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ส่วนที�  1 
 
 

ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 

ประวตัิความเป็นมา และวตัถุประสงค์ 
 



สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั     ไดก่้อตั2งเมื6อวนัที6  26  กนัยายน  พ.ศ. 2501    โดยมี 
นายเกษม     สุขมุ   ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี   เป็นประธานในที6ประชุมครั2 งแรก   ณ   หอประชุมจงัหวดั 
ปัตตานี  ( ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นสํานักงาน อบจ. ปัตตานี)  โดยมีสมาชิกเข้า ชื6 อขอจดทะเบียน                 
จาํนวน   134  คน ไดจ้ดทะเบียนใช้ชื6อวา่  “สหกรณ์ครูจาํกดัสินใช”้   มีสมาชิกขณะนั2นทั2งหมด   277   คน    
สาํนกังานตั2งอยูที่6  แผนกศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการชุดแรกจาํนวน  11  คน  
โดยมีนายเสถียร   พรหมภักดี  ตาํแหน่งศึกษาธิการจังหวดัปัตตานี  เป็นประธานกรรมการดาํเนินการ            
นายวนั  จนัทร์ประดิษฐ ์ ตาํแหน่งผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี     เป็นเหรัญญิก    และนายเพียร  ทองรัตน์  
เป็นเลขานุการ การดาํเนินธุรกิจในปีแรกไดก้าํไรเป็นเงิน  7,230.42  บาท 
 

 ต่อมา เมื6อวนัที6 16  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2512  ไดเ้ปลี6ยนชื6อเป็นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  
และได้ย ้ายที6ท ําการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ํากัด      จากแผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี                   
มาดําเนินการ ณ ตึกขาว บริเวณด้านข้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี โดยดําเนินธุรกิจมี
ความกา้วหน้าเป็นลาํดบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดย้า้ยที6ทาํการอีกครั2 งในช่วงปี พ.ศ. 2523   
โดยมาเปิดทาํการภายใตอ้าคารสาํนกังานของตนเองบนถนนมะกรูด เลขที6 81/13   ถนนมะกรูด   อาํเภอเมือง    
จงัหวดัปัตตานี  ดาํเนินกิจการเรื6อยมา และเมื6อวนัที6  15   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548 สหกรณ์ไดย้า้ยสํานกังาน 
มาอยู่    ณ  อาคารเลขที6  31/4 หมู่ที6    4  ถนนหนองจิก  ตาํบลรูสะมิแล   อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  
ใหบ้ริการแก่มวลสมาชิก 

  โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื6อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก  โดยวธีิร่วมกนัดาํเนินกิจการ
เพื6อประโยชน์ร่วมกนั  ดงันี2 คือ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไวใ้นทาง        
อนัมั6นคงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ6งกนัและกนั  และช่วยเหลือตวัเองในหมูส่มาชิก 
3. ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
4. ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ   หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื6นใด 
5. รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื6น 
6. จดัหาทุนเพื6อกิจการตามวตัถุประสงค ์
7. จดัใหมี้เงินกูส้าํหรับสมาชิกตามขอ้กาํหนดอนัสมควร 
8. ใหส้หกรณ์อื6นกูย้มืเงิน 
9. ซื2อหุน้ของธนาคารซึ6งมีวตัถุประสงคเ์พื6อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
10.  ซื2อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 
11.  ซื2 อหุ้นของสหกรณ์อื6นหรือของสถาบันซึ6 งประกอบธุรกิจอันทาํให้เกิดความสะดวกหรือ

ส่งเสริม ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 



12.  ซื2อพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 
13.  ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื6อการเคหะ 
14.  ใหก้ารสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที6ตอ้งภยัพิบติัเกี6ยวกบัอาชีพ 
15.  ดาํเนินธุรกิจอื6นที6เกี6ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์พื6อประโยชน์ของสมาชิก 
16.  ออกตั_วสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
17.  ซื2อตั_วสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
18.  ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื6นเพื6อ

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19.  การทาํการต่าง ๆ ตามที6อนุญาตไวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์  เพื6อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ที6กล่าวขา้งตน้  ทั2งนี2 รวมถึงการถือกรรมสิทธิa หรือทรัพยสิ์ทธิ  ครอบครอง  ซื2อ  แลกเปลี6ยน  
โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื2อหรือให้เช่าซื2อ  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับ
จาํนาํ  ขายหรือจาํหน่ายซึ6 งทรัพยสิ์น  ตลอดจนดาํเนินกิจการอื6นบรรดาที6เกี6ยวกบัหรือเนื6องใน
การจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ย 

20.  ดาํเนินกิจการอย่างอื6นบรรดาที6เกี6ยวกบัหรือเนื6องในการจดัให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ( Environment Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ในครั2 งนี2 ไดใ้ช้เวที   
เชิงปฏิบัติการโดยประกอบด้วย คณะกรรมการที6ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ  เจ้าหน้าที6ของ                          
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ํากัด ในการทําแผนกลยุทธ์       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ           
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกดั  ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน  เพื6อจะชี2 ให้เห็นถึง      จุดแข็ง    จุดอ่อน โอกาส    
หรืออุปสรรค  ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เพื6อนาํไปสู่การกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  
และกลยทุธ์  เพื6อใชใ้นการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ต่อไป 
 
 
 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ( External Environment Analysis) 
 

 ในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   เพื6อใช้ใน
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ครั2 งนี2   ไดใ้ชเ้ครื6องมือในการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพลอ้มภายนอกในระดบัมหภาค  



(Macro Environment) โดยเฉพาะประกอบดว้ย  
 

1. ปัจจัยทางด้านการเมือง  (Political Factors)  
 การวิเคราะห์ในปัจจุบนันี2 ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา75 วรรค 3 กาํหนดไวว้า่ “รัฐพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และ

สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของ
ประชาชนและชุมชน” และร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที6.....) พ.ศ.......... (แก้ไขเพิ6มเติมตาม

พระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542)     และข้อเสนอการปฏิรูประบบกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการ

สหกรณ์ออมทรัพย ์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ส่วนที6 3  การดาํเนินของสหกรณ์   มาตรา 50 เสนอโดย    

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  “กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ซึ6 งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั2งอีกได ้แต่ตอ้ง

ไมเ่กิน 2 วาระติดต่อกนั หรือตามที6คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด” 

 มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ขอแกไ้ขเพิ6มเติมเป็น “การกาํหนดคุณสมบติั

กรรมการหรือผูจ้ดัการ ให้เป็นไปตามประกาศที6นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และในปี 2553 นี2 คณะรัฐบาล

และรัฐสภาได้ผา่นความเห็นชอบให้มีการแกไ้ขเพิ6มเติมพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในบางมาตรา 

เพื6อให้สหกรณ์มีความชดัเจนในการปฏิบติัและมีกฎหมายรองรับ เช่น มาตรา 42 เรื6องการมีบุริมสิทธิa พิเศษ

เหนือเงินค่าหุ้นของสมาชิก ที6มีอยูใ่นสหกรณ์จะเห็นได้วา่หากรัฐบาลหรือนกัการเมืองให้ความสําคญักบั
สหกรณ์   ก็จะทาํให้สหกรณ์มีการพฒันาได้เต็มความสามารถ   อย่างเช่น  เรื6 องการกาํหนดวาระของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ของสหกรณ์ หรือ การกาํหนดใหส้หกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นตน้ 

 
 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)   
ความมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบนัไม่เพียงแต่การส่งเสริมขยายตวัของวิสาหกิจ

เท่านั2น แต่มุ่งให้มีการใช้ทรัพยากรที6มีอยู่อย่างฉลาด การเพิ6มผลิตภาพการกระจายความมั6งคั6งที6เกิดจาก                      
การประกอบการทางเศรษฐกิจอยา่งเที6ยงธรรม การให้ประชาชนส่วนใหญ่ไดมี้บทบาทในการส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั2งการได้รับผลตอบแทนจากการพฒันาโดยการมีกรรมสิทธิa  การควบคุม
ธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมขบวนการสหกรณ์ที6เข้มแข็งนอกจากจะส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจการ    ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์เต็มที6เช่นเดียวกบัวิสาหกิจอื6นแล้ว บทบาทอนัสําคญัของ
สหกรณ์และที6ควรกล่าวไว ้ณ ที6นี2 มีอยูส่องประการคือ 

      ประการแรก  สหกรณ์สามารถรักษาเสถียรภาพและความมั6นใจและการบริการของสมาชิก              
ในขณะเดียวกนั  จะยึดหลกัการของสหกรณ์เป็นสําคญัในการช่วยเหลือซึ6 งกนัละกนั             

 ประการที�สอง  อนัเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพฒันาเศรษฐกิจ คือ การแกปั้ญหาความเหลื6อมลํ2า           
ของรายไดห้รือการกระจายรายไดข้องประชาชาติอยา่งเป็นธรรม และถาวร   เพราะระบบสหกรณ์จะกระจาย



ผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอยา่งเที6ยงธรรมโดยการที6ประชาชนมีส่วนเป็นเจา้ของ และควบคุมธุรกิจ การคา้ 
อุตสาหกรรม และบริการของตนเองผลทางเศรษฐกิจที6เกิดขึ2นจึงตกเป็นของประชาชนผูเ้ป็นสมาชิก 
 

ปัจจัยภายนอก 
 1.  ความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.  อตัราดอกเบี2ยที6มีความแปรพนัตามกระแสเศรษฐกิจโลก 
 3.  ความเชื6อมั6นของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที6มีการบริหารจดัการของสหกรณ์ 
 4.  ขาดอตัรากาํลงัพลและการพฒันาวชิาชีพครูในพื2นที6  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 5.  สมาชิกขาดสภาพคล่องดา้นการบริหารจดัการทางการเงิน 
 6.  จาํนวนสมาชิกส่วนหนึ6งกาํลงัเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ
 7.  กฎหมาย ขอ้งบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ไมเ่ปิดโอกาสใหเ้พิ6มสมาชิกสมทบ 
 8.  การเพิ6มและการระดมเงินฝากของสหกรณ์ฯ 
 9.  เรื6องของ Non Bank 7-Eleven  (7 วนั  24 ชั6วโมง) 

10.  มีธุรกิจออนไลน์มากขึ2น 
 

3. ปัจจัยทางด้านสังคม (Socio-cultural Factors)    
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั ตั2งอยูใ่นพื2นที6ที6เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และประกอบดว้ย

บุคคลที6หลากหลายทั2งศาสนาและวฒันธรรม  เช่น ผูที้6นบัถือศาสนาพุทธ หรือ ผูที้6นบัถือศาสนาอิสลาม ซึ6 ง
ต่างก็มีหลกัปฏิบติัที6แตกต่างกนัในหลายๆเรื6อง จากปัญหาความไม่สงบดงักล่าว เป็นสาเหตุที6ทาํให้เกิดการ
ยา้ยถิ6นฐานที6อยู ่หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือสมาชิก ดงันั2นในการกาํหนดนโยบายต่างๆ 
ของสหกรณ์ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของพื2นที6โดยมีปัจจยัที6ส่งผลต่อทางดา้นสังคมอยู ่2 ปัจจยัคือ 
โอกาส  (Oppor tunities) 

1. คณะกรรมการไมมี่ความแตกแยก ทางดา้นเชื2อชาติ ศาสนา และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 

2. การบริหารงานของสหกรณ์มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3. สมาชิกมีความแตกต่างทางวฒันธรรม และศาสนา แต่กม็าสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ดว้ยความ 

สมคัรใจ เพราะมีความมั6นใจในการบริหารของสหกรณ์  
4. สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิก มีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ไดห้ลายช่องทาง และ 

ขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงพฒันางานสหกรณ์ต่อไป 
อุปสรรค (Threats) 

1.   ความไมส่งบในพื2นที6 3 จงัหวดั ทาํใหมี้การยา้ยออกนอกพื2นที6ทาํใหเ้กิดการถอนหุน้ออกไป 
ทาํใหทุ้นเรือนหุน้ลดลง   

2.  สมาชิกขาดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการวธีิการสหกรณ์ 



3. สภาพแวดลอ้มภายในละภายนอก มีผลกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ทั2งทางตรงทางออ้ม  
ความแตกต่างดา้นศาสนา และวฒันธรรม เช่นผูน้บัถือศาสนาอิสลามจะไม่รับผลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบี2ย เนื6องจากผดิหลกัศาสนา ทาํใหส้มาชิกบางกลุ่มไมนิ่ยมนาํเงินมาฝากกบัสหกรณ์ 
 

2.  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลย ี(Technological Factors)    
ในโลกปัจจุบนัมีการแขง่ขนัสูง มีการเปลี6ยนแปลงที6รวดเร็ว ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทาํใหมี้การคิดคน้พฒันาสิ6งอาํนวยความสะดวกต่อการดาํเนินชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้
มาเสริมปัจจยัพื2นฐานการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ธุรกิจสามารถผลิตและให้บริการไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
ตน้ทุนที6ถูกลง ธุรกิจมีคุณภาพ ทั2งยงัทาํใหมี้การติดต่อสื6อสารกนัไดส้ะดวก มีการเชื6อมโยงไดต้ลอดเวลา 

ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั จาํเป็นอย่างยิ6งที6จะตอ้ง
ปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น ระบบการรับ – การจ่ายเงิน  ระบบการจดัเก็บขอ้มูล ระบบการติดต่อสื6อสารกบั
สมาชิก ระบบการเชื6อมต่อกบัสถาบนัการเงินที6เกี6ยวขอ้ง ฯลฯ ซึ6 งจาํเป็นตอ้งทนัสมยัตลอดเวลา 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ขององคก์รเพื6อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weakness) โดยการวเิคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนนั2น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร
ที6น่าจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการขององคก์ร ผลการดาํเนินการในเรื6องนี2  พบวา่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบขององคก์ร 

2. สหกรณ์ไดรั้บการชาํระหนี2  และรับทุนเรือนหุน้ส่วนหนึ6งของสมาชิกผา่นทางหน่วยงาน 
ตน้สังกดัได ้

3. ดอกเบี2ยเงินฝากของสหกรณ์ อยูใ่นระดบัที6สูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ั6วไป 
4.   สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผล และเฉลี6ยคืนใหแ้ก่สมาชิก ในอตัราที6สูงกวา่ดอกเบี2ยเงินฝาก 
5.   สหกรณ์มีการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก และบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษา 

บุตรสมาชิก สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวสัดิการอื6นๆ 
6. สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
7. สหกรณ์เปิดช่องทางในการชาํระหนี2หลากหลายช่องทาง เช่น  ผา่นทางเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ 

การโอนเงินผา่น Netbank  และการชาํระเงินหนา้เคาน์เตอร์สหกรณ์  
8.    สหกรณ์ เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถตรวจสอบขอ้มูลเบื2องตน้ของตนเองไดผ้า่นทางเวบ็ไซต์

สหกรณ์ 
9.    สหกรณ์มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
10.  สหกรณ์มีการใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 



11.  สหกรณ์มีการเปิดอบรมใหค้วามรู้เบื2องตน้เกี6ยวกบัสิทธิ หนา้ที6ของสมาชิกที6พึงมีกบัสหกรณ์ 
12.  สหกรณ์มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกเพิ6มเติมตลอดเวลา ทาํใหส้หกรณ์มีความมั6นคงมากขึ2น 
13.  สหกรณ์มีการจดัหาช่องทางเพิ6มสวสัดิการใหม่ๆ  ใหแ้ก่สมาชิก เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เช่น สสอค.หรือ สส.ชสอ. 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.   ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ขา่วสารของสหกรณ์ยงัไปไมท่ั6วถึงสมาชิก  
2.   สมาชิกบางคนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการ ทฤษฎี ขอ้บงัคบั และระเบียบ  

ของสหกรณ์ฯ  
3.    ทศันคติในเชิงลบของสมาชิกต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
4.    เงินทุนสาํรองของสหกรณ์ยงัคงอยูใ่นระดบัที6ต ํ6ากวา่เกณฑ ์เมื6อเทียบกบัจาํนวนเงินที6ให ้

สมาชิกกู ้
5.  สมาชิกบางส่วนไมอ่ยูใ่นพื2นที6 และสมาชิกมีการเปลี6ยนแปลงที6อยูอ่าศยั โดยไมแ่จง้ให ้

สหกรณ์ทราบ 
6.     สหกรณ์มีการจดัเกบ็คา่หุน้จากสมาชิก ในอตัราที6ต ํ6า 
7.     การเติบโตของทุนสาํรองนอ้ยกวา่ การเติบโตของเงินที6ใหส้มาชิกกูย้มื หรือการเติบโตของ 

เงินรับฝาก 
8.     สมาชิกมุง่หวงัผลตอบแทนในอตัราที6สูง 
9.     สมาชิกมีการฝากเงินกบัสหกรณ์อยูใ่นอตัราที6ต ํ6า 
10.    การสมคัรเป็นสมาชิกสมทบหลงัจากวนัที6  25  มกราคม 2561   มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรื6 อง การรับสมคัรสมาชิกสมทบซึ6 งได้กาํหนดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จึงส่งผลให้
สหกรณ์มีการระดมทุนจากภายนอกนอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที�  2 

 

แผนกลยทุธ์ 
 

*  วสัิยทศัน์ 
*  พนัธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนกลยทุธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากัด ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 

วสัิยทศัน์ 
 

 เป็นองคก์รดา้นธุรกิจที6มีความมั6นคง   สมาชิกรับบริการดว้ยความมั6นใจ    พฒันาสู่ความเป็นเลิศ    
ในระดบัสากล 
 

พนัธกิจ 
 

  1.    บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
2. ระดมเงินออมเพื6อความมั6นคงขององคก์ร 
3. จดัระบบบริการสินเชื6ออยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. จดัสวสัดิการและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. จดัระบบประชาสัมพนัธ์อยา่งทั6วถึง 
6. พฒันาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

 

 

วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย / ตัวชีZวดั 
 

1.  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
1. เพื6อใหมี้การบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ  และมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มีโครงสร้างการบริหารที6เป็น
ปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัการ 
การปฏิบติังาน 
-  สหกรณ์มีแผนปฏิบติัการประจาํปีที6
มีประสิทธิภาพ 
-  มีการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
- มีการรายงานผลการปฏิบติังานของ
แตล่ะฝ่ายตอ่คณะกรรมการดาํเนินการ 
- ใหบุ้คลากรทุกคนในสหกรณ์ปฏิบติั
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย   
ที6เกี6ยวขอ้ง 
 
 
 

-  มีแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติังาน
ประจาํปี ในการบริหารจดัการ 
 
-  มีการจดัผงัโครงสร้างการบริหาร
ที6ชดัเจน 
 

 
 
 
 
-  มีการบริหารงานโดยปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ     
ที6เกี6ยวขอ้ง 
-  มีขอ้มูลการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ  
 
 
 



วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
 
 
 
2. เพื6อพฒันาการบริหารจดัการโดยใชสื้6อ 
และเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ช ้
 

-  จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที6ดีโดย
นาํหลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบติัถือใช้
อยา่งเคร่งครัด 
-  สหกรณ์มีสื6อเทคโนโลยทีี6ทนัสมยั
ในการใหบ้ริการสมาชิก 

- มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการสหกรณ์ 
 
-  สมาชิกมีความพึงพอใจจากการใช้
สื6อ และเทคโนโลยใีนการใหบ้ริการ
ไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ที6มาใชบ้ริการ 

 
 

2. ระดมเงินออมเพื�อความมั�นคงขององค์กร 
 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
1. เพื6อใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 
จาํกดั สามารถพึ6งตนเองได ้และเป็นการ
สร้างความมั6นคงใหแ้ก่สหกรณ์  
2. เพื6อส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกั  การออมเงิน 

-  ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมในรูป
ของทุนเรือนหุน้ 
 
-  ส่งเสริมใหส้มาชิกนาํเงินมาฝากกบั
สหกรณ์ 
-  ใหส้หกรณ์มีสภาพคล่องในการ
บริการสินเชื6อแก่สมาชิก 

-  จาํนวนเงินทุนเรือนหุน้เพิ6มมาก
ขึ2น ปีละไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 
 
-  จาํนวนเงินฝากเพิ6มมากขึ2น ไม่
นอ้ยกวา่ปีละ 200 ลา้นบาท 
- จาํนวนสมาชิก/ จาํนวนบญัชีเงิน 
ฝาก ที6นาํเงินมาฝากกบัสหกรณ์      
มีเพิ6มขึ2นปีละไม่นอ้ยกวา่ 400 คน 

 
 

3. จัดระบบบริการสินเชื�ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
1. เพื6อจดับริการสินเชื6อทุกประเภทให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
 
 
2. เพื6อใหส้มาชิกที6ไดรั้บบริการสินเชื6อ  
เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
3. เพื6อส่งเสริมใหส้มาชิกมีวนิยัทางการเงิน 
 

-  สมาชิกไดรั้บบริการสินเชื6อที6มีความ
หลากหลาย และตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชิกไดเ้ตม็
ประสิทธิภาพ 
-  สมาชิกที6ไดรั้บบริการสินเชื6อ 
มีคุณภาพชีวติที6ดีขึ2น  
-  สมาชิกที6รับบริการสินเชื6อ ไม่มีหนี2
คา้งชาํระตอ่สหกรณ์ 

-  สมาชิกใชบ้ริการสินเชื6อ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75  สมาชิกที6ใชบ้ริการ
สินเชื6อ        
 
 
 
-  สดัส่วนจาํนวนหนี2คา้งชาํระไม่
เกินร้อยละ 1 ของทุนเรือนหุน้ 

 
 
 



4. จัดสวสัดิการและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
1. เพื6อใหส้มาชิกทุกคนไดรั้บ
สวสัดิการ  อยา่งครอบคลุม และทั6วถึง 
2. เพื6อเพิ6มทกัษะและองคค์วามรู้
ใหก้บัคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ
กิจการ และเจา้หนา้ที6สหกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน 
 
 
 
3. เพื6อใหส้มาชิกมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเรื6องสหกรณ์ 

- สมาชิกมีความพึงพอใจตอ่สหกรณ์ 
- สมาชิกมีขวญั และกาํลงัใจมากขึ2น 
 -กรรมการและเจา้หนา้ที6 มีการพฒันา
และเขา้ใจระบบปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-  คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ
และเจา้หนา้ที6สหกรณ์ มีการนาํองค์
ความรู้มาใชแ้กปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจในเรื6อง
สหกรณ์มากขึ2น 

-  สมาชิกร้อยละ 100 ไดรั้บสวสัดิการ
อยา่งทั6วถึง 
 
 
 
- สมาชิก คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ 
และเจา้หนา้ที6มีความเขา้ใจระบบงาน 
และระบบสหกรณ์เพิ6มขึ2น    
 
-  สมาชิกร้อยละ 85 มีความเขา้ใจตอ่
สหกรณ์ 

 

5. จัดระบบประชาสัมพนัธ์อย่างทั�วถึง 
 

 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
1. เพื6อใหส้มาชิกไดรั้บรู้ขา่วสารของ
สหกรณ์อยา่งรวดเร็ว 
 
2. เพื6อใหส้มาชิกเขา้มาร่วมโครงการ/
กิจกรรมของสหกรณ์ 
 
 
3. เพื6อใหส้มาชิกมีความพึงพอใจ และมี
เจตคติที6ดีตอ่สหกรณ์ 

-  สมาชิกสหกรณ์ ไดรั้บรู้ขา่วสาร
ประชาสมัพนัธ์อยา่งรวดเร็วและทั6วถึง 
 
-  สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ของสหกรณ์มากขึ2น 
 
 
-  สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีเจตคติ
ที6ดีตอ่สหกรณ์ มากขึ2น 

-  สมาชิกรับรู้ขา่วสารของสหกรณ์
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ทั2งหมด 
-  สมาชิก เขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรมของสหกรณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-  สมาชิก มีเจตคติที6ดีตอ่สหกรณ์ 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 90 ของสมาชิก
ทั2งหมด 

 

6. พฒันาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 
 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีZวดั 
- เพื6อใหส้หกรณ์มีมาตรฐานเทียบเท่า
ในระดบัสากล 
 
 

- สหกรณ์ มีการบริหารจดัการตาม
เกณฑม์าตรฐานใหบ้รรลุเป้าหมายเขา้สู่
มาตรฐาน 
- สหกรณ์ไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่น
ระดบัภาค/ ระดบัประเทศ 

-  ผา่นเกณฑม์าตรฐานของกรม
ส่งเสริมฯ และกรมตรวจบญัชีฯ 
 
- ผา่นเกณฑก์ารประเมินสหกรณ์และ
ไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่น ระดบัภาค/
ระดบัประเทศ 



 
ส่วนที� 3 

 

* กลยทุธ์  
                * เป้าหมาย 
      * ตวัชีZวดั  
        * งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยทุธ์ เป้าหมาย ตัวชีZวดั และงบประมาณ 
 

พนัธกิจ วตัถุประสงค์ กลยทุธ์ 
1.  บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 

-  เพื6อใหก้ารบริหารจดัการอยา่งมีระบบ 
-  เพื6อใหก้ารบริหารจดัการโปร่งใส 
    สามารถตรวจสอบได ้

1. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ระดมเงินออมเพื6อความมั6นคง
ขององคก์ร 
 

-   เพื6อเพิ6มทุนใหส้หกรณ์ออมทรัพย ์
    ครูปัตตานี จาํกดั สามารถพึ6ง 
    ตนเองได ้และสร้างความมั6นคงใหแ้ก่ 
    สหกรณ์ 
-  เพื6อส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการ 
    ออมเงิน 

2. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่ง

ตอ่เนื6องและย ั6งยนื 
 

3. จดัระบบบริการสินเชื6ออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

-  เพื6อจดับริการสินเชื6อทุกประเภทให ้
   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
-  เพื6อสมาชิกที6ไดรั้บบริการสินเชื6อใหเ้กิด  
    ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
-  เพื6อส่งเสริมสมาชิกที6ไดรั้บบริการ 
    สินเชื6อมีวนิยัทางการเงิน 

3. ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเชื6อ
และเพิ6มประสิทธิภาพการชาํระหนี2  
 
 

4.จดัสวสัดิการและพฒันา   
บุคคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

-  เพื6อเพิ6มทกัษะและองคค์วามรู้ใหก้บั
คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการและ
เจา้หนา้ที6ในการปฏิบติังาน 
-  เพื6อใหส้มาชิกมีความรู้ความเขา้ใจใน
เรื6องสหกรณ์ 
-  เพื6อใหส้มาชิกทุกคนไดรั้บสวสัดิการ 
อยา่งครอบคลุมและทั6วถึง 

4.  ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ และจดั
สวสัดิการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

5.  จดัระบบประชาสมัพนัธ์อยา่ง
ทั6วถึง 
 

1. เพื6อใหส้มาชิกไดรั้บรู้ขา่วสารของ 
    สหกรณ์อยา่งรวดเร็ว 
2. เพื6อใหส้มาชิกเขา้มาร่วมกิจกรรมของ 
    สหกรณ์ฯ 
3. เพื6อใหส้มาชิกมีความพึงพอใจ และมี      
    เจตคติที6ดีตอ่สหกรณ์ 

5. ส่งเสริมใหมี้การประชาสมัพนัธ์
อยา่งหลากหลาย 
 
 
 
 

6. พฒันาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัสากล 

1.  เพื6อใหส้หกรณ์มีมาตรฐานเทียบเท่าใน
ระดบัสากล 

6.  ส่งเสริมสหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รสู่
ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

 
 



กลยุทธ์พฒันา ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบด้วย 6  กลยุทธ์ดงันีZ 
 
 

กลยทุธ์ที� 1  พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
1.1 การจดัทาํแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการประจาํปี และสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 
1.2. การจดัทาํขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
1.3. ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 
1.4. ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในและภายนอกสาํนกังาน 
1.5. จดัหาสื6อและอุปกรณ์เทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
1.6. ปรับปรุงสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
1.7. ปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.8.  จตุสหกรณ์สัมพนัธ์ชายแดนใต ้

กลยทุธ์ที� 2   ส่งเสริมให้สมาชิกมกีารออมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน 
2.1. ระดมเงินฝาก 
2.2.  ระดมหุน้ 

กลยทุธ์ที� 3   ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื�อ และเพิ�มประสิทธิภาพการชําระหนีZ 
3.1. การบริการสินเชื6อ 
3.2. เร่งรัดติดตามหนี2คา้งชาํระ 
3.3. การส่งจดหมายเร่งรัดติดตามหนี2  

กลยทุธ์ที� 4   ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพ และจัดสวสัดิการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4.1. สวสัดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม 
4.2. การสงเคราะห์ศพชมรมออมทรัพยภ์าคใต ้
4.3. การพฒันาศกัยภาพ สมาชิกทั6วไป และสมาชิกบาํนาญ 
4.4. แสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ 
4.5. การส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
4.6. การสัมมนาผูแ้ทนสมาชิก 
4.7. การประชุมประธานกลุ่มสมาชิก 
4.8. การพฒันาศกัยภาพ คณะกรรมการ ที6ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที6 
4.9. การประชุมสัญจรสมาชิก 
4.10. การส่งเสริมความสามารถนกัเรียนดา้นกีฬา 
 
 



กลยทุธ์ที� 5   ส่งเสริมให้มกีารประชาสัมพนัธ์อย่างหลากหลาย 
5.1. การพฒันาเวบ็ไซต ์
5.2. การประชาสัมพนัธ์โดยการจดัทาํวารสารขา่วสหกรณ์ ,การทาํแผน่พบั, การจดับอร์ด 
      ประชาสัมพนัธ์, จดัทาํไวนิล, วทิยสืุ6อสาร/วทิยกุระจายเสียง, เวป็ไซตข์องสหกรณ์  

                           และไลน์กลุ่มสหกรณ์  

กลยทุธ์ที� 6  ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
6.1. ส่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั เขา้ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6.2. ส่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เขา้ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของชุมนุมสหกรณ์    
       ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

                     6.3.  เขา้ร่วมประเมินสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยทุธ์ / โครงการ/กิจกรรม / งบประมาณ 
 

 

กลยทุธ์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณประจําปี 

2561 2562 2563 2564 
1. พฒันาการบริหารจดัการ
ใหเ้ป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. โครงการจดัทาํแผน 
กลยทุธ์ แผนปฏิบติังาน
ประจาํปี และสรุปผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 
2. โครงการจดัทาํขอ้บงัคบั 
และระเบียบปฏิบติัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
3. โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพบุคลากร 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในและภายนอก
สาํนกังาน 
5. โครงการจดัหาสื6อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยใีนการ
ปฏิบติังาน 
6.  โครงการปรับปรุง
สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปัตตานี จาํกดั 
7.  โครงการปรับปรุง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.  จตุสหกรณ์สมัพนัธ์
ชายแดนใต ้

273,600.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 

10,000.00 
 

0.00 
 
 

200,000.00 
 
 

3,645,700.00 
 
 

0.00 
 

103,400.00 

287,280.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 

10,000.00 
 

0.00 
 
 

220,000.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

103,400.00 

287,280.00 
 
 
 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
 

0.00 
 
 

240,000.00 
 
 

0.00 
 
 

8,000,000.00 
 

103,400.00 

287,280.00 
 
 
 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
 

0.00 
 
 

260,000.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

103,400.00 

2. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการ
ออมอยา่งตอ่เนื6องและ
ยั6งยนื 

1. โครงการระดมเงินฝาก 
2. โครงการระดมหุน้ 

200,000,000.00 
200,000,000.00 

230,000,000.00 
220,000,000.00 

260,000,000.00 
240,000,000.00 

280,000,000.00 
260,000,000.00 

3. ส่งเสริมระบบการ
ใหบ้ริการสินเชื6อและเพิ6ม
ประสิทธิภาพการชาํระหนี2  

 

1. โครงการบริการสินเชื6อ 
2.  เร่งรัดติดตามหนี2คา้งชาํระ 
3.  การส่งจดหมายเร่งรัด
ติดตามหนี2  

250,000,000.00 
         64,000.00 

210,000.00 

270,000,000.00 
         64,000.00 

210,000.00 

290,000,000.00 
         64,000.00 

210,000.00 

310,000,000.00 
         64,000.00 

210,000.00 

4. ส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพและจดัสวสัดิการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการสวสัดิการ
สงเคราะห์ศพสมาชิกถึง 
แก่กรรม 

20,000,000.00 
 

31,000,000.00 
 

31,000,000.00 
 

31,000,000.00 
 



กลยทุธ์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณประจําปี 

2561 2562 2563 2564 
 2. โครงการสงเคราะห์ศพ 

ชมรมออมทรัพยภ์าคใต ้
3. โครงการพฒันาศกัยภาพ 
สมาชิกทั6วไปและสมาชิก
บาํนาญ 
4. โครงการแสดงมุทิตาจิต 
สมาชิกเกษียณอายรุาชการฯ 
5. โครงการส่งเสริมทุน 
การศึกษาบุตรสมาชิก 
6. โครงการสมัมนาผูแ้ทน
สมาชิก 
7. โครงการประชุมประธาน
กลุ่มสมาชิก 
8. โครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการ  ที6ปรึกษา      
ผูต้รวจสอบกิจการ และ
เจา้หนา้ที6 
9. โครงการประชุมสญัจร
สมาชิก 
10. โครงการส่งเสริมความ 
สามารถนกัเรียนดา้นกีฬา 

11,000,000.00 
 

1,158,000.00 
 
 

1,391,000.00 
 

1,500,000.00 
 

0.00 
 

276,440.00 
 

199,800.00 
 
 
 

0.00 
 

400,000.00 

0.00 
 

1,158,000.00 
 
 

1,391,000.00 
 

1,500,000.00 
 

450,000.00 
 

276,440.00 
 

199,800.00 
 
 
 

4,000,000.00 
 

400,000.00 

0.00 
 

1,158,000.00 
 
 

1,391,000.00 
 

1,500,000.00 
 

500,000.00 
 

276,440.00 
 

199,800.00 
 
 
 

4,000,000.00 
 

400,000.00 

0.00 
 

1,158,000.00 
 
 

1,391,000.00 
 

1,500,000.00 
 

550,000.00 
 

276,440.00 
 

199,800.00 
 
 
 

4,000,000.00 
 

400,000.00 

5. ส่งเสริมใหมี้การ
ประชาสมัพนัธ์อยา่ง
หลากหลาย 

1. โครงการพฒันาเวบ็ไซด ์
 2. โครงการประชาสมัพนัธ์

อยา่งทั6วถึง 

37,000.00 
300,000.00 

 

40,000.00 
300,000.00 

 

42,000.00 
300,000.00 

 

45,000.00 
300,000.00 

 
7. ส่งเสริมสหกรณ์ให ้
เป็นองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัสากล 

 
 
 

 1. โครงการส่งสหกรณ์ เขา้
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. โครงการส่งสหกรณ์  เขา้
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จาํกดั 
3. เขา้ร่วมประเมินสหกรณ์  
สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

 



 
ส่วนที�  4 

 
ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 

ในการนําแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏบัิต ิ
 

 1.  ความเป็นไปไดข้องแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  เมื6อไดจ้ดัทาํเสร็จเรียบร้อย
แต่ละโครงการ  จะตอ้งดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   ซึ6 งจะ
สอดคลอ้งกบัคาํขวญัและนโยบายในการดาํเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั   ระยะ  4  ปี  
(2561 – 2564) 

2.  การจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั เพื6อเป็นการนาํแผน 
กลยทุธ์สู่แผนปฏิบติั 
 

 3.  แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผล   เพื6อให้มีการนําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์        
ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั   ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมจึงเห็นสมควรกาํหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดงันี2  
 

  3.1  การติดตามความกา้วหน้าก่อนดาํเนินโครงการ เป็นการติดตามความกา้วหน้าก่อน    
การดาํเนินการตามโครงการ  ซึ6 งตรวจสอบถึงผลงานที6เกิดขึ2นจริง เมื6อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที6กาํหนดไว ้      
อนัจะนาํไปสู่การทบทวนปรับปรุงแกไ้ขเป้าหมายและกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

  3.2  การติดตามความกา้วหนา้ขณะดาํเนินการตามโครงการ    เป็นการติดตามความกา้วหนา้
ขณะดาํเนินงานตามโครงการ    ซึ6 งเป็นการทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในขณะดาํเนินการตามโครงการ        
เพื6อปรับเปลี6ยนวธีิการดาํเนินงานเพื6อใหท้นัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
 

  3.3  การประเมินผลหลงัสิ2นสุดการดาํเนินงาน  เป็นการประเมินผลเมื6อสิ2นสุดโครงการ    
เพื6อเป็นการประมวลผลแผนกลยทุธ์     ที6ไดด้าํเนินงานในแต่ละช่วงปีตลอดระยะเวลา  4  ปี (2561-2564)  
 และสรุปผลสัมฤทธิa ที6เกิดขึ2น เพื6อใหเ้ป็นแนวทางในการการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
 

 4.  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั จะตอ้งนาํเสนอแผนกลยุทธ์ในการจดัทาํรายงานประจาํปี   
2561 -  2564   เพื6อเปิดเผยและแสดงในที6ประชุมใหญ่สามัญประจําปีทราบในระยะตามห้วงปีและ            
ตามแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จาํกัด 

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

และโครงการจดัทาํแผนปฏบัิตงิาน  ประจาํปี  2561 
 
 

 

 
 

             ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ไดรั้บอนุมติังบประมาณโดยที6ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560    
เมื6อวนัที6  10  กมุภาพนัธ์  2561   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  โดยคณะกรรมการดาํเนินการชุดที6 60  
โดยคราวประชุมครั2 งที6 2/2561 ไดก้าํหนดใหจ้ดักิจกรรมระหวา่งวนัที6  3-4  มีนาคม  2561  
 

              ดงันั2น    เพื6อใหก้ารดาํเนินการประสบผลสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี      จึงขอแตง่ตั2งคณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบงานดา้นตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี2 
 

 1)  คณะอนุกรรมการอํานวยการ  มีหนา้ที6ประสานงานและอาํนวยการทุกฝ่ายงาน บุคลากรประกอบดว้ย 

  (1)  นายภคัวฒัน ์  พงษเ์ดชวฒันาพร ประธานอนุกรรมการ 

  (2)  นาย ชวรัตน ์  เงินราษฎร์  รองประธานอนุกรรมการ 

  (3)  นายเสริม  ยอดรัตน ์   รองประธานอนุกรรมการ 

  (4)  นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  อนุกรรมการ 

  (5)  นายจาํเริญ  เพชรรุ่ง   อนุกรรมการ 

  (6)  นายบุญสม  ทองศรีพราย  อนุกรรมการ 

  (7)  นายประจกัษ ์  ศรี   อนุกรรมการ 

  (8)  นายนิวฒัน ์  แมนสกลุ   อนุกรรมการ 

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

  (11) นายสนั6น  นวลเอียด   อนุกรรมการ 

  (12) นางนารีรัตน ์  เศียรอินทร์  อนุกรรมการ   

(13) นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    

2)  คณะอนุกรรมการดาํเนินกิจกรรม    มีหนา้ที6ติดตอ่ประสานงาน  บุคลากรประกอบดว้ย 

  (1)  นาย ชวรัตน ์  เงินราษฎร์  ประธานอนุกรรมการ 

  (2)  นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  รองประธานอนุกรรมการ 

  (3)  นายเสถียร  ถาวรสุข   อนุกรรมการ 

  (4)  นายอาํนาจ  สมทรง   อนุกรรมการ 

  (5)  นายคาํนึง  ดิษฐโรจน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 



 
3)  คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน    มีหนา้ที6รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายเสริม  ยอดรัตน ์   ประธานอนุกรรมการ 

   (2) นายมะอบัดุลรอพี วาแม   อนุกรรมการ 

   (3) นางฮซันะห์  ปัตนกลุ   อนุกรรมการ 

   (4) นายปรีชา  ศรีสุข   อนุกรรมการ  

   (5)  นายวรีะชยั  เรืองช่วย   อนุกรรมการ 

   (6)  นางธญัญรัศม ์  กิตติอคัรศรีกลุ  อนุกรรมการ 

   (7)  นางสาวปทิตตา เขียวจินดา  อนุกรรมการ   

   (8)  นางสาวสุภาวดี  ทองดี   อนุกรรมการ 

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

   (11)  นางสาวเมลดา เงินราษฎร์  อนุกรรมการ 

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

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

   (16)  นางสาวพิไลวรรณ วญิyูนุรักษ ์  อนุกรรมการ 

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

 

 4)   คณะอนุกรรมการการเงนิ  และบัญชี     มีหนา้ที6เบิกจ่ายเงินและจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายเงิน   
                   บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  ประธานอนุกรรมการ 

   (2)  นางสาวอุไรพร  ทองมี      อนุกรรมการ 

   (3)  นางโศภิตา  สะมุนี   อนุกรรมการ 

   (4)  นางสาวศิวพร  แกว้ขาว   อนุกรรมการ 

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

   5)  คณะอนุกรรมการบันทกึภาพ     มีหนา้ที6ถ่ายภาพในกิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนเสร็จสิ2นกิจกรรม  
      บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายอาํนาจ  สมทรง   ประธานอนุกรรมการ 

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

 



 
 

 6)   คณะอนุกรรมการตรวจทานความถูกต้อง และจดัทาํรูปเล่มแผนกลยทุธ์และแผนปฏบัิตกิาร 

            ประจาํปี 2561  บุคลากร ประกอบดว้ย 

   (1) นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร  ประธานอนุกรรมการ 

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

   (5)  นายเกรียงศกัดิa   จนัทร์เกิด  อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

     7)  คณะอนุกรรมการจดัเตรียมเอกสาร / ประเมนิผล  มีหนา้ที6จดัเตรียมเอกสารและประเมินผล   
          บุคลากรประกอบดว้ย 

   (1) นายชวรัตน ์  เงินราษฎร์  ประธานอนุกรรมการ 

   (2)  นาย อาํนาจ  สมทรง   รองประธานอนุกรรมการ 

   (3)  นายธาํรงศกัดิa   ตนันิยม   อนุกรรมการ 

   (4)  นายอบัดุลฮามิด ยานยา   อนุกรรมการ 

   (5) นายณรงค ์  หวานเปราะ  อนุกรรมการ 

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

 

  ทั2งนี2   ใหค้ณะอนุกรรมการ ที6ไดรั้บการแตง่ตั2งตามประกาศนี2  ไดป้ฏิบติัหนา้ที6ดว้ยความรับผดิชอบ  

เสียสละเพื6อใหก้ารดาํเนินการสาํเร็จไปตามวตัถุประสงคต่์อไป 

 
        สั6ง   ณ   วนัที6   26   กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  2561 

 
 

                   (นายภคัวฒัน ์  พงษเ์ดชวฒันาพร) 
         ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  
 
 


