาพแวดล้อมซึ, งประกอบด้วย สภาพ
ภูมิทศัน์ภายใน ภายนอกอาคาร การสร้างโรงรถและจดัสร้างห้องนํ%า ห้องสุขา เพื,อให้สมาชิกที,มาติดต่อ
ได้รับความสะดวกสบาย และมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื,น และสวยงามมากขึ%น 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื,อเพิ,มพื%นที,บริการและตอบสนองกลุ่มพิเศษที,เป็นผูสู้งอายแุละความพิการใหไ้ดรั้บความสะดวก
และปลอดภยั 
 2.2  เพื,อเพิ,มโอกาสการใหบ้ริการดา้นการเงินและสินเชื,อ  มีความสะดวกและรวดเร็วขึ%น 

2.3  เพื,อเพิ,มปัจจยัการบริการดา้นสุขาภิบาลและสิ,งแวดลอ้มที,ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคน 
 

 
 



 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  เป็นการก่อสร้าง จดัซื%อจดัจา้ง และการปรับปรุงพื%นที, จาํนวน 4 รายการ ดงันี%  
  3.1.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่างและตกแต่งภายใน  จาํนวน 5 ห้อง    
                                    ขนาดกวา้ง 12.30 ม.  X ยาว 28.58 ม. X สูง 3.20 ม. 

 3.1.2  จดัซื%อโตะ๊พร้อมเกา้อี%  สาํหรับรอรับบริการจาํนวน  3 ชุด 
 3.1.3  ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงจอดรถแบบมีหลงัคา  จาํนวน 1 หลงั (11 คนั) 
 3.1.4  ก่อสร้างหอ้งนํ%า/หอ้งสุขา  จาํนวน 3  หอ้ง  (หอ้งนํ%าชาย ,หอ้งนํ%าหญิง , 

หอ้งนํ%าสาํหรับผูสู้งอายแุละทุพพลภาพ) พร้อมก่อสร้างราวสเตนเลสกนัตก ความยาว 40 เมตร และทางเดินทราย
ลา้ง  ขนาด 1.20  x 40 เมตร 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  สมาชิกที,มารับบริการไดรั้บความสะดวกสบายมากขึ%น 
 3.2.2  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  มีสภาพแวดลอ้มสวยงาม 
 

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1  ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่าง 
  4.1.1  ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่าง / จดัซื%อวสัดุครุภณัฑช์ั%นล่าง 
  4.1.2  ก่อสร้างหอ้งสุขา 1 หลงั (3 หอ้ง) 
 

 4.2  ขั�นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ 
 

ที� ขัZนตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10  กุมภาพนัธ์ 2561 
2 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพื,อแต่งตั%งคณะทาํงาน กุมภาพนัธ์  2561 
3 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื,อจดัซื%อ-จดัจา้ง มีนาคม  2561 
4 ดาํเนินงานตามโครงการ เมษายน-ตุลาคม  2561 
5. คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง เขา้ตรวจ/ส่งมอบงานจา้ง ตุลาคม  2561 
6. สรุปผลการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ พฤศจิกายน  2561 

 
 

5.   สถานที�ดําเนินการ  
 สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 
 



 
 
 

6.   งบประมาณ จาํนวน 3,645,700.00    บาท      
 6.1  ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั%นล่างและตกแต่งภายใน      เป็นเงิน    2,845,700.00 บาท 
 6.2  ก่อสร้างหอ้งนํ%า/หอ้งสุขา จาํนวน 3 ห้อง พร้อมก่อสร้างราวสเตนเลสกนัตก ความยาว 40  เมตร    
และทางเดินทรายลา้ง ขนาด 1.20X 40 เมตร      เป็นเงิน       800,000.00  บาท 
 

หมายเหตุ  ถวัเฉลี,ยจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 
 7.1 สาํรวจรายการที,ดาํเนินการตามเป้าหมาย/ ครบถว้น/ถูกตอ้ง 
 7.3 สาํรวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯต่อการใหบ้ริการและ ปัจจยัที,เพิ,มขึ%น 
 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ไดรั้บการยอมรับดา้นการใหบ้ริการที,เป็นเลิศ 
 8.2  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  มีภูมิทศัน์ที,สวยงามและร่มรื,น 
  
 
 
 
 
 
 

 ลงชื,อ      คาํนึง  ดิษฐโรจน์         ลงชื,อ        ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
           (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)        (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื�อโครงการ     จตุสหกรณ์สัมพนัธ์ชายแดนใต้ ครัZงที� 5 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  คณะกรรมการอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ        เมษายน – พฤษภาคม  2561 
สนองกลยุทธ์ที� 1   พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลกัการสหกรณ์สากล หลกัการที, 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ (สหกรณ์สามารถให้บริการแก่
สมาชิกอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์โดยการประสานความ
ร่วมมือในระดบัทอ้งถิ,น ระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ) สามารถให้บริการแก่สมาชิกอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดเพื,อเสริมสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสานความร่วมมือในระดบั
ทอ้งถิ,น 
 

 ดงันั%นในการจดักิจกรรมครั% งนี%  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา จาํกดั เป็นเจา้ภาพจดักิจกรรม จึงร่วมมือกบั
สหกรณ์จังหวดัชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้  จัดขึ% นเป็นครั% งที,  5 เพื,อร่วม
แลกเปลี,ยนความคิดเห็นนาํไปสู่การพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ให้มีความเขม้แข็งมากขึ%น รวมทั%งการสร้าง
ความสัมพนัธ์ ความเขา้ใจที,ดีต่อกนั และเป็นหลกัประกนัการดูแลตวัเอง การช่วยเหลือเพื,อนครูทั%งหมดถือเป็น 
การพฒันาชาติบา้นเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ,งในพื%นที,จงัหวดัชายแดนใต ้เพื,อนาํไปสู่การพึ,งตนเองและช่วยเหลือ
ผูอื้,นได ้
 

2. วตัถุประสงค์ 
  2.1  เพื,อแลกเปลี,ยนขอ้มูลการโอนยา้ย และการสมคัรสมาชิกใหม ่
  2.2  เพื,อสร้างความสัมพนัธ์ และความเขม้แขง็ระหวา่งองคก์ร 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการ ที,ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ เจา้หนา้ที, จาํนวน 44 คน ที,เขา้ร่วมโครงการ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพเพิ,มขึ%น 
 

 
 
 
 



4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 

ที� ขัZนตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10  กุมภาพนัธ์ 2561 
2. ประชุมคณะทาํงาน 4  สหกรณ์ เมษายน 2561 
3. จดักิจกรรมจตุสหกรณ์ พฤษภาคม 2561 

 

5.   สถานที�ดําเนินโครงการ 
 สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา จาํกดั 
 

6.   งบประมาณ  จาํนวน  103,400   บาท    
 

 6.1  คา่ลงทะเบียน  จาํนวน  44  คนๆ ละ      1,000   บาท  =           44,000  บาท 
 6.2  คา่ที,พกัโรงแรม       จาํนวน  22  หอ้ง ละ      1,500  บาท  1 คืน = 33,000 บาท 
  6.3  คา่เบี%ยเลี%ยง      จาํนวน  44  คนๆละ      400   บาท 1 วนั = 17,600 บาท 

6.4  คา่พาหนะเหมาจ่าย  จาํนวน  44  คนๆละ      200 บาท    =   8,800 บาท 
                     รวมทัZงสิZน          103,400  บาท 
 

7.  การประเมินผล 
 สาํรวจความพึงพอใจบุคลากรที,เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ และศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 8.2  สหกรณ์ชายแดนใต ้มีสัมพนัธภาพที,ดี มีความเขม้แขง็ มีความกา้วหนา้ยิ,งขึ%น 
 
 
 

 

 ลงชื,อ     คาํนึง  ดิษฐโรจน์         ลงชื,อ      ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
           (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)        (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 
กลยทุธ์ที� 2 

 

 

ส่งเสริมให้สมาชิกมกีารออมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน 
 

 

1. โครงการระดมทุนเพื,อความมั,นคง 
 
 
 

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



ชื�อโครงการ   ระดมทุนเพื�อความมั�นคง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  กรรมการและเหรัญญกิ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  มีนาคม   -   ธันวาคม  2561 
สนองกลยุทธ์ที� 2   ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบวา่ดว้ยการับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมายพ.ศ.2557  ขึ%น เพื,อระดมทุนจากมวล
สมาชิก ในการบริหารเงินกูใ้หมี้ประสิทธิภาพและมีความสะดวกคล่องตวั โดยลดภาระการกูเ้งินจากสถาบนั
การเงินอื,นในอตัราดอกเบี%ยสูง  ซึ, งการระดมทุนดงักล่าวสมาชิกใหค้วามสนใจและมีการออมอยา่งต่อเนื,อง  
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  จึงไดเ้ล็งเห็นถึงแนวทางในการระดมทุนเงินฝากกบัสหกรณ์เพื,อเป็นการ
เพิ,มสภาพคล่องในการบริหารจดัการสหกรณ์  จึงควรส่งเสริมการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  เป็นการระดม
ทุนเพื,อความมั,นคงของสหกรณ์ฯ ต่อไป  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื,อใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั วา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
2.2  เพื,อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  สมาชิกที,ฝากเงินหกั ณ ที,จ่ายอยูแ่ลว้ ฝากเงินเพิ,มขึ%น 
3.2  สมาชิกใหมทุ่กคนเปิดบญัชี หกั ณ ที,จ่าย  
3.3  สมาชิกที,ยงัไดไ้มเ่ปิดบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ใหเ้ปิดบญัชีฝากเงินเพิ,มขึ%น  
3.4  รณรงคใ์หส้มาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ เขา้ร่วมโครงการระดมหุน้และระดมเงินฝากโดยมี

รางวลัเป็นแรงจูงใจ 
 

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
4.1  กิจกรรมที� 1   ระดมเงินฝาก 

1.  ส่งเสริมการหกัเงิน ณ ที,จ่ายเพิ,มขึ%น 
2.  ส่งเสริมเปิดบญัชีเงินฝากสาํหรับสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกสมทบ 
3.  ออกประกาศสหกรณ์ ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตแ์ละขา่วสหกรณ์ 
4.  ประเมินผล 
 

 



4.2 กิจกรรมที� 2   ระดมหุ้น 
1.  ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นสื,อประชาสัมพนัธ์ต่างๆอยา่งต่อเนื,อง 
2. ส่งเสริมใหส้มาชิกซื%อหุน้เพิ,มโดยประชาสัมพนัธ์รางวลัเป็นแรงจูงใจในการเขา้ร่วม 

โครงการจากสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ 
3.  ประเมินผล 

 

4.3ขัZนตอนวธีิการ และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ที� กิจกรรม / วธีิการ ระยะเวลา 

1 นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10  กุมภาพนัธ์ 2561 
2 แต่งตั%งคณะทาํงาน  มีนาคม 2561 
3 ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต,์ขา่วสหกรณ์ฯ,ประธานกลุ่ม,บอร์ด

สหกรณ์ฯ ,ไลน์กลุ่มสหกรณ์ 
เมษายน – ธนัวาคม 2561 

4 ออกประกาศสหกรณ์ เมษายน – ธนัวาคม 2561 
5 ส่งเสริมใหส้มาชิกใหมเ่ปิดบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ เมษายน – ธนัวาคม 2561 
6 ส่งเสริมใหส้มาชิกเปิดบญัชีเงินฝากและซื%อหุน้เพิ,มกบั 

สหกรณ์ โดยมีรางวลัเป็นแรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
เมษายน – ธนัวาคม 2561 

7 กาํหนดระยะเวลาในการฝากเงินอยา่งนอ้ย 1 ปี เมษายน – ธนัวาคม 2561 
8 จบัสลากรางวลัระดมหุน้ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี กุมภาพนัธ์  2561 
9 โอนเงินคา่ตอบแทนในการเขา้ร่วมโครงการระดมเงินฝาก 

เมื,อฝากเงินกบัสหกรณ์ฯครบ 1 ปี 
เมื,อฝากเงินครบ 1 ปี 

10 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ ธนัวาคม 2561 
 

5.  งบประมาณ (ตามหมายเหตุในกลยทุธ์ที, 2) 
 

6.  การประเมินผล 
 6.1  การตรวจสอบบญัชีเงินฝากตามกลุ่มเป้าหมาย 
 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สหกรณ์ฯ  มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ,มขึ%น 
 7.2  สหกรณ์ฯ  มีทุนเรือนหุ้นเพิ,มขึ%น 
 
 

 

ลงชื,อ       ชยักิจ    ชะดารัตน์              ลงชื,อ      ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 

          (นายชยักิจ   ชะดารัตน์)                                                        (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร)                             
                            ผูเ้สนอโครงการ            ผูอ้นุมติัโครงการ 



 
กลยทุธ์ที� 3 

 

ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื�อ  
และเพิ�มประสิทธิภาพการชําระหนีZ 

 
1. โครงการติดตามการชาํระหนี%  
 
 

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



ชื�อโครงการ     ติดตามการชําระหนีZ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  คณะกรรมการเงินกู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ        มกราคม - ธันวาคม   2561 
สนองกลยุทธ์ที� 3   ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื�อและเพิ�มประสิทธิภาพการชําระหนีZ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกดั ได้ดาํเนินการบริการเงินกู้ให้กบัสมาชิก  แต่เนื,องด้วยมี
สมาชิกที,คา้งชาํระหนี% มีจาํนวนมากขึ%น  ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการบริหารการจดัการของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูปัตตานี จาํกดั   จึงไดจ้ดัทาํโครงการติดตามการชาํระหนี% ขึ%นมา 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื,อลดจาํนวนสมาชิกที,คา้งชาํระหนี% ทุกประเภท 
 2.2  สมาชิกที,ใชบ้ริการเงินกูส้ามารถชาํระหนี%ไดเ้ป็นปกติ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  สมาชิกที,คา้งชาํระหนี% ทุกประเภทลดลง 
 3.2  สมาชิกที,ใชบ้ริการทุกคนมีความพึงพอใจต่อการติดตามเร่งรัดหนี%  
 

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1      กิจกรรม 
     4.1.1.  แจง้ใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ทราบ 
     4.1.2.  วางหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการโครงการ  
4.2  ขัZนตอนกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ที� กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10  กุมภาพนัธ์ 2561 
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเงินกูจ้ดัทาํโครงการและหลกัเกณฑ ์ มีนาคม  2561 
3. ดาํเนินกิจกรรม 

มีนาคม  2561 
 -  ประชุมเจา้หนา้ที,การเงิน 

 
-  การเร่งรัดติดตามหนี%คา้งชาํระ โดยการติดตามหนี%คา้งเป็นออกเป็น
หนงัสือ และออกติดตามไปยงัโรงเรียนตน้สังกดัของสมาชิก 

4. รายงานผลการดาํเนินการติดตามใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ เมษายน  - ธนัวาคม  2561 
5. ประเมินผล  สรุปผลโครงการ   ธนัวาคม  2561 

 

 



5.   งบประมาณ     264,000   บาท 
 

6.   การประเมินโครงการ 
สรุปผลการดาํเนินโครงการ  และรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายเดือน และรายปีบญัชี 

  

7.   ผลที�คาดว่าจะได้รับ   
  7.1  จาํนวนสมาชิกที,คา้งชาํระหนี%ลดลง 
  7.2  สหกรณ์มีผลกาํไรมากขึ%น 
 
 

 
 

ลงชื,อ      เสถียร  ถาวรสุข                 ลงชื,อ      ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 

           (นายเสถียร  ถาวรสุข)                           (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร)      

                             ผูเ้สนอโครงการ                                                                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยทุธ์ที� 4 

 

ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพ และจัดสวสัดกิาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.  โครงการพฒันาศกัยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
2.  โครงการส่งเสริมความสามารถนกัเรียนดา้นกีฬา 
3.  โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
4.  โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2561 
5.  โครงการพฒันาศกัยภาพ คณะกรรมการ ที,ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ 

  และเจา้หนา้ที, 
 

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



ชื�อโครงการ  พฒันาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – พฤศจิกายน  2561 
กลยทุธ์ที� 4  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีปะสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดจ้ดัตั%งขึ%นโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื,อใหส้มาชิกไดอ้อมทรัพย ์ 
การรับฝากเงินและการกูย้มืเงิน  เพื,อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก  พร้อมดว้ยการจดัหาทุนเพื,อเป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการให้แก่สมาชิก และสมาชิกทุกคนตอ้งรักษาผลประโยชน์ที,พึ,งไดรั้บจากสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ในดา้นการศึกษา  การพฒันาศกัยภาพของสมาชิก  พร้อมกบัดา้นสารสนเทศ  เพื,อ
สมาชิกไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาสหกรณ์ฯใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมาชิกนบัเป็นบุคคลสาํคญัที,ทาํใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ดาํเนินการไปดว้ยความสาํเร็จ
และมีศกัยภาพ พร้อมกบัสภาพปัจจุบนัสหกรณ์ฯมีการเปลี,ยนแปลงระบบการบริหารอยูต่ลอดเวลา ฉะนั%น
สมาชิกสหกรณ์ฯ  ตอ้งมีการพฒันาตนเอง  แลกเปลี,ยนเรียนรู้ร่วมกนั  เพื,อนาํไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้กิด
ความสาํเร็จและย ั,งยนื   

ดงันั%นสหกรณ์จึงไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก  เพื,อไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที,ประสบ
ผลสาํเร็จในดา้นการบริหารและดา้นอื,นๆ 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื,อใหส้มาชิกสหกรณ์ที,เขา้ร่วมโครงการมีความเขา้ใจเกี,ยวกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯ 

        2.2  เพื,อเปิดโอกาสใหส้มาชิกที,เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี,ยนเรียนรู้ซึ, งกนัและกนั 
              2.3  เพื,อนาํผลสรุปจากการศึกษาดูงานมาพฒันาปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพย ั,งยนื 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  สมาชิกทั,วไป  คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ ที,ปรึกษาและเจา้หนา้ที,สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูปัตตานีจาํกดั  รวมทั%งหมดจาํนวน  100  คน 

3.1.2  สมาชิกบาํนาญ  คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษาและเจา้หนา้ที,สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูปัตตานีจาํกดั  รวมทั%งหมดจาํนวน  50  คน 

 
 



3.2  เชิงคุณภาพ 
                           สมาชิกทั,วไปและสมาชิกบาํนาญที,เขา้ร่วมโครงการ  เกิดความตระหนกั  เห็นความสาํคญัของ
การดาํเนินกิจกรรมสหกรณ์ฯ  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน  เสริมสร้าง
ความสามคัคี ร่วมแลกเปลี,ยนเรียนรู้ประสบการณ์  สรุปองคค์วามรู้เป็นแนวทางการปฏิบติังานสู่การพฒันาของ
สหกรณ์ฯอยา่งย ั,งยนื 
 

4.  กิจกรรม/ขัZนตอนการดําเนินการ 
4.1  ขัZนตอนการดําเนินการ/ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ที� ขัZนตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 
ดาํเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที� 1 พฒันาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี  จํากัด (สมาชิกทั�วไป) 
- พิจารณาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
เขา้ร่วมโครงการ 
- ประชุมพบปะชี%แจงสมาชิก(ทั,วไป) ที,เขา้ร่วมโครงการ 
- ดาํเนินการตามโครงการ 
- ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
 

กิจกรรมที� 2 พฒันาศักยภาพสมาชิกบํานาญสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
- พิจารณาสมาชิกบาํนาญสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั  ที,เขา้ร่วมโครงการ 
- ประชุมพบปะชี%แจงสมาชิกบาํนาญที,เขา้ร่วม 
โครงการ 
- ดาํเนินตามโครงการ 
- ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

10  กุมภาพนัธ์  2561 
 
 
 

มีนาคม 2561 
 

เมษายน 2561 
เมษายน 2561 

พฤษภาคม 2561 
 
 

 
สิงหาคม 2561 

 
กนัยายน  2561 

 
ตุลาคม  2561 

พฤศจิกายน 2561 
 

 
 

5. สถานที�ดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย 
 
 
 



6. งบประมาณ จาํนวน  1,158,000  บาท  ถวัเฉลี,ยจ่ายทั%งสิ%น 
 

รายละเอียดการดําเนินการดังนีZ 
กิจกรรมที� 1  พฒันาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  (สมาชิกทั,วไป) 

6.1  คา่พาหนะจาํนวน  2  คนั 6 วนัๆละ  15,000  บาท  =  180,000    บาท 
6.2  คา่ที,พกัโรงแรม  50 หอ้ง หอ้งละ 1,500 บาท 4 คืน  =  300,000    บาท 
6.3  คา่เบี%ยเลี%ยงสมาชิก/คา่เสื%อ (เหมาจ่าย)  คนละ1,300 บาท 100 คน =  130,000    บาท 
6.4  คา่ดาํเนินการคา่ของที,ระลึก  คา่วสัดุอุปกรณ์ /เอกสาร  =    60,000    บาท 
6.5  คา่จดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 100 คนๆละ 20 บาท 6 วนั  =    12,000    บาท 

                   รวมทัZงสิน   682,000    บาท 
 

กิจกรรมที� 2  พฒันาสมาชิกบาํนาญสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
6.1  คา่พาหนะจาํนวน  1 คนั 6 วนัๆละ 15,000 บาท   =     90,000   บาท 
6.2  คา่เช่าเหมารถตูจ้าํนวน 5  คนั 4 วนัๆละ  5,500  บาท  =  110,000    บาท 
6.3  คา่ที,พกัโรงแรม 25 หอ้ง หอ้งละ 1,500 บาท x 4 คืน  =  150,000     บาท 
6.4  คา่เบี%ยเลี%ยงสมาชิก/คา่เสื%อ(หมาจ่าย)คนละ 1,300 บาท 50 คน =    65,000    บาท 
6.5  คา่ดาํเนินการคา่ของที,ระลึกคา่วสัดุอุปกรณ์/เอกสาร  =    55,000    บาท 
6.6  คา่จดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 50 คนๆละ  20 บาท  6 วนั  =       6,000   บาท 

            รวมทัZงสิน    476,000   บาท 
 

7.   ประเมินผล 

สาํรวจความพึงพอใจของสมาชิกที,เขา้ร่วมโครงการ  

 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
1.  สมาชิกไดรั้บความรู้  ในการบริหารงานของสหกรณ์ที,ไปศึกษาดูงานและไดมี้การแลกเปลี,ยนเรียนรู้ 

ซึ, งกนัและกนั 
2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษาและเจา้หนา้ที,ไดรั้บประสบการณ์

จากการศึกษาดูงาน 
3.  ไดน้าํผลจากการศึกษาดูงานมาพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  

จาํกดั  

 

 

                 ลงชื,อ     อาํนาจ     สมทรง                 ลงชื,อ      ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
                (นายอาํนาจ     สมทรง)                 (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 

                  ผูเ้สนอโครงการ                            ผูอ้นุมติัโครงการ 
 



ชื�อโครงการ     ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านกีฬ า 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   กรกฎาคม –  กันยายน  2561 
กลยทุธ์ที�  4  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การออกกาํลงักายอยา่งถูกตอ้งและสมํ,าเสมอ จะทาํใหสุ้ขภาพสมบูรณ์และแขง็แรง อีกทั%งเป็นการช่วย

เพิ,มสมรรถนะของการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี ในดา้นการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ไดก้าํหนดไวใ้นมาตรฐาน
การศึกษา เพื,อใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัย ดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตลอดจนการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งอยากหลาย  ซึ, งจะเห็นไดว้า่กีฬาและการออกกาํลงักายมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ,ง 

กีฬาเป็นกิจกรรมที,จะส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งหมูค่ณะ เปิดโอกาสใหทุ้กคนได้
แสดงออก ซึ, งความพึงพอใจตามความตอ้งการ ทั%งยงัเป็นกิจกรรมที,ก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทั%งทางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั จึงตระหนกั และใหค้วามสาํคญั ความสามารถดา้นกีฬาของ
นกัเรียน   จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการส่งเสริมความสามารถนกัเรียนดา้นกีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื,อส่งเสริมความสามารถและศกัยภาพ ดา้นกีฬา ของนกัเรียน 
2.2  เพื,อส่งเสริมการออกกาํลงักายและใชเ้วลาวา่งใหป้ระโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
2.3  เพื,อใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้นกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง ในระดบัที,สูงขึ%นต่อไป 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นกัเรียนหญิงอายไุมเ่กิน  12  ปี   จาํนวน  12  ทีม 
3.1.2  นกัเรียนหญิงอายไุมเ่กิน  15 ปี    จาํนวน  12  ทีม 
3.1.3   กองเชียร์   จาํนวน  24  ทีม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                           3.2.1  นกัเรียนไดมี้ทกัษะความสามารถดา้นกีฬาเพิ,มมากขึ%น 

 3.2.2  นกัเรียนและกองเชียร์มีความรัก  ความสามคัคีเพิ,มมากขึ%น 
 
 
 

 



4. กิจกรรม/ ขัZนตอนการดําเนินการ 
 

ที� กิจกรรม / วธีิการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10  กุมภาพนัธ์ 2561 

2. การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ มิถุนายน – กนัยายน  2561 

3. สรุปผลโครงการ กนัยายน  2561 
 

5. สถานที�ดําเนินการ 
 5.1  กลุ่มเครือขา่ยการศึกษาในแต่ละอาํเภอ 
 5.2  สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 

6. งบประมาณ    400,000  บาท   ถัวเฉลี�ยได้ทุกรายการ 
     กิจกรรมที� 1  

กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิงรุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี จาํนวน 200,000 บาท 
     กิจกรรมที� 2  

 กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิงรุ่นอายไุมเ่กิน 15 ปี จาํนวน 200,000 บาท 
 

7.  ประเมินผล 
สาํรวจความพึงพอใจของนกักีฬาและผูฝึ้กสอนที,เขา้ร่วมโครงการ 

 

8.   ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทกัษะทางดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล 

 8.2  นกัเรียนมีเจตคติที,ดีต่อการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 
 8.3   นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความสามคัคีในหมูค่ณะ และฝึกการทาํงานเป็นทีม 
 
 
 
 
                 ลงชื,อ     อาํนาจ     สมทรง               ลงชื,อ     ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
                (นายอาํนาจ     สมทรง)              (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 

                   ผูเ้สนอโครงกร                          ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 

 



โครงการ  ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
ผู้รับผดิชอบ  คณะกรรมการเงินกู้ 
ลักษณะ โครงการ โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน เมษายน  –  กรกฎาคม  2561 
สนองกลยุทธ์ที� 4  ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดัไดด้าํเนินการตามนโยบายและระเบียบของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั โดยมุง่เนน้ที,จะช่วยเหลือสมาชิกใหมี้ความมั,นคงในการดาํรงชีวติ การศึกษาบุตรสมาชิก
เป็นสิ,งที,สาํคญัที,สหกรณ์จะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การช่วยเหลือในการยกระดบัการศึกษาของบุตรสมาชิก
ใหสู้งขึ%นเพื,อเป็นพื%นฐานในการดาํรงชีวติต่อไป สหกรณ์ฯ จึงไดจ้ดัใหมี้กี,ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื,อช่วยเหลือและลดภาระการใชจ่้ายในการศึกษาของบุตรใหแ้ก่สมาชิก 
2.2  เพื,อสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของสมาชิก 
2.3  เพื,อใหส้มาชิกไดเ้ห็นความสาํคญัในอุดมการณ์และหลกัการของสหกรณ์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ที,มีบุตรทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการที,
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั และสามารถนาํไปใชจ่้ายทางดา้นการศึกษาบุตรของสมาชิกตามความ
เหมาะสม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ไดช่้วยเหลือดา้นการศึกษาบุตรแก่สมาชิกทาํให้
ไดรั้บการพฒันาทางดา้นการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

4.  กิจกรรม/ขัZนตอนการดําเนินการ 
4.1  กิจกรรม 

- สมาชิกส่งแบบคาํขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

- คดัแยกแบบคาํขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

- จบัสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

- พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุกคน 

 



4.2 ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ที� ขัZนตอนวธีิการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 นาํเสนอโครงการต่อที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 
2 ขั%นตอนดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

     4.1 ประกาศใหส้มาชิกแจง้ความประสงคข์อรับทุน 
     4.2 จดัสรรทุนตามหน่วยงานที,สังกดั 
     4.3 มอบทุนการศึกษาสมาชิก 

 
เมษายน  2561 
มิถุนายน 2561 
มิถุนายน  2561 

3 ประเมินผลและสรุปผล กรกฎาคม  2561 
 

5.  สถานที�ดําเนินโครงการ 
สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

6.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณที,ดาํเนินจาํนวน 1,500,000 บาท ถวัเฉลี,ยคา่ใชจ่้ายทั%งหมด 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนีZ 
-  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดบัชั%นก่อนประถมศึกษา    ทุนละ  1,500  บาท   
-  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดบัชั%น ประถมศึกษา      ทุนละ  2,000  บาท   

 -  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดบัชั%นมธัยมศึกษาตอนตน้      ทุนละ  2,500  บาท   
-  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดบัชั%นมธัยมศึกษาตอนปลาย   ทุนละ  3,000  บาท   

 -  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดบัชั%นอุดมศึกษา                   ทุนละ  3,500  บาท   
 -  คา่ใชจ่้ายดาํเนินการ        เป็นเงิน              60,000  บาท 

 

7.  การประเมินผล 
สาํรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกที,เขา้ร่วมโครงการ 
 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
8.1  สามารถช่วยเหลือและลดภาระคา่ใชจ่้ายในการศึกษาของบุตรสมาชิก 

8.2  สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของสมาชิก 

8.3  สมาชิกไดเ้ห็นความสาํคญัในอุดมการณ์และหลกัการของสหกรณ์ 

 
 

 
ลงชื,อ  เสถียร   ถาวรสุข    ลงชื,อ  ภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร 
     (นายเสถียร   ถาวรสุข)                  (นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร)      



                       ผูเ้สนอโครงการ                                    ผูอ้นุมติัโครงการ 
ชื�อโครงการ     แสดงมุทติาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ   ประจําปี  2561 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  คณะกรรมการเงินกู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ        กันยายน   2561 
สนองกลยทุธ์ที� 4   ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพและจัดสวสัดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ไดด้าํเนินโครงการใหก้า้วหนา้และมั,นคงมากขึ%น  ซึ, งใน
แต่ละปีจะมีสมาชิกสหกรณ์ฯเกษียณอายรุาชการ  ดว้ยสมาชิกเกษียณราชการเป็นบุคคลที,น่ายกยอ่ง เคารพนบัถือ
และมีคุณงามความดี  เพื,อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติและเป็นขวญักาํลงัใจแก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการดงักล่าว  
คณะกรรมการดาํเนินการจึงจดัใหมี้โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ  ประจาํปี  2561 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื,อใหเ้กียรติ ยกยอ่งในคุณความดีและมองเห็นความสาํคญัของสมาชิกที,เกษียณอายรุาชการ 
 2.2  เพื,อเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจที,ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ที,เกษียณอายรุาชการ 
 2.3  เพื,อแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี  2561  ที,เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูปัตตานี  จาํกดั ทุกคน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
ทุกคนที,เกษียณอายรุาชการในปี 2561    จาํนวน        280      คน 

3.2  ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประธานกลุ่ม/คณะกรรมการ 
ผูต้รวจสอบ/เจา้หนา้ที,/แขกผูมี้เกียรติ/ที,ปรึกษา   จาํนวน        140       คน 
                               รวมทัZงสิZน                   420        คน 
  

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1    กิจกรรม  
  4.1.1 ประชุม พบปะแลกเปลี,ยนเรียนรู้เกี,ยวกบัความสาํเร็จในชีวติราชการ 
  4.1.2 มอบของที,ระลึก / เงินขวญัถุง / เกียรติบตัรแก่สมาชิกที,เกษียณอายรุาชการ 

4.1.3 รับประทานอาหารร่วมกนั 
 
 
 



4.2     ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ที� ขัZนตอนวธีิการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 

2. ประชุมคณะทาํงานวางแผนดาํเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 2561 

3. ขั%นตอนดาํเนินงานตามกิจกรรม 
- ประชุมพบปะแลกเปลี,ยนเรียนรู้ 
- มอบของที,ระลึก / เงินขวญัถุง แก่สมาชิกที,เกษียณอายรุาชการ 
- รับประทานอาหารร่วมกนั 

กนัยายน  2561 

4. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ ตุลาคม  2561 
 

 

5.   สถานที�ดําเนินโครงการ 
 โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี 
 

6.  งบประมาณ  1,391,000 บาท  ถวัเฉลี,ยจ่ายทุกรายการ 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนีZ 
 -  คา่การแสดง      เป็นเงิน     10,000    บาท 
 -  คา่เกียรติบตัร จาํนวน  280 ใบ  x 150 บาท  เป็นเงิน     42,000              บาท 
 -  คา่อาหารและเครื,องดื,ม 420 คน x 350  บาท  เป็นเงิน             147,000  บาท 
 -  คา่เงินขวญัถุง  จ่ายตามอายกุารเป็นสมาชิก    เป็นเงิน          1,120,000    บาท   
โดยมีเงื�อนไขดังนีZ 

อายกุารเป็นสมาชิก    1-10  ปี รับเงินขวญัถุงละ           1,000    บาท 
  อายกุารเป็นสมาชิก  11-20  ปี รับเงินขวญัถุงละ         2,000    บาท 
   อายกุารเป็นสมาชิก   21-30  ปี รับเงินขวญัถุงละ         3,000   บาท 
  อายกุารเป็นสมาชิก   31-40  ปี รับเงินขวญัถุงละ           4,000    บาท 
 -  คา่ช่อดอกไม/้มาลยัขอ้มือ สมาชิกเกษียณอายรุาชการ   เป็นเงิน               42,000  บาท 
  -  คา่ดาํเนินการ           เป็นเงิน              30,000      บาท 

           รวมทัZงหมด     1,391,000             บาท 
 

 
 
 
 



 
7.   ประเมินผล 

7.1 สาํรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกที,เขา้ร่วมโครงการ 
 

8.   ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  ที,เกษียณอายรุาชการมีความภาคภูมิใจ  เป็นการ 
ใหเ้กียรติ  ยกยอ่งในคุณความดีและมองเห็นความสาํคญัของผูที้,เกษียณอายรุาชการ 
 8.2  เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจที,ดีต่อการดาํเนินชีวติหลงัเกษียณอายรุาชการ 

8.3. ไดแ้สดงมุทิตาจิตสมาชิกที,เกษียณอายรุาชการในปี 2561 ที,เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
ปัตตานี  จาํกดัทุกคน 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื,อ  เสถียร   ถาวรสุข          ลงชื,อ  ภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร 
 (นายเสถียร   ถาวรสุข)                        (นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร)      

                    ผูเ้สนอโครงการ                                       ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื�อโครงการ   พฒันาศักยภาพคณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึกษาและเจ้าหน้าที� 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายจัดการ 
ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื�อง 
ระยะเวลาดําเนินการ                      พฤษภาคม  2561 
กลยทุธ์ที�  4   จัดสวสัดิการและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เปิดบริการสมาชิกหลากหลายดา้น ทั%งทางดา้นการรับฝากเงิน  
การใหสิ้นเชื,อ การจดัสวสัดิการและการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี จาํกดั มีความกา้วหนา้ในทุกดา้น ดว้ยสภาพปัจจุบนั สหกรณ์ฯมีการเปลี,ยนแปลงระบบการบริหารงาน
อยูต่ลอดเวลา  มีการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มารองรับการปฏิบติังาน  เพื,อใหมี้ความสะดวก  รวดเร็วและเป็น
การเพิ,มประสิทธิภาพในการทาํงาน  

ดงันั%นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  จึงไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษาและเจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เพื,อไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที,
ประสบผลสาํเร็จในดา้นการบริหารงานสหกรณ์และดา้นอื,นๆ   เพื,อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพการทาํงานของ
บุคลากรและเพื,อใหส้อดรับกบัการบริการที,เปลี,ยนแปลง  มีการแลกเปลี,ยนเรียนรู้ร่วมกนัและพฒันาองคก์รให้
กา้วไกลสู่ระดบัสากล 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื,อเพิ,มประสบการณ์และแนวคิดในการนาํมาพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   

   2.2  เพื,อเป็นการแลกเปลี,ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั และสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูที,ไปศึกษาดูงาน 

 

3.  เป้าหมาย 
                 3.1  เชิงปริมาณ 
                         คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษา  และเจา้หนา้ที,ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ รวม
ทั%งหมด   จาํนวน  44   คน ไดรั้บการพฒันา 
                  3.2  เชิงคุณภาพ 
                         คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษา  และเจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ และนาํมาใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 

 
 
 



4.  กิจกรรม/ ขัZนตอนการดําเนินการ 
4.1  กิจกรรม  

คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษา  และเจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั  รวมทั%งหมด   44  คน  ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รู   จาํนวน 1  แห่ง 
              4.2  ขัZนตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินงาน  

ที� ขัZนตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

     1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 
    2. การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ พฤษภาคม-กรกฏาคม  2561 

3. สรุปผลโครงการ สิงหาคม  2561 
 

5.   สถานที�ดําเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภายในประเทศ 
 

6.  งบประมาณ งบประมาณดําเนินงานทัZงสิZน   199,800  บาท  ถัวเฉลี�ยจ่ายทัZงสิZน 
                6.1  คา่พาหนะรถทวัร์   จาํนวน  1  คนั 3 วนัๆละ  15,000  บาท           =    45,000    บาท 
                6.2  คา่ที,พกัโรงแรม  22 หอ้งๆ ละ  1,500  บาท  2  คืน               =     66,000    บาท 
                6.3  คา่เบี%ยเลี%ยง    (400 X 44 x 3 )                              =     52,800    บาท 
                6.4  คา่ดาํเนินการ  คา่ของที,ระลึก                                            =     30,000    บาท 
   6.5  คา่กรมธรรมป์ระกนัภยั         =      6,000    บาท 
                 

                                                                                            รวมทัZงสิZน     199,800   บาท 
7.   ประเมินผล 
 สาํรวจความพึงพอใจจากสมาชิกผูม้าใชบ้ริการ 
 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
8.1  คณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที,ปรึกษา  และเจา้หนา้ที,สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

ไดรั้บประสบการณ์จากการดาํเนินการตามโครงการ สามารถกลบัมาพฒันาศกัยภาพของตนเองและพฒันา
สหกรณ์ฯ อยา่งย ั,งยนืและมีประสิทธิภาพ 

8.2  ไดรั้บความรู้เกี,ยวกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯที,ไปศึกษาดูงาน  และสามารถนาํมาเป็นแนว
ทางการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 
 

 ลงชื,อ     คาํนึง  ดิษฐโรจน์             ลงชื,อ      ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
           (นายคาํนึง  ดิษฐโรจน์)           (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 
                            ผูเ้สนอโครงการ                                      ผูอ้นุมติัโครงการ 



 
กลยทุธ์ที� 5 

 
 

ส่งเสริมให้มกีารประชาสัมพนัธ์อย่างหลากหลาย 
 

1.  โครงการประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

 

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



ชื�อโครงการ            การประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ         คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื,อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ        กุมภาพนัธ์  - ธนัวาคม   2561 
กลยทุธ์ที� 5      จดัระบบประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพนัธ์ถือเป็นเรื,องสาํคญัมากในทุกหน่วยงาน  เพื,อที,จะใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์  วา่สหกรณ์กาํลงัดาํเนินกิจกรรมอะไรบา้ง  และมีการเปลี,ยนแปลงอยา่งไร  เพื,อให้
สมาชิกไดท้ราบความเคลื,อนไหว  ของสหกรณ์เพื,อที,จะทราบถึงสิทธิประโยชน์ที,ควรจะไดรั้บ  จากการ
ดาํเนินงาน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื,อสมาชิกไดรั้บทราบขา่วความเคลื,อนไหวของสหกรณ์ฯ 
 2.2 เพื,อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี,ยวกบัการบริหารจดัการของสหกรณ์ฯ 
 2.3  เพื,ออาํนวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกในการติดต่อประสานงานกบัสหกรณ์ฯ 
 2.4  เพื,อประชาสัมพนัธ์ความกา้วหนา้ของสหกรณ์ฯต่อสมาชิกสหกรณ์ฯและบุคคลภายนอก 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1   สมาชิกทุกคนไดรั้บทราบขา่วความเคลื,อนไหวของสหกรณ์ฯเป็นประจาํทุกเดือน 
 3.2 สมาชิกทุกคนรู้และเขา้ใจในการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ 
 

4.  กิจกรรม / ขัZนตอนการดําเนินการ 
 4.1    กิจกรรม     
  4.1.1  จดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์   จดัทาํวารสารทุก  3  เดือน  ปีละ  4  ฉบบั 
แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ   ไวนิลประชาสัมพนัธ์ 
  4.1.2  จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวทิย ุ ทุกเดือน 
  4.1.3  จดัทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูลสารสนเทศ  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
  4.1.4  ประสานงานกบัประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 
  4.1.5  ประสานงานกบัสาํนกังานเขตพื%นที,  ต่างๆ 

 4.1.6  ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตแ์ละไลน์ของสหกรณ์  เพื,อความสะดวกในการใชง้าน 
และเป็นปัจจุบนั 
  4.1.7  ทางวทิยสุถานีกระจายเสียงในจงัหวดัปัตตานี 
 



4.2    ขัZนตอนดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ที� ขัZนตอนวธีิการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1. นาํเสนอโครงการที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาอนุมติั 10 กุมภาพนัธ์ 2561 

2. ดาํเนินการตามกิจกรรมที,กาํหนดในโครงการ กุมภาพนัธ์ -  ธนัวาคม  2561 

3. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ ธนัวาคม   2561 
 

 

5.  สถานที�ดําเนินโครงการ 
 สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
 

6.  งบประมาณ   300,000   บาท  
 

7.  การประเมินผล 
 7.1  ประเมินผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 7.2  ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ์ 
                  ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
                        

8.   ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สมาชิกไดรั้บขา่วสารความเคลื,อนไหวการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 
 
 
 
                 ลงชื,อ     อาํนาจ     สมทรง              ลงชื,อ     ภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร 
                (นายอาํนาจ     สมทรง)            (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร) 

                  ผูเ้สนอโครงกร                          ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกัด 

ที�   7/2561 
เรื�อง  แต่งตัZงคณะอนุกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ์  (2561 - 2564) 

และโครงการจดัทาํแผนปฏบัิตงิาน  ประจาํปี  2561 
 
 

 

 
 

             ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดรั้บอนุมติังบประมาณโดยที,ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560    
เมื,อวนัที,  10  กมุภาพนัธ์  2561   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  โดยคณะกรรมการดาํเนินการชุดที, 60  
โดยคราวประชุมครั% งที, 2/2561 ไดก้าํหนดใหจ้ดักิจกรรมระหวา่งวนัที,  3-4  มีนาคม  2561  
 

              ดงันั%น    เพื,อใหก้ารดาํเนินการประสบผลสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี      จึงขอแตง่ตั%งคณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบงานดา้นตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี% 
 

 1)  คณะอนุกรรมการอํานวยการ  มีหนา้ที,ประสานงานและอาํนวยการทุกฝ่ายงาน บุคลากรประกอบดว้ย 

  (1)  นายภคัวฒัน ์  พงษเ์ดชวฒันาพร ประธานอนุกรรมการ 

  (2)  นาย ชวรัตน ์  เงินราษฎร์  รองประธานอนุกรรมการ 

  (3)  นายเสริม  ยอดรัตน ์   รองประธานอนุกรรมการ 

  (4)  นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  อนุกรรมการ 

  (5)  นายจาํเริญ  เพชรรุ่ง   อนุกรรมการ 

  (6)  นายบุญสม  ทองศรีพราย  อนุกรรมการ 

  (7)  นายประจกัษ ์  ศรี   อนุกรรมการ 

  (8)  นายนิวฒัน ์  แมนสกลุ   อนุกรรมการ 

  (9)  นายทวเีกียรติ  ณ  สงขลา  อนุกรรมการ 
  (10) นายประหยดั  สุขแกว้   อนุกรรมการ 

  (11) นายสนั,น  นวลเอียด   อนุกรรมการ 

  (12) นางนารีรัตน ์  เศียรอินทร์  อนุกรรมการ   

(13) นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    

2)  คณะอนุกรรมการดาํเนินกิจกรรม    มีหนา้ที,ติดตอ่ประสานงาน  บุคลากรประกอบดว้ย 

  (1)  นาย ชวรัตน ์  เงินราษฎร์  ประธานอนุกรรมการ 

  (2)  นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  รองประธานอนุกรรมการ 

  (3)  นายเสถียร  ถาวรสุข   อนุกรรมการ 

  (4)  นายอาํนาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 

  (5)  นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 



3)  คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน    มีหนา้ที,รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายเสริม  ยอดรัตน ์   ประธานอนุกรรมการ 

   (2) นายมะอบัดุลรอพี วาแม   อนุกรรมการ 

   (3) นางฮซันะห์  ปัตนกลุ   อนุกรรมการ 

   (4) นายปรีชา  ศรีสุข   อนุกรรมการ  

   (5)  นายวรีะชยั  เรืองช่วย   อนุกรรมการ 

   (6)  นางธญัญรัศม ์  กิตติอคัรศรีกลุ  อนุกรรมการ 

   (7)  นางสาวปทิตตา เขียวจินดา  อนุกรรมการ   

   (8)  นางสาวสุภาวดี  ทองดี   อนุกรรมการ 

   (9)  นางอินทิรา  กาญจนจนัทร์  อนุกรรมการ 
   (10)  นางสาวอสัวาณี โฆ   อนุกรรมการ 

   (11)  นางสาวเมลดา เงินราษฎร์  อนุกรรมการ 

   (12) นางซลัมา  เจ๊ะแม   อนุกรรมการ 
   (13) นางสาวภาสฎา นุ่นกะสิกลุ  อนุกรรมการ 

   (14) นางสาวไซนบั  มะแซ   อนุกรรมการ 
          (15) นางสาวอสัมา  อุสมาล   อนุกรรมการ 

   (16)  นางสาวพิไลวรรณ วญิzูนุรักษ ์  อนุกรรมการ 

   (17)  นางสาวฟาติน ปะสู   อนุกรรมการ 
   (18)  นางนิตยา  ศรีราม   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

 

 4)   คณะอนุกรรมการการเงนิ  และบัญชี     มีหนา้ที,เบิกจ่ายเงินและจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายเงิน   
                   บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  ประธานอนุกรรมการ 

   (2)  นางสาวอุไรพร  ทองมี      อนุกรรมการ 

   (3)  นางโศภิตา  สะมุนี   อนุกรรมการ 

   (4)  นางสาวศิวพร  แกว้ขาว   อนุกรรมการ 

   (5)  นางสาวปนดัดา หนูสีคง   อนุกรรมการ 
   (6)  นายเกรียงศกัดิP   จนัทร์เกิด  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

   5)  คณะอนุกรรมการบันทกึภาพ     มีหนา้ที,ถ่ายภาพในกิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนเสร็จสิ%นกิจกรรม  
      บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายอาํนาจ  สมทรง   ประธานอนุกรรมการ 

   (2) นางสาวสุภาดี  ทองดี   อนุกรรมการ 
           (3) นายสุริเยนทร์  แดงนุย้   อนุกรรมการ 
   (4) นายกษิดิท  มณีโชติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
 



 6)   คณะอนุกรรมการตรวจทานความถูกต้อง และจดัทาํรูปเล่มแผนกลยทุธ์และแผนปฏบัิตกิาร 

            ประจาํปี 2561  บุคลากร ประกอบดว้ย 

   (1) นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร  ประธานอนุกรรมการ 

   (2) นายอาํนาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 
          (3) นายเสถียร  ถาวรสุข   อนุกรรมการ 
   (4)  นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

   (5)  นายเกรียงศกัดิP   จนัทร์เกิด  อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

     7)  คณะอนุกรรมการจดัเตรียมเอกสาร / ประเมนิผล  มีหนา้ที,จดัเตรียมเอกสารและประเมินผล   
          บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายชวรัตน ์  เงินราษฎร์  ประธานอนุกรรมการ 

   (2)  นาย อาํนาจ  สมทรง   รองประธานอนุกรรมการ 

   (3)  นายธาํรงศกัดิP   ตนันิยม   อนุกรรมการ 

   (4)  นายอบัดุลฮามิด ยานยา   อนุกรรมการ 

   (5) นายณรงค ์  หวานเปราะ  อนุกรรมการ 

   (6)  นางซลัมา  เจ๊ะแม   อนุกรรมการ 
   (7)  นางสาวไซนบั  มะแซ   อนุกรรมการ 
   (8)  นางสาวภาสฎา  นุ่นกะสิกลุ  อนุกรรมการ    
           (9)  นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ   
 
 

 

  ทั%งนี%   ใหค้ณะอนุกรรมการ ที,ไดรั้บการแตง่ตั%งตามประกาศนี%  ไดป้ฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรับผดิชอบ  

เสียสละเพื,อใหก้ารดาํเนินการสาํเร็จไปตามวตัถุประสงคต่์อไป 

 
        สั,ง   ณ   วนัที,   26   กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  2561 

 
 

                   (นายภคัวฒัน ์  พงษเ์ดชวฒันาพร) 
         ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  
 
 

 
 
 
 

 


