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ส่ วนที 1
ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน

ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
ประวัติความเป็ นมา และวัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ก่อตั2งเมื6อวันที6 26 กันยายน พ.ศ. 2501 โดยมี
นายเกษม สุ ขมุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี เป็ นประธานในที6ประชุมครั2งแรก ณ หอประชุมจังหวัด
ปั ต ตานี (ปั จ จุ บ ัน ได้ ก่ อ สร้ า งเป็ นสํ า นั ก งาน อบจ.ปั ต ตานี ) โดยมี ส มาชิ ก เข้ า ชื6 อ ขอจดทะเบี ย น
จํานวน 134 คน ได้จดทะเบียนใช้ชื6อว่า “สหกรณ์ครู จาํ กัดสิ นใช้” มีสมาชิกขณะนั2นทั2งหมด 277 คน
สํานักงานตั2งอยูท่ ี6 แผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดแรกจํานวน 11 คน
โดยมี น ายเสถี ย ร พรหมภัก ดี ตํา แหน่ ง ศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัดปั ตตานี เป็ นประธานกรรมการดํา เนิ นการ
นายวัน จันทร์ประดิษฐ์ ตําแหน่งผูช้ ่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็ นเหรัญญิก และนายเพียร ทองรัตน์
เป็ นเลขานุการ การดําเนินธุรกิจในปี แรกได้กาํ ไรเป็ นเงิน 7,230.42 บาท
ต่อมา เมื6อวันที6 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ได้เปลี6ยนชื6 อเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
และได้ย ้า ยที6 ท ํา การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ปั ต ตานี จํา กัด จากแผนกศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด ปั ต ตานี
มาดํา เนิ น การ ณ ตึ ก ขาว บริ เ วณด้า นข้า งโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จัง หวัด ปั ต ตานี โดยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ มี
ความก้าวหน้าเป็ นลําดับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้ยา้ ยที6ทาํ การอีกครั2งในช่วงปี พ.ศ. 2523
โดยมาเปิ ดทําการภายใต้อาคารสํานักงานของตนเองบนถนนมะกรู ด เลขที6 81/13 ถนนมะกรู ด อําเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี ดําเนินกิจการเรื6 อยมา และเมื6อวันที6 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สหกรณ์ได้ยา้ ยสํานักงาน
มาอยู่ ณ อาคารเลขที6 31/4 หมู่ที6 4 ถนนหนองจิก ตําบลรู สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
ให้บริ การแก่มวลสมาชิก
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื6อส่ งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดําเนินกิจการ
เพื6อประโยชน์ร่วมกัน ดังนี2คือ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก ออมทรั พ ย์โดยช่ ว ยให้ส ามารถสงวนส่ วนแห่ ง รายได้ข องตนไว้ใ นทาง
อันมัน6 คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่ งเสริ มการช่วยเหลือซึ6งกันและกัน และช่วยเหลือตัวเองในหมูส่ มาชิก
3. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
4. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคลอื6นใด
5. รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื6น
6. จัดหาทุนเพื6อกิจการตามวัตถุประสงค์
7. จัดให้มีเงินกูส้ าํ หรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
8. ให้สหกรณ์อื6นกูย้ มื เงิน
9. ซื2อหุน้ ของธนาคารซึ6งมีวตั ถุประสงค์เพื6อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
10. ซื2อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
11. ซื2 อ หุ ้น ของสหกรณ์ อื6 น หรื อ ของสถาบัน ซึ6 งประกอบธุ ร กิ จ อัน ทํา ให้เ กิ ด ความสะดวกหรื อ
ส่ งเสริ ม ความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ซื2อพันธบัตรรัฐบาลหรื อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการให้กยู้ มื เพื6อการเคหะ
ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที6ตอ้ งภัยพิบตั ิเกี6ยวกับอาชีพ
ดําเนินธุรกิจอื6นที6เกี6ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื6อประโยชน์ของสมาชิก
ออกตัว_ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ซื2อตัว_ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื6นเพื6อ
ส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
19. การทําการต่าง ๆ ตามที6อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที6กล่าวข้างต้น ทั2งนี2 รวมถึ งการถื อกรรมสิ ทธิa หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง ซื2 อ แลกเปลี6 ยน
โอนหรื อรับโอน เช่าหรื อให้เช่า เช่ าซื2 อหรื อให้เช่ าซื2 อ จํานองหรื อรับจํานอง จํานําหรื อรับ
จํานํา ขายหรื อจําหน่ายซึ6 งทรัพย์สิน ตลอดจนดําเนิ นกิจการอื6นบรรดาที6เกี6ยวกับหรื อเนื6องใน
การจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ดว้ ย
20. ดํา เนิ นกิ จการอย่างอื6นบรรดาที6เกี6 ย วกับหรื อเนื6 องในการจัดให้สํา เร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ข อง
สหกรณ์

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อม ( Environment Analysis)
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ในครั2งนี2 ได้ใช้เวที
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารโดยประกอบด้ว ย คณะกรรมการที6 ป รึ ก ษา คณะกรรมการดํา เนิ น การ เจ้า หน้า ที6 ข อง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ปั ต ตานี จํา กัด ในการทํา แผนกลยุ ท ธ์
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ปั ตตานี จํา กัด ได้แบ่ง การวิเคราะห์ ออกเป็ น การวิเคราะห์ ปั จจัย สภาพแวดล้อ ม
ภายนอก และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน เพื6อจะชี2 ให้เห็ นถึ ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
หรื ออุปสรรค ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื6อนําไปสู่ การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และกลยุทธ์ เพื6อใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ต่อไป

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment Analysis)
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื6อใช้ใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ครั2งนี2 ได้ใช้เครื6 องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพล้อมภายนอกในระดับมหภาค

(Macro Environment) โดยเฉพาะประกอบด้วย
1. ปัจจัยทางด้ านการเมือง (Political Factors)
การวิเคราะห์ในปั จจุบนั นี2 ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา75 วรรค 3 กําหนดไว้วา่ “รัฐพึงส่ งเสริ ม สนับสนุน คุม้ ครอง และ
สร้ า งเสถี ย รภาพให้แก่ ระบบสหกรณ์ ป ระเภทต่า งๆ และกิ จการวิส าหกิ จขนาดย่อมและขนาดกลางของ
ประชาชนและชุ ม ชน” และร่ า งพระราชบัญญัติส หกรณ์ (ฉบับ ที6 . ....) พ.ศ.......... (แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม ตาม
พระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ.2542) และข้อเสนอการปฏิ รู ป ระบบกํา กับ ดู แลและการบริ ห ารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิ ตยูเนี ยน ส่ วนที6 3 การดําเนิ นของสหกรณ์ มาตรา 50 เสนอโดย
สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ “กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ซึ6 งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั2งอีกได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรื อตามที6คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด”
มาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ขอแก้ไขเพิ6มเติมเป็ น “การกําหนดคุณสมบัติ
กรรมการหรื อผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามประกาศที6นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และในปี 2553 นี2คณะรัฐบาล
และรัฐสภาได้ผา่ นความเห็ นชอบให้มีการแก้ไขเพิ6มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในบางมาตรา
เพื6อให้สหกรณ์มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิและมีกฎหมายรองรับ เช่น มาตรา 42 เรื6 องการมีบุริมสิ ทธิa พิเศษ
เหนื อเงินค่าหุ ้นของสมาชิ ก ที6มีอยูใ่ นสหกรณ์จะเห็นได้วา่ หากรัฐบาลหรื อนักการเมืองให้ความสําคัญกับ
สหกรณ์ ก็ จ ะทํา ให้ส หกรณ์ มี ก ารพัฒนาได้เต็ม ความสามารถ อย่า งเช่ น เรื6 องการกํา หนดวาระของ
คณะกรรมการดําเนินการ ของสหกรณ์ หรื อ การกําหนดให้สหกรณ์เป็ นวาระแห่งชาติ เป็ นต้น
2. ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
ความมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ไม่เพีย งแต่ก ารส่ งเสริ ม ขยายตัวของวิส าหกิ จ
เท่า นั2น แต่มุ่งให้มีก ารใช้ท รัพยากรที6มีอยู่อย่างฉลาด การเพิ6ม ผลิ ตภาพการกระจายความมัง6 คัง6 ที6 เกิ ดจาก
การประกอบการทางเศรษฐกิจอย่างเที6ยงธรรม การให้ประชาชนส่ วนใหญ่ได้มีบทบาทในการส่ งเสริ มความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ รวมทั2งการได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาโดยการมีกรรมสิ ทธิa การควบคุ ม
ธุ รกิ จ การค้า และอุ ตสาหกรรมขบวนการสหกรณ์ ที6 เข้ม แข็ง นอกจากจะส่ ง เสริ ม ความเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จการ ใช้ทรัพยากรให้เป็ นประโยชน์เต็มที6เช่ นเดี ยวกับวิสาหกิ จอื6นแล้ว บทบาทอันสําคัญของ
สหกรณ์และที6ควรกล่าวไว้ ณ ที6น2 ีมีอยูส่ องประการคือ
ประการแรก สหกรณ์ ส ามารถรั ก ษาเสถี ย รภาพและความมัน6 ใจและการบริ ก ารของสมาชิ ก
ในขณะเดียวกัน จะยึดหลักการของสหกรณ์เป็ นสําคัญในการช่วยเหลือซึ6 งกันละกัน
ประการทีส อง อันเป็ นเป้าหมายสุ ดยอดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การแก้ปัญหาความเหลื6อมลํ2า
ของรายได้หรื อการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็ นธรรม และถาวร เพราะระบบสหกรณ์จะกระจาย

ผลประโยชน์ไปสู่ ประชาชนอย่างเที6ยงธรรมโดยการที6ประชาชนมีส่วนเป็ นเจ้าของ และควบคุมธุ รกิจ การค้า
อุตสาหกรรม และบริ การของตนเองผลทางเศรษฐกิจที6เกิดขึ2นจึงตกเป็ นของประชาชนผูเ้ ป็ นสมาชิก
ปัจจัยภายนอก
1. ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. อัตราดอกเบี2ยที6มีความแปรพันตามกระแสเศรษฐกิจโลก
3. ความเชื6อมัน6 ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที6มีการบริ หารจัดการของสหกรณ์
4. ขาดอัตรากําลังพลและการพัฒนาวิชาชีพครู ในพื2นที6 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สมาชิกขาดสภาพคล่องด้านการบริ หารจัดการทางการเงิน
6. จํานวนสมาชิกส่ วนหนึ6งกําลังเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ
7. กฎหมาย ข้องบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ไม่เปิ ดโอกาสให้เพิม6 สมาชิกสมทบ
8. การเพิม6 และการระดมเงินฝากของสหกรณ์ฯ
9. เรื6 องของ Non Bank 7-Eleven (7 วัน 24 ชัว6 โมง)
10. มีธุรกิจออนไลน์มากขึ2น
3. ปัจจัยทางด้ านสั งคม (Socio-cultural Factors)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ตั2งอยูใ่ นพื2นที6ที6เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และประกอบด้วย
บุคคลที6หลากหลายทั2งศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ผูท้ ี6นบั ถือศาสนาพุทธ หรื อ ผูท้ ี6นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึ6 ง
ต่างก็มีหลักปฏิบตั ิที6แตกต่างกันในหลายๆเรื6 อง จากปั ญหาความไม่สงบดังกล่าว เป็ นสาเหตุที6ทาํ ให้เกิดการ
ย้ายถิ6นฐานที6อยู่ หรื อการประกอบอาชีพของประชาชน หรื อสมาชิก ดังนั2นในการกําหนดนโยบายต่างๆ
ของสหกรณ์ ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื2นที6โดยมีปัจจัยที6ส่งผลต่อทางด้านสังคมอยู่ 2 ปัจจัยคือ
โอกาส (Opportunities)
1. คณะกรรมการไม่มีความแตกแยก ทางด้านเชื2อชาติ ศาสนา และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
2. การบริ หารงานของสหกรณ์มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
3. สมาชิกมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนา แต่กม็ าสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ดว้ ยความ
สมัครใจ เพราะมีความมัน6 ใจในการบริ หารของสหกรณ์
4. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิก มีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้หลายช่องทาง และ
ข้อคิดเห็นมาปรับปรุ งพัฒนางานสหกรณ์ตอ่ ไป
อุปสรรค (Threats)
1. ความไม่สงบในพื2นที6 3 จังหวัด ทําให้มีการย้ายออกนอกพื2นที6ทาํ ให้เกิดการถอนหุน้ ออกไป
ทําให้ทุนเรื อนหุน้ ลดลง
2. สมาชิกขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักการวิธีการสหกรณ์

3. สภาพแวดล้อมภายในละภายนอก มีผลกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ท2งั ทางตรงทางอ้อม
ความแตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามจะไม่รับผลตอบแทนในรู ปแบบของ
ดอกเบี2ย เนื6องจากผิดหลักศาสนา ทําให้สมาชิกบางกลุ่มไม่นิยมนําเงินมาฝากกับสหกรณ์
2. ปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยี (Technological Factors)
ในโลกปัจจุบนั มีการแข่งขันสู ง มีการเปลี6ยนแปลงที6รวดเร็ ว ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทําให้มีการคิดค้นพัฒนาสิ6 งอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้า
มาเสริ มปั จจัยพื2นฐานการดํารงชีวิตได้เป็ นอย่างดี ทําให้ธุรกิจสามารถผลิตและให้บริ การได้เป็ นจํานวนมาก
ต้นทุนที6ถูกลง ธุรกิจมีคุณภาพ ทั2งยังทําให้มีการติดต่อสื6 อสารกันได้สะดวก มีการเชื6อมโยงได้ตลอดเวลา
ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จําเป็ นอย่างยิ6งที6จะต้อง
ปรับปรุ งระบบต่างๆ เช่น ระบบการรับ – การจ่ายเงิ น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการติดต่อสื6 อสารกับ
สมาชิก ระบบการเชื6อมต่อกับสถาบันการเงินที6เกี6ยวข้อง ฯลฯ ซึ6งจําเป็ นต้องทันสมัยตลอดเวลา

การวิเคราะห์ ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื6อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนนั2น จะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร
ที6น่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ผลการดําเนินการในเรื6 องนี2 พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรื อระเบียบขององค์กร
2. สหกรณ์ได้รับการชําระหนี2 และรับทุนเรื อนหุน้ ส่ วนหนึ6งของสมาชิกผ่านทางหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้
3. ดอกเบี2ยเงินฝากของสหกรณ์ อยูใ่ นระดับที6สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทว6ั ไป
4. สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผล และเฉลี6ยคืนให้แก่สมาชิก ในอัตราที6สูงกว่าดอกเบี2ยเงินฝาก
5. สหกรณ์มีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
บุตรสมาชิก สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื6นๆ
6. สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ
7. สหกรณ์เปิ ดช่องทางในการชําระหนี2หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ
การโอนเงินผ่าน Netbank และการชําระเงินหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
8. สหกรณ์ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื2องต้นของตนเองได้ผา่ นทางเว็บไซต์
สหกรณ์
9. สหกรณ์มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
10. สหกรณ์มีการให้บริ การแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ ว และถูกต้อง

11. สหกรณ์มีการเปิ ดอบรมให้ความรู ้เบื2องต้นเกี6ยวกับสิ ทธิ หน้าที6ของสมาชิกที6พึงมีกบั สหกรณ์
12. สหกรณ์มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิม6 เติมตลอดเวลา ทําให้สหกรณ์มีความมัน6 คงมากขึ2น
13. สหกรณ์มีการจัดหาช่องทางเพิม6 สวัสดิการใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เช่น สสอค.หรื อ สส.ชสอ.
จุดอ่อน (Weakness)
1. ปัจจุบนั การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของสหกรณ์ยงั ไปไม่ทว6ั ถึงสมาชิก
2. สมาชิกบางคนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ
3. ทัศนคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
4. เงินทุนสํารองของสหกรณ์ยงั คงอยูใ่ นระดับที6ต6าํ กว่าเกณฑ์ เมื6อเทียบกับจํานวนเงินที6ให้
สมาชิกกู้
5. สมาชิกบางส่ วนไม่อยูใ่ นพื2นที6 และสมาชิกมีการเปลี6ยนแปลงที6อยูอ่ าศัย โดยไม่แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
6. สหกรณ์มีการจัดเก็บค่าหุน้ จากสมาชิก ในอัตราที6ต6าํ
7. การเติบโตของทุนสํารองน้อยกว่า การเติบโตของเงินที6ให้สมาชิกกูย้ มื หรื อการเติบโตของ
เงินรับฝาก
8. สมาชิกมุง่ หวังผลตอบแทนในอัตราที6สูง
9. สมาชิกมีการฝากเงินกับสหกรณ์อยูใ่ นอัตราที6ต6าํ
10. การสมัครเป็ นสมาชิกสมทบหลังจากวันที6 25 มกราคม 2561 มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื6 อง การรับสมัครสมาชิ กสมทบซึ6 งได้กาํ หนดคุ ณสมบัติการเป็ นสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ จึงส่ งผลให้
สหกรณ์มีการระดมทุนจากภายนอกน้อยลง

ส่ วนที 2
แผนกลยุทธ์
* วิสัย ทัศน์
* พันธกิจ

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
วิสัย ทัศ น์
เป็ นองค์กรด้านธุ รกิจที6มีความมัน6 คง สมาชิกรับบริ การด้วยความมัน6 ใจ พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
ในระดับสากล

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระดมเงินออมเพื6อความมัน6 คงขององค์กร
จัดระบบบริ การสิ นเชื6ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างทัว6 ถึง
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / ตัวชีZวดั
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพื6อให้มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ น
- มีโครงสร้างการบริ หารที6เป็ น
ระบบ และมีประสิ ทธิภาพมีความโปร่ งใส ปั จจุบนั และสอดคล้องกับการ
สามารถตรวจสอบได้
การปฏิบตั ิงาน
- สหกรณ์มีแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที6
มีประสิ ทธิภาพ
- มีการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละฝ่ ายต่อคณะกรรมการดําเนินการ
- ให้บุคลากรทุกคนในสหกรณ์ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที6เกี6ยวข้อง

ตัวชีZวดั
- มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ในการบริ หารจัดการ
- มีการจัดผังโครงสร้างการบริ หาร
ที6ชดั เจน

- มีการบริ หารงานโดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที6เกี6ยวข้อง
- มีขอ้ มูลการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ

วัตถุประสงค์

2. เพื6อพัฒนาการบริ หารจัดการโดยใช้สื6อ
และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้

เป้าหมาย
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที6ดีโดย
นําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิถือใช้
อย่างเคร่ งครัด
- สหกรณ์มีสื6อเทคโนโลยีที6ทนั สมัย
ในการให้บริ การสมาชิก

ตัวชีZวดั
- มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการสหกรณ์
- สมาชิกมีความพึงพอใจจากการใช้
สื6 อ และเทคโนโลยีในการให้บริ การ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ที6มาใช้บริ การ

2. ระดมเงินออมเพือความมันคงขององค์ กร
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพื6อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี
- ส่งเสริ มให้สมาชิกมีการออมในรู ป
จํากัด สามารถพึ6งตนเองได้ และเป็ นการ
ของทุนเรื อนหุน้
สร้างความมัน6 คงให้แก่สหกรณ์
2. เพื6อส่งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออมเงิน - ส่งเสริ มให้สมาชิกนําเงินมาฝากกับ
สหกรณ์
- ให้สหกรณ์มีสภาพคล่องในการ
บริ การสิ นเชื6อแก่สมาชิก

ตัวชีZวดั
- จํานวนเงินทุนเรื อนหุน้ เพิม6 มาก
ขึ2น ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 200 ล้านบาท
- จํานวนเงินฝากเพิม6 มากขึ2น ไม่
น้อยกว่าปี ละ 200 ล้านบาท
- จํานวนสมาชิก/ จํานวนบัญชีเงิน
ฝาก ที6นาํ เงินมาฝากกับสหกรณ์
มีเพิม6 ขึ2นปี ละไม่นอ้ ยกว่า 400 คน

3. จัดระบบบริการสิ นเชื ออย่ างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื6อจัดบริ การสิ นเชื6อทุกประเภทให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

เป้าหมาย
- สมาชิกได้รับบริ การสิ นเชื6อที6มีความ
หลากหลาย และตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้เต็ม
ประสิ ทธิภาพ
2. เพื6อให้สมาชิกที6ได้รับบริ การสิ นเชื6อ
- สมาชิกที6ได้รับบริ การสิ นเชื6อ
เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
มีคุณภาพชีวติ ที6ดีข2 ึน
3. เพื6อส่งเสริ มให้สมาชิกมีวนิ ยั ทางการเงิน - สมาชิกที6รับบริ การสิ นเชื6อ ไม่มีหนี2
ค้างชําระต่อสหกรณ์

ตัวชีZวดั
- สมาชิกใช้บริ การสิ นเชื6อ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75 สมาชิกที6ใช้บริ การ
สิ นเชื6อ

- สัดส่วนจํานวนหนี2คา้ งชําระไม่
เกินร้อยละ 1 ของทุนเรื อนหุน้

4. จัดสวัสดิการและพัฒ นาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื6อให้สมาชิกทุกคนได้รับ
สวัสดิการ อย่างครอบคลุม และทัว6 ถึง
2. เพื6อเพิม6 ทักษะและองค์ความรู ้
ให้กบั คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที6สหกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน

3. เพื6อให้สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื6 องสหกรณ์

เป้าหมาย
- สมาชิกมีความพึงพอใจต่อสหกรณ์
- สมาชิกมีขวัญ และกําลังใจมากขึ2น
-กรรมการและเจ้าหน้าที6 มีการพัฒนา
และเข้าใจระบบปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที6สหกรณ์ มีการนําองค์
ความรู ้มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจในเรื6 อง
สหกรณ์มากขึ2น

ตัวชีZวดั
- สมาชิกร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ
อย่างทัว6 ถึง

- สมาชิก คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
และเจ้าหน้าที6มีความเข้าใจระบบงาน
และระบบสหกรณ์เพิม6 ขึ2น
- สมาชิกร้อยละ 85 มีความเข้าใจต่อ
สหกรณ์

5. จัดระบบประชาสั มพันธ์ อย่างทัว ถึง
วัตถุประสงค์
1. เพื6อให้สมาชิกได้รับรู ้ขา่ วสารของ
สหกรณ์อย่างรวดเร็ ว
2. เพื6อให้สมาชิกเข้ามาร่ วมโครงการ/
กิจกรรมของสหกรณ์

3. เพื6อให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมี
เจตคติที6ดีตอ่ สหกรณ์

เป้าหมาย
ตัวชีZวดั
- สมาชิกสหกรณ์ ได้รับรู ้ขา่ วสาร
- สมาชิกรับรู ้ขา่ วสารของสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ วและทัว6 ถึง ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ทั2งหมด
- สมาชิกเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม
- สมาชิก เข้าร่ วมโครงการ
ของสหกรณ์มากขึ2น
กิจกรรมของสหกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ/
กิจกรรม
- สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีเจตคติ - สมาชิก มีเจตคติที6ดีตอ่ สหกรณ์
ที6ดีตอ่ สหกรณ์ มากขึ2น
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ทั2งหมด

6. พัฒ นาสหกรณ์ส่ ู ความเป็ นเลิศในระดับสากล
วัตถุประสงค์
- เพื6อให้สหกรณ์มีมาตรฐานเทียบเท่า
ในระดับสากล

เป้าหมาย
- สหกรณ์ มีการบริ หารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานให้บรรลุเป้ าหมายเข้าสู่
มาตรฐาน
- สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาค/ ระดับประเทศ

ตัวชีZวดั
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริ มฯ และกรมตรวจบัญชีฯ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์และ
ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค/
ระดับประเทศ

ส่ วนที 3
* กลยุทธ์
* เป้ าหมาย
* ตัวชีZวดั
* งบประมาณ

กลยุทธ์ เป้ าหมาย ตัวชีZวดั และงบประมาณ
พันธกิจ
1. บริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ระดมเงินออมเพื6อความมัน6 คง
ขององค์กร

3. จัดระบบบริ การสิ นเชื6ออย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

4.จัดสวัสดิการและพัฒนา
บุคคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

5. จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่าง
ทัว6 ถึง

6. พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็ นเลิศ
ในระดับสากล

วัตถุประสงค์
- เพื6อให้การบริ หารจัดการอย่างมีระบบ
- เพือ6 ให้การบริ หารจัดการโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
- เพือ6 เพิม6 ทุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด สามารถพึ6ง
ตนเองได้ และสร้างความมัน6 คงให้แก่
สหกรณ์
- เพื6อส่งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การ
ออมเงิน
- เพื6อจัดบริ การสิ นเชื6อทุกประเภทให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
- เพื6อสมาชิกที6ได้รับบริ การสิ นเชื6อให้เกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
- เพื6อส่งเสริ มสมาชิกที6ได้รับบริ การ
สิ นเชื6อมีวนิ ยั ทางการเงิน
- เพื6อเพิม6 ทักษะและองค์ความรู ้ให้กบั
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที6ในการปฏิบตั ิงาน
- เพื6อให้สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจใน
เรื6 องสหกรณ์
- เพื6อให้สมาชิกทุกคนได้รับสวัสดิการ
อย่างครอบคลุมและทัว6 ถึง
1. เพื6อให้สมาชิกได้รับรู ้ขา่ วสารของ
สหกรณ์อย่างรวดเร็ ว
2. เพื6อให้สมาชิกเข้ามาร่ วมกิจกรรมของ
สหกรณ์ฯ
3. เพื6อให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมี
เจตคติที6ดีตอ่ สหกรณ์
1. เพื6อให้สหกรณ์มีมาตรฐานเทียบเท่าใน
ระดับสากล

กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่าง
ต่อเนื6องและยัง6 ยืน

3. ส่งเสริ มระบบการให้บริ การสินเชื6อ
และเพิม6 ประสิ ทธิภาพการชําระหนี2

4. ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ และจัด
สวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

5. ส่งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลาย

6. ส่งเสริ มสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรสู่
ความเป็ นเลิศในระดับสากล

กลยุทธ์ พฒ
ั นา ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบด้ วย 6 กลยุทธ์ ดงั นีZ
กลยุทธ์ ที 1

พัฒ นาการบริหารจัดการให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
1.1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี
1.2. การจัดทําข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
1.3. ประเมินประสิ ทธิภาพบุคลากร
1.4. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในและภายนอกสํานักงาน
1.5. จัดหาสื6 อและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
1.6. ปรับปรุ งสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
1.7. ปรับปรุ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8. จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้

กลยุทธ์ ที 2

ส่ งเสริมให้ สมาชิกมีการออมอย่ างต่ อเนืองและยัง ยืน
2.1. ระดมเงินฝาก
2.2. ระดมหุน้

กลยุทธ์ ที 3

ส่ งเสริมระบบการให้ บริการสิ นเชื อ และเพิม ประสิ ทธิภาพการชําระหนีZ
3.1. การบริ การสิ นเชื6อ
3.2. เร่ งรัดติดตามหนี2คา้ งชําระ
3.3. การส่ งจดหมายเร่ งรัดติดตามหนี2

กลยุทธ์ ที 4

ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพ และจัดสวัสดิการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
4.1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม
4.2. การสงเคราะห์ศพชมรมออมทรัพย์ภาคใต้
4.3. การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกทัว6 ไป และสมาชิกบํานาญ
4.4. แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
4.5. การส่ งเสริ มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
4.6. การสัมมนาผูแ้ ทนสมาชิก
4.7. การประชุมประธานกลุ่มสมาชิก
4.8. การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ ที6ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที6
4.9. การประชุมสัญจรสมาชิก
4.10. การส่ งเสริ มความสามารถนักเรี ยนด้านกีฬา

กลยุทธ์ ที 5

ส่ งเสริมให้ มกี ารประชาสั มพันธ์ อย่ างหลากหลาย
5.1. การพัฒนาเว็บไซต์
5.2. การประชาสัมพันธ์โดยการจัดทําวารสารข่าวสหกรณ์ ,การทําแผ่นพับ, การจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์, จัดทําไวนิล, วิทยุสื6อสาร/วิทยุกระจายเสี ยง, เว็ปไซต์ของสหกรณ์
และไลน์กลุ่มสหกรณ์

กลยุทธ์ ที 6

ส่ งเสริมสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรสู่ ความเป็ นเลิศ ในระดับสากล
6.1. ส่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
6.2. ส่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
6.3. เข้าร่ วมประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ / โครงการ/กิจกรรม / งบประมาณ
กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

2561

งบประมาณประจําปี
2562
2563

2564

1. พัฒนาการบริ หารจัดการ 1. โครงการจัดทําแผน
273,600.00
287,280.00
287,280.00
287,280.00
ให้เป็ นระบบและมี
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภาพ
ประจําปี และสรุ ปผลการ
ดําเนินงานประจําปี
2. โครงการจัดทําข้อบังคับ
100,000.00
100,000.00
5,000.00
5,000.00
และระเบียบปฏิบตั ิสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
3. โครงการประเมิน
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
ประสิ ทธิภาพบุคลากร
4. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
0.00
0.00
0.00
0.00
ภายในและภายนอก
สํานักงาน
5. โครงการจัดหาสื6 อและ
200,000.00
220,000.00
240,000.00
260,000.00
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั ิงาน
6. โครงการปรับปรุ ง
3,645,700.00
0.00
0.00
0.00
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ปัตตานี จํากัด
7. โครงการปรับปรุ ง
0.00
0.00 8,000,000.00
0.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จตุสหกรณ์สมั พันธ์
103,400.00
103,400.00
103,400.00
103,400.00
ชายแดนใต้
2. ส่งเสริ มให้สมาชิกมีการ 1. โครงการระดมเงินฝาก
200,000,000.00 230,000,000.00 260,000,000.00 280,000,000.00
ออมอย่างต่อเนื6องและ
2. โครงการระดมหุน้
200,000,000.00 220,000,000.00 240,000,000.00 260,000,000.00
ยัง6 ยืน
3. ส่งเสริ มระบบการ
1. โครงการบริ การสิ นเชื6อ
250,000,000.00 270,000,000.00 290,000,000.00 310,000,000.00
ให้บริ การสิ นเชื6อและเพิม6
2. เร่ งรัดติดตามหนี2คา้ งชําระ
64,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
ประสิ ทธิภาพการชําระหนี2 3. การส่งจดหมายเร่ งรัด
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
ติดตามหนี2
4. ส่งเสริ มการพัฒนา
ศักยภาพและจัดสวัสดิการ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. โครงการสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพสมาชิกถึง
แก่กรรม

20,000,000.00

31,000,000.00

31,000,000.00

31,000,000.00

กลยุทธ์

5. ส่งเสริ มให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย
7. ส่งเสริ มสหกรณ์ให้
เป็ นองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
ในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม
2. โครงการสงเคราะห์ศพ
ชมรมออมทรัพย์ภาคใต้
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกทัว6 ไปและสมาชิก
บํานาญ
4. โครงการแสดงมุทิตาจิต
สมาชิกเกษียณอายุราชการฯ
5. โครงการส่งเสริ มทุน
การศึกษาบุตรสมาชิก
6. โครงการสัมมนาผูแ้ ทน
สมาชิก
7. โครงการประชุมประธาน
กลุม่ สมาชิก
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ ที6ปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที6
9. โครงการประชุมสัญจร
สมาชิก
10. โครงการส่งเสริ มความ
สามารถนักเรี ยนด้านกีฬา
1. โครงการพัฒนาเว็บไซด์
2. โครงการประชาสัมพันธ์
อย่างทัว6 ถึง
1. โครงการส่งสหกรณ์ เข้า
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
กรมส่งเสริ มสหกรณ์
2. โครงการส่งสหกรณ์ เข้า
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด
3. เข้าร่ วมประเมินสหกรณ์
สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล

งบประมาณประจําปี
2562
2563

2561

2564

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,158,000.00

1,158,000.00

1,158,000.00

1,158,000.00

1,391,000.00

1,391,000.00

1,391,000.00

1,391,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

450,000.00

500,000.00

550,000.00

276,440.00

276,440.00

276,440.00

276,440.00

199,800.00

199,800.00

199,800.00

199,800.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

37,000.00
300,000.00

40,000.00
300,000.00

42,000.00
300,000.00

45,000.00
300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ส่ วนที 4
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
ในการนําแผนกลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ

ปัจจัย แห่ งความสําเร็จในการนําแผนกลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ
1. ความเป็ นไปได้ของแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เมื6อได้จดั ทําเสร็ จเรี ยบร้อย
แต่ละโครงการ จะต้องดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ซึ6 งจะ
สอดคล้องกับคําขวัญและนโยบายในการดําเนิ นงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ระยะ 4 ปี
(2561 – 2564)
2. การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด เพื6อเป็ นการนําแผน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบตั ิ
3. แนวทางการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล เพื6 อ ให้มี ก ารนํา แผนกลยุท ธ์ ข องสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมจึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี2
3.1 การติ ดตามความก้า วหน้าก่อนดําเนิ นโครงการ เป็ นการติ ดตามความก้าวหน้า ก่อน
การดําเนินการตามโครงการ ซึ6 งตรวจสอบถึงผลงานที6เกิดขึ2นจริ ง เมื6อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที6กาํ หนดไว้
อันจะนําไปสู่ การทบทวนปรับปรุ งแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป
3.2 การติดตามความก้าวหน้าขณะดําเนินการตามโครงการ เป็ นการติดตามความก้าวหน้า
ขณะดําเนิ นงานตามโครงการ ซึ6 งเป็ นการทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค ในขณะดําเนิ นการตามโครงการ
เพื6อปรับเปลี6ยนวิธีการดําเนินงานเพื6อให้ทนั และเหมาะสมกับสภาวการณ์
3.3 การประเมินผลหลังสิ2 นสุ ดการดําเนิ นงาน เป็ นการประเมินผลเมื6อสิ2 นสุ ดโครงการ
เพื6อเป็ นการประมวลผลแผนกลยุทธ์ ที6ได้ดาํ เนินงานในแต่ละช่วงปี ตลอดระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)
และสรุ ปผลสัมฤทธิaที6เกิดขึ2น เพื6อให้เป็ นแนวทางในการการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด จะต้องนําเสนอแผนกลยุทธ์ในการจัดทํารายงานประจําปี
2561 - 2564 เพื6 อ เปิ ดเผยและแสดงในที6 ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ทราบในระยะตามห้ ว งปี และ
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
ที 7/2561
เรื อง แต่ งตัZงคณะอนุกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (2561 - 2564)
และโครงการจัดทําแผนปฏิบัตงิ าน ประจําปี 2561
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ได้รับอนุมตั ิงบประมาณโดยที6ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
เมื6อวันที6 10 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการชุดที6 60
โดยคราวประชุมครั2งที6 2/2561 ได้กาํ หนดให้จดั กิจกรรมระหว่างวันที6 3-4 มีนาคม 2561
ดังนั2น เพื6อให้การดําเนินการประสบผลสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดี จึงขอแต่งตั2งคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี2
1) คณะอนุกรรมการอํานวยการ มีหน้าที6ประสานงานและอํานวยการทุกฝ่ ายงาน บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายภัควัฒน์
พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานอนุกรรมการ
(2) นาย ชวรัตน์
เงินราษฎร์
รองประธานอนุกรรมการ
(3) นายเสริ ม
ยอดรัตน์
รองประธานอนุกรรมการ
(4) นายชัยกิจ
ชะดารัตน์
อนุกรรมการ
(5) นายจําเริ ญ
เพชรรุ่ ง
อนุกรรมการ
(6) นายบุญสม
ทองศรี พราย
อนุกรรมการ
(7) นายประจักษ์
ศรี
อนุกรรมการ
(8) นายนิวฒั น์
แมนสกุล
อนุกรรมการ
(9) นายทวีเกียรติ
ณ สงขลา
อนุกรรมการ
(10) นายประหยัด
สุขแก้ว
อนุกรรมการ
(11) นายสนัน6
นวลเอียด
อนุกรรมการ
(12) นางนารี รัตน์
เศียรอินทร์
อนุกรรมการ
(13) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
2) คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม
(1) นาย ชวรัตน์
(2) นายชัยกิจ
(3) นายเสถียร
(4) นายอํานาจ
(5) นายคํานึง

มีหน้าที6ติดต่อประสานงาน
เงินราษฎร์
ชะดารัตน์
ถาวรสุข
สมทรง
ดิษฐโรจน์

บุคลากรประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

3) คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน มีหน้าที6รับลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายเสริ ม
ยอดรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายมะอับดุลรอพี
วาแม
อนุกรรมการ
(3) นางฮัซนะห์
ปั ตนกุล
อนุกรรมการ
(4) นายปรี ชา
ศรี สุข
อนุกรรมการ
(5) นายวีระชัย
เรื องช่วย
อนุกรรมการ
(6) นางธัญญรัศม์
กิตติอคั รศรี กลุ
อนุกรรมการ
(7) นางสาวปทิตตา
เขียวจินดา
อนุกรรมการ
(8) นางสาวสุภาวดี
ทองดี
อนุกรรมการ
(9) นางอินทิรา
กาญจนจันทร์
อนุกรรมการ
(10) นางสาวอัสวาณี
โฆ
อนุกรรมการ
(11) นางสาวเมลดา
เงินราษฎร์
อนุกรรมการ
(12) นางซัลมา
เจ๊ะแม
อนุกรรมการ
(13) นางสาวภาสฎา
นุ่นกะสิ กลุ
อนุกรรมการ
(14) นางสาวไซนับ
มะแซ
อนุกรรมการ
(15) นางสาวอัสมา
อุสมาล
อนุกรรมการ
(16) นางสาวพิไลวรรณ วิญyูนุรักษ์
อนุกรรมการ
(17) นางสาวฟาติน
ปะสู
อนุกรรมการ
(18) นางนิตยา
ศรี ราม
อนุกรรมการและเลขานุการ
4) คณะอนุกรรมการการเงิน และบัญชี มีหน้าที6เบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายเงิน
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายชัยกิจ
ชะดารัตน์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางสาวอุไรพร
ทองมี
อนุกรรมการ
(3) นางโศภิตา
สะมุนี
อนุกรรมการ
(4) นางสาวศิวพร
แก้วขาว
อนุกรรมการ
(5) นางสาวปนัดดา
หนูสีคง
อนุกรรมการ
(6) นายเกรี ยงศักดิa
จันทร์เกิด
อนุกรรมการและเลขานุการ
5) คณะอนุกรรมการบันทึกภาพ มีหน้าที6ถา่ ยภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเสร็ จสิ2นกิจกรรม
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายอํานาจ
สมทรง
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางสาวสุภาดี
ทองดี
อนุกรรมการ
(3) นายสุริเยนทร์
แดงนุย้
อนุกรรมการ
(4) นายกษิดิท
มณี โชติ
อนุกรรมการและเลขานุการ

6) คณะอนุกรรมการตรวจทานความถูกต้ อง และจัดทํารู ปเล่ มแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปี 2561 บุคลากร ประกอบด้วย
(1) นายภัควัฒน์
พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายอํานาจ
สมทรง
อนุกรรมการ
(3) นายเสถียร
ถาวรสุข
อนุกรรมการ
(4) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
(5) นายเกรี ยงศักดิa
จันทร์เกิด
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
7) คณะอนุกรรมการจัดเตรียมเอกสาร / ประเมินผล มีหน้าที6จดั เตรี ยมเอกสารและประเมินผล
บุคลากรประกอบด้วย
(1) นายชวรัตน์
เงินราษฎร์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นาย อํานาจ
สมทรง
รองประธานอนุกรรมการ
(3) นายธํารงศักดิa
ตันนิยม
อนุกรรมการ
(4) นายอับดุลฮามิด
ยานยา
อนุกรรมการ
(5) นายณรงค์
หวานเปราะ
อนุกรรมการ
(6) นางซัลมา
เจ๊ะแม
อนุกรรมการ
(7) นางสาวไซนับ
มะแซ
อนุกรรมการ
(8) นางสาวภาสฎา
นุ่นกะสิ กลุ
อนุกรรมการ
(9) นายคํานึง
ดิษฐโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ทั2งนี2 ให้คณะอนุกรรมการ ที6ได้รับการแต่งตั2งตามประกาศนี2 ได้ปฏิบตั ิหน้าที6ดว้ ยความรับผิดชอบ
เสี ยสละเพื6อให้การดําเนินการสําเร็ จไปตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไป

สัง6 ณ วันที6 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

