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บทน า 
 

 
ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ในฐานะเป็นองค์กรทางธุรกิจองค์กรหนึ่งโดยมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด   เป็นบอร์ดในการบริหารจัดการจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  
จํากัด  ต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้นสามารถกําหนดทิศทางและนําพาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ขาดซึ่งหลักการและความสามารถในการวางแผนในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ก็ย่อมทําได้เพียงบริหารงานแบบวันต่อวันและสภาพธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี  จํากัด  ก็คงดําเนินงานไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักและถ้าสถานการณ์ทางธุรกิจของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  เกิดพลิกผัน อาจทําให้การตัดสินใจผิดพลาดและล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ธุรกิจสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด ได้และจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ครูปัตตานี จํากัด  จึงได้จัดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ประจําปี  2562  ขึ้นมา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมและข้อมูลสําคัญของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี  จํากัด   ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแนวทางการดําเนินงานและการควบคุมติดตาม 
การปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  สามารถที่จะ
ดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถบริหารจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 ในส่วนของสาระสําคัญของแผนปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี   จํากัด  ประจําปี 2562  เล่มนี้ 
มีเนื้อหาสาระที่สําคัญทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน   
ส่วนที่ 2  การนําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ไปสู่แผนปฏิบัติ     
ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
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แผนปฏิบตัิการประจ าปี  2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 

 

ส่วนที่  1 
 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 

-   ประวตัิความเป็นมา และวัตถุประสงค์ 

-   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

-   ค าขวัญสหกรณ ์

-   วิสัยทัศน ์

-   พันธกิจ 

-   นโยบายสหกรณ์ออมทรพัย์ครูปตัตานี จ ากัด 

-   นโยบายคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่61 
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ส่วนที่  1 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 

ประวัติความเป็นมา และวตัถุประสงค์ 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2501 โดยมี นายเกษม  สุขุม    

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในที่ประชุมคร้ังแรก  ณ  หอประชุมจังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันได้
ก่อสร้างเป็นสํานักงาน อบจ.ปัตตานี)  โดยมีสมาชิกเข้าชื่อขอจดทะเบียนจํานวน  134 คน ได้จดทะเบียนใช้ชื่อว่า  
“สหกรณ์ครูจํากัดสินใช้”  มีสมาชิกขณะนั้นทั้งหมด  277 คน  สํานักงานตั้งอยู่ที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
โดยมีคณะกรรมการดําเนินการชุดแรกจํานวน 11 คน  โดยมีนายเสถียร  พรหมภักดี  ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ปัตตานี  เป็นประธานกรรมการดําเนินการมี  นายวัน  จันทร์ประดิษฐ์  ตําแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
เป็นเหรัญญิก    นายเพียร   ทองรัตน์  เป็นเลขานุการ การดําเนินธุรกิจในปีแรกได้กําไร  เป็นเงิน  7,230.42  บาท 

ต่อมา เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2512  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  และ
ได้ย้ายที่ทําการสหกรณ์ฯจาก แผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มาดําเนินการ ณ ตึกขาว บริเวณด้านข้างโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี โดยดําเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าเป็นลําดับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
ได้ย้ายที่ทําการอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2523 โดยมาเปิดทําการภายใต้อาคารสํานักงานของตนเองบนถนนมะกรูด
เลขที่ 81/13 ถนนมะกรูด   อําเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี  ดําเนินกิจการเรื่อยมา  และเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2548  สหกรณ์ได้ย้ายสํานักงาน มาอยู่   ณ  อาคารเลขที่  31/4   หมู่ที่   4  ถนนหนองจิก  ตําบลรูสะมิแล   
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ให้บริการแก่มวลสมาชิก 

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน  ดังนี้คือ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง 
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือตัวเองในหมู่สมาชิก 
3. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
4. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ 

บุคคลอ่ืนใด 
5. รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน 
6. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 
7. จัดให้มีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร 
8. ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
9. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
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10.  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
11. ซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืนหรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือ 

ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
12. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
13. ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
14. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ 
15. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
16. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
17. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
18. ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ 

อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19.  การทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างตน  ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง  ซื้อ  แลกเปลี่ยน  โอน
หรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ขายหรือจําหน่าย
ซึ่งทรัพย์สิน  ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

20. ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์    
ของสหกรณ์ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  (Environment Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ในคร้ังนี้ได้ใช้ประธาน
กลุ่มสมาชิกโดยประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในการทําแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
จํากัด ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจะชี้ให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ อุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จํากัด  เพื่อนําไปสู่การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์     เพื่อใช้ในการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ( External Environment Analysis) 
 

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์คร้ังนี้  ได้ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพล้อมภายนอกในระดับมหภาค  (Macro 
Environment) โดยเฉพาะประกอบด้วย  
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1.  ปัจจัยทางด้านการเมือง  (Political Factors)  
 การวิเคราะห์ในปัจจุบันนี้ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา75 วรรค 3 กําหนดไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้าง
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและ
ชุมชน” และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่.....) พ.ศ.......... (แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542) และข้อเสนอการปฏิรูประบบกํากับดูแลและการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน ส่วนที่ 3 การดําเนินของสหกรณ์ มาตรา 50 เสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด” 
 มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “การกําหนดคุณสมบัติ
กรรมการหรือผู้จัดการ ให้เป็นไปตามประกาศที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และในปี 2553 นี้คณะรัฐบาลและ
รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในบางมาตรา เพื่อให้
สหกรณ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีกฎหมายรองรับ เช่น มาตรา 42 เร่ืองการมีบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือเงิน 
ค่าหุ้นของสมาชิก ที่มีอยู่ในสหกรณ์จะเห็นได้ว่าหากรัฐบาลหรือนักการเมืองให้ความสําคัญกับสหกรณ์ ก็จะ  
ทําให้สหกรณ์มีการพัฒนาได้เต็มความสามารถ อย่างเช่น เร่ืองการกําหนดวาระของคณะกรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณ์ หรือ การกําหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นต้น 
 
 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)   
ความมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่การส่งเสริมขยายตัวของวิสาหกิจเท่านั้น 

แต่มุ่ งให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่ างฉลาด กา รเพิ่มผลิตภาพการกระจายความมั่ งคั่ งที่ เกิดจาก                      
การประกอบการทางเศรษฐกิจอย่างเที่ยงธรรม การให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาโดยการมีกรรมสิทธิ์ การควบคุมธุรกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรมขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็งนอกจากจะส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์เต็มที่เช่นเดียวกับวิสาหกิจอ่ืนแล้ว บทบาทอันสําคัญของสหกรณ์และที่ควร
กล่าวไว้ ณ ที่นี้มีอยู่สองประการคือ 

ประการแรก สหกรณ์สามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นใจและการบริการของสมาชิก ในขณะ 
เดียวกัน  จะยึดหลักการของสหกรณ์เป็นสําคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันละกัน               

ประการท่ีสอง อันเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา            
ของรายได้ หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรมและถาวร เพราะระบบสหกรณ์จะกระจาย  
ผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเที่ยงธรรม โดยการที่ประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของและควบคุมธุรกิจการค้า 
อุตสาหกรรม และบริการของตนเอง ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงตกเป็นของประชาชนผู้เป็นสมาชิก 
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ปัจจัยภายนอก 
 1.  ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 2.  อัตราดอกเบี้ยที่มีความแปรพันตามกระแสเศรษฐกิจโลก 
 3.  ความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่มีการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
 4.  ขาดอัตรากําลังพลและการพัฒนาวิชาชีพครูในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 5.  สมาชิกขาดสภาพคล่องด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 
 6.  จํานวนสมาชิกส่วนหน่ึงกําลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 7.  กฎหมาย ข้องบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ไม่เปิดโอกาสให้เพิ่มสมาชิกสมทบ 
 8.  การเพิ่มและการระดมเงินฝากของสหกรณ์ฯ 
 9.  เร่ืองของ Non Bank 7-Eleven  (7 วัน  24 ชั่วโมง) 

10.  มีธุรกิจออนไลน์มากขึ้น 
 

3. ปัจจัยทางด้านสังคม (Socio-cultural Factors)    
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และประกอบด้วย

บุคคลที่หลากหลายทั้งศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งต่างก็
มีหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันในหลายๆเร่ือง จากปัญหาความไม่สงบดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานที่อยู่ หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือสมาชิก ดังนั้นในการกําหนดนโยบายต่างๆ 
ของสหกรณ์ ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อทางด้านสังคมอยู่ 2 ปัจจัย คือ 

  
โอกาส  (Opportunities) 
1. คณะกรรมการไม่มีความแตกแยก ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ 

ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
2. การบริหารงานของสหกรณ์มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. สมาชิกมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนา แต่ก็มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความ 

สมัครใจ เพราะมีความมั่นใจในการบริหารของสหกรณ์  
4. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้หลายช่องทาง และ 

ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ทําให้มีการย้ายออกนอกพื้นที่ทําให้เกิดการถอนหุ้นออกไปทําให้ 

ทุนเรือนหุ้นลดลง   
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2. สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิธีการสหกรณ์ 
3. สภาพแวดล้อมภายในละภายนอก มีผลกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางตรงทางอ้อม ความ

แตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่นผู้นับถือศาสนาอิสลามจะไม่รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย 
เน่ืองจากผิดหลักศาสนา ทําให้สมาชิกบางกลุ่มไม่นิยมนําเงินมาฝากกับสหกรณ์ 
 
4.  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)    

ในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทําให้มีการคิดค้นพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามา
เสริมปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ทําให้ธุรกิจสามารถผลิตและให้บริการได้เป็นจํานวนมาก ต้นทุน
ที่ถูกลง ธุรกิจมีคุณภาพ ทั้งยังทําให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก มีการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา 

ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น ระบบการรับ – การจ่ายเงิน  ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิก ระบบการเชื่อต่อกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องทันสมัยตลอดเวลา 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weakness) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนนั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กร สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัย มีดังนี ้

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. 1. การบริหารงานของคณะกรรมการ 
ดําเนินการ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไป 
ตามกฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร 
 

1.  ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ 
ยังไปไม่ทั่วถึงสมาชิก  
 

1. 2. สหกรณ์ฯ ได้รับการชําระหนี้ และรับทุนเรือนหุ้น  
ส่วนหน่ึงของสมาชิกผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ 

2. สมาชิกบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 
ทฤษฎี ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ  
 

3. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ 
ที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
 

3. ทัศนคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริหารงาน 
ของคณะกรรมการดําเนินการ 

4. สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 
ให้แก่สมาชิก ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก 

4.  เงินทุนสํารองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับ 
ที่ต่ํากว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

5.  สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้สมาชิก และ 
บุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษา 
บุตรสมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ 
ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอ่ืนๆ 
 

5. สมาชิกบางส่วนไม่อยู่ในพื้นที่ และสมาชิก 
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์
ทราบ 
 

6. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 
ในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
 

6. สหกรณ์มีการจัดเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกในอัตราที่ต่ํา 

7. สหกรณ์เปิดช่องทางในการชําระหนี้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังนี้ 
การโอนเงินผ่าน Netbank, การชําระเงินหน้า
เคาน์เตอร์สหกรณ์  
 

7. การเติบโตของทุนสํารองน้อยกว่า การเติบโต 
ของเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม หรือการเติบโต 
ของเงินรับฝาก 
 

8. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์
สหกรณ์ 
 

8. สมาชิกมุ่งหวังผลตอบแทนในอัตราที่สูง 
 

9. สหกรณ์มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

9. สมาชิกมีการฝากเงินกับสหกรณ์อยู่ในอัตราที่ต่ํา 

10. สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิก 
ด้วยความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

 

10. การสมัครเป็นสมาชิกสมทบหลังจาก 
วันที ่25  มกราคม 2561 มีประกาศนายทะเบียน
สหกรณ ์เร่ือง การรับสมัครสมาชิกสมทบซึ่งได้
กําหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
จึงส่งผลให้สหกรณ์มีการระดมทุนจากภายนอก
น้อยลง 
 

11. สหกรณ์มีการเปิดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีกับสหกรณ์ 
 

 

12. มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา  
ทําให้สหกรณ์มีความมั่นคงมากขึ้น 
 

 

13. สหกรณ์มีการจัดหาช่องทางเพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ
ให้แก่สมาชิก เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เช่น สสอค.หรือ สส.ชสอ. 
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ค าขวัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 

 
 

                 “สหกรณ์มั่นคง         สมาชิกมั่นใจ 
                      บริหารโปร่งใส   ใส่ใจด้านบริการ” 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 

  เป็นองค์กรด้านธุรกิจที่มีความมั่นคง    สมาชิกรับบริการด้วยความมั่นใจ     
                                                      พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
 

 

  1.    บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ระดมเงินออมเพื่อความมั่นคงขององค์กร 
3. จัดระบบบริการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
5. จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
6. พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 

นโยบายคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด 

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการชําระหนี้ 
4. ส่งเสริมให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 
6. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

 
 
 
 

 
นโยบายคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่61 

 

1.  บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 

2.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.  พัฒนาระบบการจัดการภายในสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

4.  ควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างประหยัด 

5.  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ 

6.  การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 
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แผนปฏิบตัิการประจ าปี  2562 

              สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ ากัด 

 
 
 

ส่วนที่  2 
 

การน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัติ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมให้สมาชิกมกีารออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเชื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การช าระหนี ้

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ และจัดสวสัดกิาร 

                  อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสหกรณ์ให้เปน็องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

   ในระดบัสากล  
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การน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติ
การและสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 
2562 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ี
2. สรุปผลการดําเนินงาน 

1.  ที่ปรึกษาสหกรณ์  5   คน 
2. กรรมการ     15    คน 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ  3 คน 
4. เจ้าหน้าที่   20    คน 
       รวม     42    คน 

1. สหกรณ์ฯมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2562 
2. รายงานผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ ประจําปี 2562 

1.  9-10  มี.ค. 62 
 
2.  ธ.ค.  62 

273,600.00 
หมวด 8 ข้อ 8.5 

คณะกรรมการอํานวยการ 

2. จัดทําข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

จัดทําข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
กฏหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. ปรับปรุงระเบียบว่าด้วย 
การฝากและกู้เงิน 
2. ปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการสมาชิก 
3. ปรับปรุงระเบียบอื่นๆ 

1.สหกรณ์ มีระเบียบเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัต ิ

มี.ค. - มิ.ย. 62 

736,000.00  
หมวด 5 

ข้อ 5.1,5.2 
หมายเหตุ  
จํานวนสมาชิก 9,200  คน 
ราคาเล่มละ 80 บาท 

คณะกรรมการอํานวยการ 

3. ประเมิน
ประสิทธิภาพ บุคลากร 

1. ประเมิน 2  ครั้ง มิ.ย. และ ธ.ค. 62    
 - โดยตนเอง 
- โดยผู้บังคับบัญชา 

-  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1. มีแบบประเมินที่เป็นมาตรฐาน 
มิ.ย.-ธ.ค. 62 

10,000.00 
หมวด 5ข้อ 5.1,5.2 

คณะกรรมการอํานวยการ 

4. จตุสหกรณ์สัมพันธ์
ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 

1. การเข้าร่วมการจัดงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
ครูสตูล จํากัด 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูนราธิวาส  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล  
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 

1.คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมีสัมพันธภาพที่ดี 

 
 

ก.พ. –พ.ค.62 

 
147,400.00 

หมวด 8 
ข้อ 8.7 

 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 

 รวมทั้งหมด  ( โครงการท่ี 1 - 4 ) 1,167,000.00 
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กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ระดมเงินออมเพื่อความมั่นคง 1. ระดมหุ้น 
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
จํากัด 

1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 
เม.ย.– ธ.ค.62 

ใช้จากงบทนุ 
สาธารณ 

ประโยชน ์

เหรัญญิก 
  

 
        

  2. ระดมเงนิฝาก 
2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
จํากัด 

2.สหกรณ์มีเงินรบัฝากเพิ่มขึน้ 
 200 ล้านบาท     

          
หมายเหตุ  งบประมาณใช้จาก งบทุนสาธารณประโยชน์ของ
สหกรณ ์

                    กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการช าระหนี้ 
 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ติดตามการชําระหนี ้ 1. ทําหนังสือบอกกล่าวไปยังสมาชิก 1. จํานวนสมาชิกที่ค้างชําระ 1. สมาชิกที่ค้างชําระหนี้ลดลง เม.ย.- ธ.ค. 62 200,000.00 

คณะกรรมการ 
เงินกู ้  

และวางหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ 
  2. สามารถติดตามหนี้ค้างได้ 100%   

หมวด 5 
ข้อ 5.9 

  

2.การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหกั ณ 
ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตาน ีจํากัด 

2. เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 50  คน 3. การหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้น้อยลง เม.ย.- ธ.ค. 62  
64,000.00  
หมวด 2 ข้อ 2.13 
 

1,431,000.00 

  

  
 

รวม กลยุทธ์ที่ 1-3       
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กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาศกัยภาพสมาชิก 
สหกรณอ์อมทรพัย์ครูปัตตาน ี

จ ากัด 
 

1. พัฒนาศักยภาพสมาชิกทั่วไป 1. สมาชิกทั่วไป จํานวน 76 คน 
2. กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/สมาชิก
สมทบ 
3. เจ้าหน้าที่/ผู้นําทัวร์/ รวมทั้งหมด 20 คน 
 
 

1.  สมาชิกบํานาญ  จํานวน  38 คน 
2.  กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหนา้ที่ 
รวมทั้งหมด 11 คน 

1. สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานของสหกรณ์ 

 

21-25 เม.ย.62 
 

 
 
 
 
1,158,000.00 
หมวด 8 
ข้อ 8.3 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
การศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกบํานาญ 

 
 
 
2. สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้ 
มาเสนอแนะคณะกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปตัตานี 
จํากัด 

  
  
 
  
ตุลาคม 2562 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.ส่งเสริมทุนการศึกษาทุน 
บุตรสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย ์
ครูปัตตานี จํากัด 

1. สมาชิกส่งแบบคําขอรับทุนบุตร
สมาชิก 
2. จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
3. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ี
จํากัด ทุกคน 

 

1. บุตรสมาชิกได้รับทุนครบ
100% ตามที่จัดสรร 

 
เม.ย - ก.ค.62 

1,800,000.00 
หมวด 8 
ข้อ 8.2 

 
คณะกรรมกา

รเงินกู ้

3.แสดงมุทิตาจิตสมาชิก
เกษียณ 
อายุราชการ 
  

1. แลกเปลี่ยนความรู ้
2. มอบของที่ระลึก มอบเงินขวัญถุง 
และร่วมรับประทานอาหาร 
3. การแสดงของนักเรียน 

1. สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคนที่เกษียณ 
อายุราชการ ประจําปี 2561 จํานวน 280 
ราย   ผู้เข้าร่วม  140 ราย 
                รวม  420  ราย 

1.  สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณ 
อายุราชการเข้าร่วมกิจกรรม 
100% 

 

ส.ค. - ก.ย. 62 
 

1,671,000.00 
หมวด 8 
ข้อ 8.1 

 
คณะกรรมกา

ร 
เงินกู ้

4.สวัสดิการผู้ป่วยใน และ
ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยติดเตียง 
1.ประชาสัมพันธ์ถึงหลักเกณฑ์การ
ขอรับสวัสดิการ 
2.ตั้งทีมงานสํารวจและออกเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียง 
3.ดําเนินการตามกระบวนการ 

1.สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารับการรักษาเปน็
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชน 
2.สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นผูป้่วยตดิเตียง 

- สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นผูป้่วย
ในและผูป้่วยติดเตียงได้รบั
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ก.พ – ธ.ค.62 2,000,000.00 
หมวด 
ข้อ 8.7 

 
 

คณะกรรมกา
รอํานวยการ 

 รวมทั้งหมด  ( กลยุทธ์ที่  1 - 4 )  8,060,000.00  
 

 
 
 
 
 



16 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 5  ส่งเสรมิให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 

 

       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครปูัตตานี จํากัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

1.  จัดทําวารสารข่าวสหกรณ์เป็น 
รายเดือน 
2. จัดทําแผ่นพับแบบไตรมาส 
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
4. จัดทําไวนิล 
5. วิทยุสื่อสาร/วิทยุกระจายเสียง 
6. ผ่านเว็ปไซต์ของสหกรณ์ 
(www.pntsc.com) 
7.  ผ่านไลน์กลุ่มสหกรณ์ เช่น  
เพื่อนครูสหกรณ์, ประธานกลุ่ม
สหกรณ์, ไลน์แอด 

1. สมาชิกทุกคน 
2. บุคคลทั่วไปได้รบัข่าวสารความ
เคลื่อนไหว 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
  
  
  
  
  
  

1. สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
  
  
  
  
  
  
  
  

เม.ย.- ธ.ค.62 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

400,000 .00 
หมวด 5 
ข้อ 5.4 

  
  
  
  
  
  
  
 
 

8,460,000.00 

 
 

คณะกรรมกา
ร 

  การศึกษา
และ 

ประชาสัมพันธ์ 

  
  
  
  
  
  

  รวมทั้งหมด กลยุทธ์ ท่ี 1-5   
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กลยุทธ์ท่ี 6  ส่งเสริมสหกรณ์ใหเ้ป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

 
       โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งสหกรณ์ 
2. โครงการส่งสหกรณ์  
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด 
3.  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปตัตานี 
จํากัด เข้าประกวดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

    

  
 
 
พฤษภาคม 

    
เข้าประกวดสหกรณ์ดีเดน่ของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์             
2. โครงการส่งสหกรณ์เข้า
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด 

1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปตัตานี  
จํากัด      มิถุนายน 

 
  

2. นักบริหาร           
3. นักปฏบิัติการ           

3. เข้าร่วมประเมินสหกรณ์ 
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล   -  ผ่านเกณฑ์การประเมิน -  คะแนนประเมินมากกว่า 85%  มีนาคม-ธันวาคม 

 
  

 
            

  รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  (กลยุทธ์ท่ี 1 - 6 )   
   
9,242,100.00    

 
                                                                                                      -  ผ่านเกณฑ์การประเมิน                              -  คะแนนประเมินต้องผ่านร้อยละ 
                                                                                                                                                                                              85 ขึ้นไป 

 
 
 
 

 
                                                                                                     -  ผ่านเกณฑ์การประเมิน                                -  ได้รับรางวัลจากการประกวด 
                                                                                                                                                                                                ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                                                                                                                                                แห่งประเทศไทย 

 
 
 
                 
 

 

8,130,000.00 
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ตารางแสดงระยะเวลาการด าเนินโครงการ /กิจกรรมของสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2562 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประจ าเดือน 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
1 การจัดทําแผน ปฏบิัติงาน 

 และสรุปผลการดําเนินงานประจาํปี 
25612 

9-10 

                  

2 ปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตาน ี จํากัด 

             

3 จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต ้ครั้งที่ 6                     

4 ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปตัตาน ีจํากัด                     

5. 
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครปูัตตาน ีจํากัด            

   
 

      
 - พัฒนาศักยภาพสมาชิกทั่วไป 

 

21-26 

 
 

       - พัฒนาศักยภาพสมาชิกบํานาญ                     
6.  แสดงมุทิตาจติสมาชิกเกษียณอายุ

ราชการ ประจําปี 2562            21        
 7.  สวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง               
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แผนปฏิบตัิการประจ าปี  2562 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครปูตัตานี จ ากัด 

 
 
 

ส่วนที่  3 
 

แผนปฏิบัต ิ

โครงการ ปี2562 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

พัฒนาการบรหิารจัดการใหเ้ป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

 

1.  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และสรปุผล 

     การด าเนินงานประจ าปี 2562 

2.  การจัดท าข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ 

     ครูปัตตานี จ ากัด 

3.  การประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 

4.  โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งท่ี 6 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2562                                                                                                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการอํานวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – ธันวาคม 2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
1. หลักการและเหตุผล   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด   เป็นองค์กรธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตัวเอง  และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์สหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ได้กําหนดวิสัยทัศน์  
ไว้ว่า “ เป็นองค์กรด้านธุรกิจที่มีความมั่นคง ให้บริการสมาชิกด้วยความมั่นใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล”  และได้มีการกําหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะเวลา  4  ปี    เพื่อให้ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด     จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี        
เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์  ที่ใช้ในการจัดการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ฯ  ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่
วางไว้ และนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อกําหนดทิศทางและกรอบในการบริหารจัดการ ในปีบัญชี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
2.2  เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้กับสมาชิกได้รับทราบ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ          

3.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําปี  2562                 จํานวน   100   เล่ม    
3.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  จํานวน  100  เล่ม  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  สหกรณ์มีแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ที่มาจากการมีส่วนร่วมทั้งหมด 

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และประธานกลุ่มสมาชิก สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ผลให้บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



21 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรม 

4.1.1 กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2562   
4.1.2 กิจกรรมการสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

4.2  กิจกรรมขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 9  กุมภาพันธ์ 2562 
2. แต่งตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน/สรุปผลการดําเนินงานประจําปี กุมภาพันธ์  2562 
3. ดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปี มีนาคม - เมษายน  2562 
4. ประเมิน /สรุป/ รายงานผลการดําเนินงาน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

 

5.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 -   โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ 
 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 -   เงินงบประมาณ 273,600.00    บาท    ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

ประกอบด้วย 
 กิจกรรมท่ี  1  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
  6.1  ค่าพาหนะ (รถตู้)   จํานวน 3 คัน  3 วันละๆ  2,800  บาท = 25,200   บาท 

6.2  ค่าที่พักโรงแรม    จํานวน 22 ห้องละๆ   1,500  บาท  2 คืน = 66,000   บาท 
  6.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง  จํานวน  43 คนๆละ      400  บาท 2 วัน       =            34,400   บาท 

6.4  ค่าดําเนินการจัดทําเอกสาร/เอกสารจัดการประชุม  = 11,200    บาท 
                                      รวมทั้งสิ้น                 136,800    บาท 
  

 กิจกรรมท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  6.1  ค่าพาหนะ (รถตู้)   จํานวน 3 คัน  3 วันละๆ  2,800  บาท = 25,200   บาท 

6.2  ค่าที่พักโรงแรม    จํานวน 22 ห้องละๆ   1,500  บาท  2 คืน = 66,000   บาท 
  6.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง  จํานวน  43 คนๆละ      400  บาท 2 วัน       =            34,400   บาท 

6.4  ค่าดําเนินการจัดทําเอกสาร/เอกสารจัดการประชุม  = 11,200    บาท 
                                      รวมทั้งสิ้น                 136,800    บาท 
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7. ประเมินผล 
7.1 แบบประเมินโครงการ 
7.2 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  
7.3  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกมีความมั่นใจ สหกรณ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและนําสู่เป้าหมายคือ

ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
           ชวนชิด    รักเถาว์                          ภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร 
                     (นายชวนชิด    รักเถาว์)                   (นายภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร) 
                          ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ           จัดท าข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ           คณะกรรมการอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           มีนาคม  -   ธันวาคม   2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ดําเนินการภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ฯ ข้อบังคับ ระเบียบและ
มติคณะกรรมการดําเนินการ โดยยึดผลประโยชน์ของสมาชิกภายใต้  กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน  
ในสภาวะปัจจุบันระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ที่ถือใช้อยู่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับสภาวการณ์  
การเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  
จํากัด  เพื่อรองรับดังกล่าว 
   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ระเบียบของสหกรณ์ฯ เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง 
2.2  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

                

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ได้จัดทําข้อบังคับและระเบียบ จํานวน 9,000  เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
 - สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

 

4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1  กิจกรรม 

     ปรับปรุงระเบียบการดําเนินการเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ 
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4.2 ขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม / วิธีการ ระยะเวลา 

1 นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
2 ประชุมคณะทํางานจัดทําโครงการ มีนาคม   2562 
3 เสนอโครงการ และหลักเกณฑ์ มีนาคม  2562 
4 ดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ เมษายน – ธันวาคม 2562 
5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ กรกฎาคม  2562 

 
5.  งบประมาณ 
 5.1  ใช้งบประมาณจํานวน   100,000   บาท 
 

6.  การประเมินผล  
           6.1  ประเมินจากการปฏิบัติงาน  
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สหกรณ ์ได้ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆให้เป็นปัจจุบันและเป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
 
 

 
 
           ชวนชิด    รักเถาว์                          ภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร 
                     (นายชวนชิด    รักเถาว์)                   (นายภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร) 
                          ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ           ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           คณะกรรมการอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           มีนาคม   -   ธันวาคม  2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  เปิดบริการสมาชิกครบ 61 ปี  ในปี 2562 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ฯได้ให้บริการสมาชิกแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการและ   
ฝ่ายประมวลผล  เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพในการทํางานและการให้บริการแก่สมาชิก 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการประเมินการทํางานของตนเอง 
2.2  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด   จํานวน 21 คน 
เชิงคุณภาพ 
  เจ้าหนา้ที่มีการพัฒนาและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1  กิจกรรม 

1.  แจกแบบประเมินให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
2.  รวบรวมแบบประเมิน 
3.  สรุปผลแบบประเมิน 
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4.2  ขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม / วิธีการ ระยะเวลา 

1 นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
2 แจกแบบประเมินให้เจ้าหน้าที่  มิถุนายน และ ธันวาคม 2562 
3 รวบรวมแบบประเมิน  มิถุนายน และ ธันวาคม 2562 
4 สรุปผลแบบประเมิน  กรกฏาคม และ ธันวาคม 2562 
5 เสนอคณะกรรมการพิจารณา ธันวาคม 2562 

 
5.  งบประมาณ 10,000  บาท 
   

6.  การประเมินผล  
           6.1  ประเมินจากแบบประเมิน 
  6.2  การสังเกต 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  มีผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์  
             2.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
           ชวนชิด    รักเถาว์                          ภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร 
                     (นายชวนชิด    รักเถาว์)                   (นายภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร) 
                          ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ     จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งท่ี 6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ        เมษายน – พฤษภาคม 2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักการสหกรณ์สากล หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (สหกรณ์สามารถให้บริการแก่
สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์โดยการประสานความ
ร่วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ) สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหก รณ์ โดยการประสานความร่วมมือ               
ในระดับท้องถิ่น 
 ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จึงร่วมมือกับ
สหกรณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้  จัดขึ้นเป็นคร้ังที่  6 เพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเป็นหลักประกันการดูแลตัวเอง  การช่วยเหลือเพื่อนครูทั้งหมดถือเป็น 
การพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนําไปสู่การพึ่งตนเองและช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนได ้
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งระหว่างองค์กร 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ จํานวน 43 คน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 9  กุมภาพันธ์ 2562 
2. แต่งตั้งคณะทํางาน กุมภาพันธ์ 
3. ประชุมคณะทํางาน 4  สหกรณ์ เมษายน 2562 
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/สรุปผลโครงการ พฤษภาคม 2562 
 

5.   สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด 
 

6.   งบประมาณ  จํานวน  147,400   บาท    
 

 6.1  ค่าลงทะเบียน  จํานวน  43 คนๆ ละ 1,500 บาท        =           64,500  บาท 
 6.2  ค่าที่พักโรงแรม       จํานวน  22  ห้อง ละ   1,500  บาท (1 คืน)  = 33,000 บาท 
  6.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง      จํานวน  43  คนๆละ   400   บาท (1วัน)  = 17,200 บาท 

6.4  ค่าพาหนะ(รถทัวร์)  1 คืน  2 วัน          =  30,000 บาท 
6.5  ค่าดําเนินการชุดการแสดง      =    2,700 บาท 

                     รวมทั้งสิ้น          147,400  บาท 
 

7.  การประเมินผล 
 - แบบสํารวจความพึงพอใจบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 - แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ /ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาความรู้ และศักยภาพใน   
การปฏิบัติงาน 
 8.2  สหกรณ์ชายแดนใต้ มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 
 

             คํานึง  ดิษฐโรจน์                          ภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร 
                (นายคํานึง  ดิษฐโรจน์)                    (นายภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร) 
                            ผู้เสนอโครงการ                        ผู้อนุมัติโครงการ 



29 

 

 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

 

ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 

1. โครงการระดมทุนเพื่อความมั่นคง 
 
 
 

******************************** 
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ชื่อโครงการ   ระดมทุนเพื่อความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กรรมการและเหรัญญิก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม   -   ธันวาคม  2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบว่าด้วยการับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมายพ.ศ.2557  ขึ้น เพื่อระดมทุนจากมวล
สมาชิก ในการบริหารเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกคล่องตัว โดยลดภาระการกู้เงินจากสถาบัน
การเงินอ่ืนในอัตราดอกเบี้ยสูง  ซึ่งการระดมทุนดังกล่าวสมาชิกให้ความสนใจและมีการออมอย่างต่อเนื่อง  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  จึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการระดมทุนเงินฝากกับสหกรณ์เพื่อเป็นการ
เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการสหกรณ์  จึงควรส่งเสริมการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  เป็นการระดม
ทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ ต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 
2.2  เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  สมาชิกได้มีการออมทรัพย์ไว้ใช้ในอนาคตมากขึ้น 
 เชิงปริมาณ 
  สมาชิก จํานวน 8,800  มีบัญชีเงินฝากกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
 

4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1  กิจกรรมท่ี 1   ระดมเงินฝาก 

1.  ส่งเสริมการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น 
2.  ส่งเสริมเปิดบัญชีเงินฝากสําหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกสมทบ 
3.  ออกประกาศสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และข่าวสหกรณ์ 
4.  ประเมินผล 
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4.2 กิจกรรมท่ี 2   ระดมหุ้น 
1.  ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มโดยประชาสัมพันธ์รางวัลเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วม 

โครงการจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
3.  ประเมินผล 

 

4.3 ขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม / วิธีการ ระยะเวลา 

1 นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติ 9  กุมภาพันธ์ 2562 
2 แต่งตั้งคณะทํางาน  มีนาคม 2562 
3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์,ข่าวสหกรณ์ฯ,ประธานกลุ่ม,บอร์ด

สหกรณ์ฯ ,ไลน์กลุ่มสหกรณ์ 
เมษายน – ธันวาคม 2562 

4 ออกประกาศสหกรณ์ เมษายน – ธันวาคม 2562 
5 ส่งเสริมให้สมาชิกใหม่เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ เมษายน – ธันวาคม 2562 
6 ส่งเสริมให้สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากและซื้อหุ้นเพิ่มกับ 

สหกรณ ์โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
เมษายน – ธันวาคม 2562 

7 กําหนดระยะเวลาในการฝากเงินอย่างน้อย 1 ปี เมษายน – ธันวาคม 2562 
8 จับสลากรางวัลระดมหุ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี กุมภาพันธ์  2562 
9 โอนเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝาก 

เมื่อฝากเงินกับสหกรณ์ฯครบ 1 ปี 
เมื่อฝากเงินครบ 1 ปี 

10 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ ธันวาคม 2562 
 

5.  งบประมาณ ใช้งบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ จํานวน 65,000 [km 

6.  การประเมินผล 
 6.1  การตรวจสอบบัญชีเงินฝากตามกลุ่มเป้าหมาย 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สหกรณ์ฯ  มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้น 
 7.2  สหกรณ์ฯ  มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 
 

ลงชื่อ       คํานึง    ดิษฐโรจน์              ลงชื่อ      ภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร 

             (นายคํานึง    ดิษฐโรจน์)                                                    (นายภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร)                              
                            ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
 

ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อ  
และเพิ่มประสิทธิภาพการช าระหนี้ 

 
1. โครงการติดตามการชําระหนี้ 
 
 

******************************** 
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ชื่อโครงการ     ติดตามการช าระหนี้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการเงินกู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ        มกราคม - ธันวาคม   2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการช าระหนี้ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด ได้ดําเนินการบริการเงินกู้ให้กับสมาชิก  แต่เ นื่องด้วยมี
สมาชิกที่ค้างชําระหนี้มีจํานวนมากขึ้น  ทําให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูปัตตานี จํากัด   จึงได้จัดทําโครงการติดตามการชําระหนี้ขึ้นมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อลดจํานวนสมาชิกที่ค้างชําระหนี้ทุกประเภท 
 2.2  สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้สามารถชําระหนี้ได้เป็นปกติ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด จํานวน 8,800 คน มีหนี้ลดลง 
 เชิงคุณภาพ 
  สมาชิกค้างชําระหนี้ลดลง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี มีกําไรมากขึ้น 
4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1      กิจกรรม 
     4.1.1.  แจง้ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ี จาํกัด  ทราบ 
     4.1.2.  วางหลักเกณฑ์ในการดาํเนนิการโครงการ  
 
4.2  ขั้นตอนกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติ 9  กุมภาพันธ์ 2562 
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้จัดทําโครงการและหลักเกณฑ์ มีนาคม  2562 
3. ดําเนินกิจกรรม 

มีนาคม  2562 
 -  ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 

 
-  การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชําระ โดยการติดตามหนี้ค้างเป็นออกเป็น
หนังสือ และออกติดตามไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของสมาชิก 

4. รายงานผลการดําเนินการติดตามให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ เมษายน  - ธันวาคม  2562 
5. ประเมินผล  สรุปผลโครงการ   ธันวาคม  2562 

 

 

5.   งบประมาณ     264,000   บาท 
 

6.   การประเมินโครงการ 
สรุปผลการดําเนินโครงการ  และรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน และรายปีบัญชี 

  

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  7.1  จํานวนสมาชิกที่ค้างชําระหนี้ลดลง 
  7.2  สหกรณ์มีผลกําไรมากขึ้น 
 

 
 

ลงชื่อ      อับดุลฮามิด   ยานยา                ลงชื่อ      ภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร 

           (นายอับดุลฮามิด   ยานยา)                           (นายภัควัฒน์   พงษ์เดชวัฒนาพร)      

                             ผู้เสนอโครงการ                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
2. โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
3.  โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 
4. โครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง 

 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครปูัตตานี  จ ากัด   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – พฤศจิกายน  2562 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกได้ออมทรัพย์                  
การรับฝากเงินและการกู้ยืมเงิน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก  พร้อมด้วยการจัดหาทุนเพื่อเป็นการส่งเ สริมสนับสนุน                 
ด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิก และสมาชิกทุกคนต้องรักษาผลประโยชน์ที่พึ่งได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
จํากัด ในด้านการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  พร้อมกับด้านสารสนเทศ  เพื่อสมาชิกได้พัฒนาตนเองและ                                
พัฒนาสหกรณ์ฯ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมาชิกถือเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ดําเนินการไปด้วยความสําเร็จ                 
และมีศักยภาพ พร้อมกับสภาพปัจจุบันสหกรณ์ฯมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารอยู่ตลอดเวลา ฉะน้ันสมาชิก
สหกรณ์ฯ  ต้องมีการพัฒนาตนเอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความสําเร็จ และ
ยั่งยืน  ดังน้ันสหกรณ์จึงเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  เพื่อไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  ที่ประสบผลสําเร็จใน
ด้านการบริหาร และในทุกๆด้าน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานของสหกรณ์ฯ 
        2.2  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
              2.3  เพื่อนําผลจากการศึกษาดูงานมาเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกและพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์                                      
ครูปัตตานี จํากัด  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  สมาชิกทั่วไป  คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูปัตตานีจํากัด  รวมทั้งหมดจํานวน  96  คน  แยกรายละเอียดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ดังน้ี  
              1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ    จํานวน 2 คันรถ คันละ  38 คน  จํานวน   76   คน 
              2.  คณะทํางาน     จํานวน  20   คน  ดังน้ี 
    -   คณะกรรมการอํานวยการ   จํานวน   4   คน 
    -   คณะกรรมการเงินกู้    จํานวน   2    คน 
    -  คณะกรรมการการศึกษาฯ   จํานวน   5    คน 
    -  ผู้ตรวจสอบกิจการ    จํานวน   2    คน 
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    -  ที่ปรึกษาสหกรณ์    จํานวน   2    คน 
    -  ผู้จัดการสหกรณ์, เจ้าหน้าที่สหกรณ์  จํานวน   5   คน  
         รวมทั้งส้ินจ านวน   96  คน  

3.1.2  สมาชิกบํานาญ  คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม 
ทรัพย์ครูปัตตานีจํากัด  รวมทั้งหมดจํานวน  49  คน  แยกรายละเอียดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ดังน้ี 
              1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ    จํานวน 1 คันรถ คันละ  38 คน  จํานวน   38   คน 
              2.  คณะทํางาน      จํานวน  11   คน   ดังน้ี  
    -   คณะกรรมการอํานวยการ   จํานวน   2   คน 
    -   คณะกรรมการเงินกู้    จํานวน   1    คน 
    -  คณะกรรมการการศึกษาฯ   จํานวน   2    คน 
    -  ผู้ตรวจสอบกิจการ    จํานวน   1    คน 
    -  ที่ปรึกษาสหกรณ์    จํานวน   1    คน 
    -  ผู้จัดการสหกรณ์, เจ้าหน้าที่สหกรณ์  จํานวน   4   คน 
                                รวมทั้งส้ินจ านวน  49  คน   

3.2  เชิงคุณภาพ 
                           สมาชิกทั่วไปและสมาชิกบํานาญท่ีเข้าร่วมโครงการ  เกิดความตระหนัก  เห็นความสําคัญของการ
ดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ฯ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนํามาใช้ในการดําเนินงาน  เสริมสร้างความ
สามัคคี ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  สรุปองค์ความรูเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาของสหกรณ์ฯ
อย่างยั่งยืน 
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4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1  ขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลาดําเนินการ 

 
ที่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. 
 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี            
พิจารณาอนุมัติ  
แต่งตั้งคณะทํางาน 
ดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี  จ ากัด (สมาชิกทั่วไป) 
- พิจารณาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์   ดังน้ี 
      1.ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก 
สอ .ครู ปัตตานี จํากัด  
     2. ไม่ผิดนัดชําระหน้ีในปีบัญชี  2561 
     3. ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                
ส่งที่ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มหรือที่สหกรณ์ฯ 
    4. ประธานกลุ่มคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มที่สนใจ        
เข้าร่วมโครงการตามใบสมัคร  โดยเรียงหมายเลข
สมาชิกจากน้อยไปหามากตามลําดับ                          

)หมายเลขสมาชิกที่น้อยจะได้รับการพิจารณาก่อน(  
    5. ประธานกลุ่มนําส่งใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ภายในวันที่  25  มีนาคม  2562    ณ  สหกรณ์ฯ   

)เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ(  
    6. คณะกรรมการการศึกษาฯ  เป็นผู้พิจารณาผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ  ตามโควต้าหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
จํานวนโควตาของ แต่ละกลุ่ม )70 :1( 
    7. การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาฯ                        
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
- ประชุมพบปะชี้แจงสมาชิก(ทั่วไป) ที่เข้าร่วมโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- ประเมินผลและสรุปผลโครงการ, รายงานสรุปผล 
 

9  กุมภาพันธ์  2562 
 

กุมภาพันธ์  2562 
 
 

 
  มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมษายน 2562 
เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562 
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ที่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์                    
ออมทรัพย์ครปูัตตานี  จ ากัด (สมาชิกบ านาญ) 
- พิจารณาสมาชิกบํานาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
จํากัด  ที่เข้าร่วมโครงการ 
- ประชุมพบปะชี้แจงสมาชิกบํานาญท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- ดําเนินตามโครงการ 
- ประเมินผลและสรุปผลโครงการ,รายงานสรุปผล 

 
 

สิงหาคม 2562 
 

กันยายน  2562 
ตุลาคม  2562 

พฤศจิกายน 2562 
 

5. สถานที่ด าเนินการ  
 - โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  (สมาชิกทั่วไป) 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จํากัด 
 - โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  (สมาชิกบํานาญ) 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด (สังขละบุรี) 
 

6. งบประมาณ จํานวน  1,020,900  บาท  ถัวเฉลี่ยจ่ายทั้งสิ้น 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังน้ี 

 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด  (สมาชิกทั่วไป) 
6.1  ค่าพาหนะจํานวน  2  คัน 6 วันๆละ  15,000  บาท   =  180,000    บาท 
6.2  ค่าที่พักโรงแรม  50 ห้อง ห้องละ 1,500 บาท 3 คืน   =  225,000    บาท 
6.3  ค่าเบี้ยเล้ียงสมาชิก/ค่าเสื้อ (เหมาจ่าย)  คนละ1,300 บาท 96 คน =  124,800    บาท 
6.4  ค่าดาํเนินการค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ /เอกสาร  =    60,000    บาท 
6.5  ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย 96 คนๆละ 20 บาท 6 วัน  =    11,520    บาท 

                     รวมทั้งสิน   601,320    บาท 
 

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาสมาชิกบ านาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด (สมาชิกบ านาญ) 
6.1  ค่าพาหนะจํานวน  1 คัน 6 วันๆละ 15,000 บาท   =     90,000   บาท 
6.2  ค่าเช่าเหมารถตู้จํานวน 5  คัน 2 วันๆละ  5,500  บาท  =     55,000    บาท 
6.3  ค่าที่พักโรงแรม 25 ห้อง ห้องละ 1,500 บาท x 4 คืน  =   150,000    บาท 
6.4  ค่าเบี้ยเล้ียงสมาชิก/ค่าเสื้อ(หมาจ่าย)คนละ 1,300 บาท 49 คน =     63,700    บาท 
6.5  ค่าดาํเนินการค่าของที่ระลึกค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร  =     55,000    บาท 
6.6  ค่าจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย 49 คนๆละ  20 บาท  6 วัน  =       5,880    บาท 

            รวมทั้งสิน    419,580   บาท 
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7.   ประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  สมาชิกได้รับความรู้  ในการบริหารงานของสหกรณ์ที่ไปศึกษาดูงานและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                    
ซึ่งกันและกัน 

2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์                              
จากการศึกษาดูงาน 

3.  ได้นําผลจากการศึกษาดูงานมาเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกและพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  
 
 
 

                            อํานาจ   สมทรง             ภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร 
      (นายอํานาจ  สมทรง)        (นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร) 

                      ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ  ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการเงินกู้ 
ระยะเวลาด าเนินงาน โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน มีนาคม  – กรกฎาคม  2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากข้อความ “การศึกษาคือชีวิต”  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ได้ตระหนักในหลักการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษาของบุตรสมาชิกทุกคน  แต่ด้วยข้อจํากัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ไม่สามารถจัดสรรได้ครบ
ทุกคน  ในขีดจํากัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  พึงกระทําได้  คือ จัดสวัสดิการเป็นทุนการศึกษาให้กับ
สมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของภาครัฐและการศึกษาเอกชน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษา  โดยมีการจับสลากรายชื่อสมาชิกที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกระดับชั้น  ตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี   
 อย่างไรก็ดี  เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของบุตรสมาชิกให้สูงขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนของสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ปัตตานี จํากัด 

2.2  เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
2.3  เพื่อให้สมาชิกได้เห็นความสําคัญในอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ฯ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ที่มีบุตรกําลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัย  ที่มีอายุ  
3 ขวบขึ้นไป  จนถึงระดับอุดมศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด และ
สามารถนําไปใช้จ่ายทางด้านการศึกษาบุตรของสมาชิกตามความเหมาะสม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ได้ช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรแก่สมาชิกทําให้ได้รับ
การพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
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4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1  กิจกรรม 

- สมาชิกส่งแบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตร 

- คัดแยกแบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

- จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

- พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุกคน 

4.2 ขั้นตอนด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการ 

 

ที่ ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ ธันวาคม 2561 
2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการดําเนินการ มกราคม  2562 
3 เสนอโครงการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 9 กุมภาพันธ์ 2562 
4 ขั้นตอนดําเนินกิจกรรมโครงการ 

     4.1 ประกาศให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับทุน 
     4.2 จัดสรรทุนตามหน่วยงานที่สังกัด 
     4.3 มอบทุนการศึกษาสมาชิก 

 
มีนาคม - พฤษภาคม  2562 

มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม  2562 

5 ประเมินผลและสรุปผล กรกฎาคม  2562 
 
 

5.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
 

6.  งบประมาณ 1,800,000  บาท  ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมด   โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
 -  ระดับปฐมวัย    ทุนละ  2,000  บาท 
 -  ระดับประถมศึกษา   ทุนละ  2,500  บาท 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ  3,000  บาท 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ  3,500  บาท 
 -  ระดับอุดมศึกษา   ทุนละ  4,000  บาท 
 

7.  การประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ที่เข้าร่วมโครงการ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  สามารถช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด   

8.2  สามารถสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด   

8.3  สมาชิกได้เห็นความสําคัญในอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ 
 

 
 

ลงชื่อ  อับดุลฮามิด  ยานยา                        ลงชื่อ  ภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร 
(นายอับดุลฮามิด  ยานยา)                        (นายภัควัฒน์     พงษ์เดชวัฒนาพร)      

                ผู้เสนอโครงการ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

ชื่อโครงการ     แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ   ประจ าปี  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ        กันยายน   2562 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 บุคลกรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ซึ่งได้ครองตนในอาชีพจนถึง
วันสุดท้ายของการเป็นบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ร่มเสมานั้น  นับได้ว่าบุคคลเหล่านี้ ได้ประกอบกิจในหน้าที่ 
ด้วยความศรัทธา  เสียสละ  วิริยะอุตสาหะ  มานะพยายามและอดทนอดกลั้น  เพื่อสร้างอนาคตของศิษย์สู่อนาคต
ของชาติ  ที่มีคุณภาพรุ่นต่อรุ่น  บางท่านก็มีความสุขสูงสุด ที่ศิษย์ได้ดี  ประสบความสําเร็จมากมาย  และได้รับ
ประกาศเกียรติคุณเป็นที่น่าภาคภูมิใจ  บางท่านก็ปิดทองหลังพระ เพราะบริบทต่างกันไป  แต่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่กล่าวมา  ก็เดินทางมาบรรจบที่จุดหมายปลายทางเดียวกัน  คือ  วันเกษียณอายุ
ราชการ  ในวันที่  30  กันยายน  2562  เหมือนกัน  สมควรที่ได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติแห่งคุณงามความดี  ที่
ท่านได้สรรค์สร้างไว้บนผืนแผ่นดินไทยอย่างไม่มีวันสูญหาย  
  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ขอตอบแทนคุณงามความดีเพื่อเป็นสวัสดิการ  เป็นขวัญกําลังใจ
ในวัยเกษียณอายุราชการกับสมาชิก ประจําปี  2562  ด้วยโครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เกียรติ ยกย่องในคุณความดีและเห็นความสําคัญของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ 
 2.3 เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี  2562  ทุกคน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัดทุกคนที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 จํานวน  280  คน 

3.2  คณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบ/ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่/ประธานกลุ่ม/แขกผู้มีเกียรต ิ      จํานวน  140  คน 
                                                  รวมทั้งสิ้น          420    คน 
  

4.  กิจกรรม / ข้ันตอนการด าเนินการ 
 4.1    กจิกรรม  
  4.1.1 ประชุม พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตราชการ 
  4.1.2 มอบของที่ระลึก / เงินขวัญถุง / เกียรติบัตรแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
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  4.1.3 รับประทานอาหารร่วมกัน 
 4.2    ขั้นตอนด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมคณะทํางานวางแผนดําเนินงานตามโครงการ มกราคม  2562 
2. ขั้นตอนดําเนินงานตามกิจกรรม 

- ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- มอบของที่ระลึก / เงินขวัญถุง แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
- รับประทานอาหารร่วมกัน 

21  กันยายน  2562 

3. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ ตุลาคม  2562 
 
5.   สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี 
 
6.  งบประมาณ  1,671,000 บาท  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
  -  ค่าการแสดง     เป็นเงิน    10,000   บาท 
  -  ค่าเกียรติบัตร จํานวน  280 ใบ  x 150 บาท เป็นเงิน    42,000             บาท 
  -  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 420 คน x 350  บาท เป็นเงิน    147,000 บาท 
  -  ค่าเงินขวัญถุง  จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก  เป็นเงิน  1,400,000  บาท  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

อายุการเป็นสมาชิก    1-10  ปี รับเงินขวัญถุง   2,000   บาท 
    อายุการเป็นสมาชิก  11-20  ปี รับเงินขวัญถุง   3,000   บาท 
    อายุการเป็นสมาชิก   21-30  ปี รับเงินขวัญถุง   4,000  บาท 
    อายุการเป็นสมาชิก   31-40  ปี รับเงินขวัญถุง   5,000   บาท 
   -  ค่าช่อดอกไม้/มาลัยข้อมือ สมาชิกเกษียณอายุราชการ  เป็นเงิน     42,000 บาท 
  -  ค่าดําเนินการ          เป็นเงิน     30,000     บาท 

     

7.   ประเมินผล 
7.1 สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
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8.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ที่เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจ  เป็นการ 
ให้เกียรติ  ยกย่องในคุณความดีและมองเห็นความสําคัญของผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
 8.2  เสริมสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีต่อการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 

8.3. ได้แสดงมุทิตาจิตสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2562  ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ปัตตานี  จํากัดทุกคน 
 
 
 

ลงชื่อ   อับดุลฮามิด  ยานยา      ลงชื่อ   ภัควัฒน์    พงษ์เดชวัฒนาพร 
   (นายอับดุลฮามิด  ยานยา)         (นายภัควัฒน์    พงษ์เดชวัฒนาพร)      

                         ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   สวัสดิการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ                      กุมภาพันธ์– ธันวาคม  2562 
กลยุทธ์ท่ี4   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุดที่มีผู้สูงวัยมากขึ้น  จึงทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยบางราย เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่บางคนจะต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการ
เจ็บป่วยโดยไม่มีคนดูแล การได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถือเป็นปัจจัย ในการสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับผู้ป่วยได้ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด ได้ตระหนักถึงพันธกิ จขององค์กรในด้านการ                         
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกจึงได้จัดโครงการคือ โครงการเยี่ยมผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่สมาชิกที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง ได้รับ
สวัสดิการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

   2.2  เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่เป็นผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยติดเตียง 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
เอกชน โดยต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลนั้น ๆ 
 3.2  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึงการทุพพลภาพที่เกิดขึ้น ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด 
ๆ ในอาชีพประจํา หรืออาชีพอ่ืนได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป อันเป็นผลจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือเชื้อโรค 

1. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
2. การสูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทั้งสองข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป 
3. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
4. การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึงการถูกตัดออก ตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสูญเสียสมรรถภาพ ใน

การใช้งานอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิง 



48 

 

4.   แผนปฏิบัติการโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 9  ก.พ. 62 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มี.ค.62 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ มี.ค.62 
4. ดําเนินงานตามโครงการ มี.ค.62– ธ.ค.62 
5. ประเมิน สรุป รายงาน ธ.ค.62-ม.ค. 63 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  
มกราคม -  ธันวาคม 2562 
 

6.  งบประมาณ  จ านวน  2,000,000 บาท 
 6.1  ค่าสวัสดิการผู้ป่วยใน          จ่ายคืนละ 300 ไม่เกิน 3 คืน/ปีบัญชี    
 6.2  ค่าสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง   จ่าย 3,000  บาท/ปีบัญชี     
 6.3  หากงบประมาณในโครงการไม่เพียงพอ สามารถนํางบกลางมาใช้ได ้
       รวมเป็นเงิน     2,000,000.00 บาท 
 

7.  การประเมินโครงการ 
 7.1  แบบประเมินผู้รับสวัสดิการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง ได้รับสวัสดิการอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 8.2   สมาชิกผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง มีสภาวะทางด้านจิตใจที่ดีขึ้น 
 
 

            คํานึง   ดิษฐโรจน์             ภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร 
        (นายคํานึง   ดิษฐโรจน์)                                     (นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร) 
               ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 

 
 

ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 
 

1.  โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
 

 

******************************** 
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ชื่อโครงการ            การประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการด าเนินการ        กุมภาพันธ์  - ธันวาคม   2562 
กลยุทธ์ท่ี 5      จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเร่ืองสําคัญมากในทุกหน่วยงาน  เพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  ว่าสหกรณ์กําลังดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง  และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เพื่อให้
สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหว  ของสหกรณ์เพื่อที่จะทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  จากการ
ดําเนินงาน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสมาชิกได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ 
 2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ 
 2.3  เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ฯ 
 2.4  เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯต่อสมาชิกสหกรณ์ฯและบุคคลภายนอก 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1   สมาชิกทุกคนได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯเป็นประจําทุกเดือน 
 3.2 สมาชิกทุกคนรู้และเข้าใจในการดําเนินการของสหกรณ์ฯ 
 

4.  กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1    กจิกรรม     
  4.1.1  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์   จัดทําวารสารทุก  3  เดือน  ปีละ  4  ฉบับ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   ไวนิลประชาสัมพันธ์ 
  4.1.2  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานวีิทยุ  ทุกเดือน 
  4.1.3  จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  ข้อมูลสารสนเทศ  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
  4.1.4  ประสานงานกับประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 
  4.1.5  ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่  ต่างๆ 

 4.1.6  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และไลน์ของสหกรณ์  เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
และเป็นปัจจุบัน 
  4.1.7  ทางวทิยุสถานีกระจายเสียงในจังหวัดปัตตานี 
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4.2    ขั้นตอนด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. นําเสนอโครงการที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

2. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการ กุมภาพันธ์ -  ธันวาคม  2562 

3. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ ธันวาคม   2562 
 

 

5.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
 

6.  งบประมาณ   400,000   บาท  
 

7.  การประเมินผล 
 7.1  ประเมินผลจากผลการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 7.2  ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ์ 
                  ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด 
                        

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สมาชิกได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 
 
                 ลงชื่อ     อํานาจ     สมทรง              ลงชื่อ     ภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร 
                (นายอํานาจ     สมทรง)            (นายภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร) 

                  ผู้เสนอโครงกร                          ผู้อนมุัติโครงการ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากัด 

ที่  16 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน ประจ าปี 2562 
 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากัด ได้รับอนุมตัิงบประมาณที่ประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2561   

เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562  ให้สหกรณอ์อมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากดั  โดยคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 61  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562  ได้ก าหนดให้จัดท าแผนปฏบิัติงาน ประจ าป ี2562  ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 
 

  ดังนัน้  เพื่อให้การด าเนินการประสบผลส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี  จงึขอแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ

รับผดิชอบงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1)  คณะอนุกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยการทุกฝา่ยงาน บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายชวรัตน ์  เงินราษฎร ์  รองประธานอนุกรรมการ 

(3) นายธ ารงศักดิ์     ตันนยิม   รองประธานอนุกรรมการ 

(4) นายค านงึ  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการ 

(5) นายชวนชิด  รักเถาว ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

2) คณะอนุกรรมการด าเนนิกจิกรรม  มหีน้าทีต่ิดต่อประสานงาน  บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายชวรัตน ์  เงินราษฎร ์  ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายค านงึ  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการ 

(3) นายอับดุลฮามิด  ยานยา   อนุกรรมการ 

(4) นายอ านาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 

(5) นายชวนชิด  รักเถาว ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

3)  คณะอนุกรรมการรับลงทะเบยีน  มหีน้าที่รับลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายธ ารงศักดิ์     ตันนยิม   ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายปรชีา  ศรีสุข   อนุกรรมการ 

(3) นางฮัซนะห ์  ปัตนกุล   อนุกรรมการ 

(4) นายวีระชัย  เรืองช่วย  อนุกรรมการ 
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(5)     นางราทิพย ์  ขุนทอง   อนุกรรมการ 

(6)     นางธัญญรัศม ์ กติติอัครศรีกุล  อนุกรรมการ 

(7)  นางสาวปทิตตา เขียวจินดา  อนุกรรมการ 

(8)  นางสาวสภุาวดี ทองด ี   อนุกรรมการ 

(9)  นางอนิทิรา  กาญจนจันทร ์  อนุกรรมการ 

(10) นางสาวอสัวาณี โฆ   อนุกรรมการ 

(11) นางสาวเมลดา เงินราษฎร ์  อนุกรรมการ 

(12) นางซัลมา  เจะ๊แม   อนุกรรมการ 

(13) นางสาวภาสฎา นุ่นกะสิกุล  อนุกรรมการ 

(14) นางสาวไซนับ  มะแซ   อนุกรรมการ 

(15) นางสาวอสัมา  อุสมาล   อนุกรรมการ 

(16) นางสาวอาภาพร หนูนะ   อนุกรรมการ 

(17) นางสาววิภากร จันทรัตน ์  อนุกรรมการ 

(18) นางนติยา  ศรีราม   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

4)  คณะอนุกรรมการการเงิน และบัญช ี มีหน้าที่เบกิจา่ยเงินและจัดท าบัญชกีารรับ-จ่ายเงิน  

บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายค านึง  ดิษฐโรจน ์  ประธานอนุกรรมการ 

(2) นางสาวอไุรพร  ทองม ี   อนุกรรมการ 

(3) นางโศภิตา  สะมนุ ี   อนุกรรมการ 

(4) นางสาวศิวพร  แกว้ขาว   อนุกรรมการ 

(5) นางสาวปนดัดา  หนูสีคง   อนุกรรมการ 

(6) นางเกรยีงศักดิ ์  จันทรเ์กิด  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

5)  คณะอนุกรรมการบันทึกภาพ  มหีน้าที่ถ่ายภาพในกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเสร็จสิน้กจิกรรม  

 บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายอ านาจ  สมทรง   ประธานอนุกรรมการ 

(2) นางสาวสุภาวด ี  ทองดี   อนุกรรมการ 

(3) นายสุริเยนทร์  แดงนุย้   อนุกรรมการ 

(4) นายกษิดทิ  มณโีชติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

6)  คณะอนุกรรมการตรวจทานความถูกตอ้ง และจัดท ารูปเล่มแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี2562   
บุคลากรประกอบด้วย 

(1)  นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานอนุกรรมการ 
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(2) นายอ านาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 

(3) นายอับดุลฮามดิ  ยานยา   อนุกรรมการ 

(4) นายชวนชิด  รักเถาว ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

(5) นายเกรยีงศักดิ์  จันทร์เกิด  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7) คณะอนุกรรมการจัดเตรียมเอกสาร/ประเมินผล  มหีนา้ที่จัดเตรียมเอกสารและประเมินผล  

บุคลากรประกอบด้วย 

(1) นายชวรัตน์  เงินราษฎร์  ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายอ านาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 

(3) นายสุนทร  ศรีสมปอง  อนุกรรมการ 

(4) นายอัมรัน  แวหะม ิ   อนุกรรมการ 

(5) นายณรงค์  หวานเปราะ  อนุกรรมการ 

(6) นางซัลมา  เจ๊ะแม   อนุกรรมการ 

(7) นางสาวไซนับ  มะแซ   อนุกรรมการ 

(8) นางสาวภาสฎา  นุน่กะสิกุล  อนุกรรมการ 

(9) นายค านงึ  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ท้ังน้ี  ให้คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับการแตง่ตัง้ตามค าสั่งนี้  ไดป้ฏบัิตหินา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ 
เสียสละเพื่อให้การด าเนนิการส าเร็จไปตามวัตถุประสงค์ตอ่ไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  5   มนีาคม  พ.ศ.   2562 

 
 

 

     (นายภัควัฒน ์  พงษ์เดชวัฒนาพร) 

        ประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากดั  
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ค าน า 
 

 
 แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ประจําปี  2562   เล่มนี้จัดทําขึ้นจากแนวความคิด
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ชุดที่ 61  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด   ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงสามารถบริการสมาชิก  
ด้วยความมั่นใจ   ทั้งนี้ในกระบวนการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 
ในครั้งนี้  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด  ได้ดําเนินการในลักษณะการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายได้รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอย่างละเอียด  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งใน
อดีต    ปัจจุบันและอนาคต  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ยังไม่แล้วเสร็จและเลือกแนวทางในการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางธุรกิจต่อไปในอนาคตหวังอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด ประจําปี  2562  เล่มนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด  ไปสู่ความเจริญยั่งยืนและมั่นคงสืบต่อไป 
 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี   จํากัด ประจําปี  
2562  ในครั้งนี้ทุกท่านสามารถดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด  ชุดที่ 62 

มีนาคม 2562 
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