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แผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ประจ าปี 2561 

บทที่ 1 บทน า 
1.1  หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็น
สถาบันการเงินที่เก่ียวกับการออมทรัพย์และช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยไม่คํานึงถึง
กําไร แต่จะมีกําไรจากการดําเนินงาน แล้วจัดสรรกําไรคืนให้กับสมาชิก การดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มุ่งหวังการแสวงหาผลกําไรและมีวัตถุประสงค์
หลัก ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ 
2.  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
3.  รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
4.  จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
5.  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
6.  ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
7.  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
8.  ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินของสหกรณ์อ่ืน 
9.  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
12. ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานอง หรือรับจํานําซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 
13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า หรือ

สิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดหรือทรัพย์สิน 
14. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ

สหกรณ์ 
15. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
16. ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
17. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
18. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน เพ่ือ

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19. ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 
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โดยมีภารกิจหลักด้านของสหกรณอ์อมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก คือการ
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ การให้เงินกู้แก่สมาชิก และการส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก รวมถึงการให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์จึงได้
กําหนดแผนกลยุทธ์ให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แผนงานดังกล่าวดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ
งานตามเปูาหมายที่กําหนด พร้อมทั้งได้มีการจัดทําแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
1.2  ข้อมูลภาพรวมของสหกรณ์ 

1.2.1  โครงสร้างสหกรณ์ 
  กรรมการอ านวยการ 

 

นายจักรแก้ว ทะปน 
ประธานคณะกรรมการ  

  

นายจรินทร์ เชื้อสะอาด 
รองประธาน 

นายชํานาญ อุดมศักดิกุล 
รองประธาน 

  
นายธนเดช นามบ้าน 

กรรมการและเหรัญญิก 
นายวีรกร มูลสาร 

กรรมการและเลขานุการ  
 รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างกรรมการอ านวยการ 
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กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 

 

 

นายวิทวัส ปัญจบุรี 
ประธานกรรมการ 

  

  

นางอัมพร รัตนพัทธยากร 
กรรมการ 

  

นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน 
กรรมการ 

  

  
นายวิโรจน์ เสาหิน 

กรรมการ 
  

นายธงชัย กัลยา 
กรรมการและเลขานุการ 

  
รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 
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กรรมการเงินกู้ 
 

 

นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์ 
ประธานกรรมการ 

  

  

นายทวี นามอินทร์ 
กรรมการ 

  

นายสุรศักดิ์ สมศรี 
กรรมการ 

  

  
นายวีระศักดิ์ นามสาร 

กรรมการ 
  

นายสําราญ จันต๊ะ 
กรรมการและเลขานุการ 

  
 รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างกรรมการเงินกู้ 
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5 
แผนประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํปี 2561 

 

 

 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
 

 

นายลักษณ์ ทิศสุขใส 
ประธาน 

  

  

นายชัยวัฒน์พรินทรากุล 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

นายเทียนชัย ชนะพิมพ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

  
นายสุวิทย์พนัคฆ์กุล 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

นายยงศักดิ์ ปินใจ 
เลขานุการ 

  
 รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
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6 
แผนประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํปี 2561 

 

 

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
 

   
นายชุมพล คําปา 

  
นายถวัลย์ จางวิริยะ 

  
นายมงคล แสนหอม 

 

 

 
นายทินกร อินทะนาม 

  
 
  

นายประถม เชื้อหมอ 

 รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
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7 
แผนประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํปี 2561 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
 

 

 
นายวีรพงษ ์ปิงเมือง 

รองผู้จัดการ 

 
นายนคเรศ ราชจริต 

ผู้จัดการ 

 

 
นางธนพร จันทรวงค ์

รองผู้จัดการ 

    

นางพัชราภรณ ์คําปินไชย 
หัวหน้าฝุายบญัช ี

นางสาววราภรณ ์ ยศจนา 
หัวหน้าฝุายการเงิน 

นางอัจฉราพร ศรีประภา 
หัวหน้าฝุายจัดเก็บ 

นางฐานิกา ใจวรรณ 
หัวหน้าฝุายทะเบียนหุ้น 

  
นายทองเกษตร นาแพร่ 
หัวหน้าฝุายเร่งรดัหนี้สิน 

นางนภาพร ปัญญาทิพย์ 
หัวหน้าฝุายธรุการ 

    

นางกาญจนา อุทัยศร ี
เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 

นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว 
เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 

นางสาวิตร ีใหม่นา 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

นางสาวณัฐพร วันเที่ยง 
เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก 

  

นายจรัญชัย สมฤทธ์ิ 
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร ์

นางสาวภาชื่น วาวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริการ 

   
นายผัด เมืองวงศ์ 

รักษาความปลอดภัย 
นายนคร พันธ์ปัญญา 
รักษาความปลอดภัย 

นายทรงศักดิ์ นามวงค ์
รักษาความปลอดภัย 

 
รูปที่ 6 แสดงโครงสร้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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1.2.2  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
วิสัยทัศน์ (Vision) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด เป็นองค์กรที่เข้มแข็งม่ันคงภายใต้การบริหาร

ด้วยหลักธรรมาธิบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้สมาชิกมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีการบริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว 
4. เพ่ือให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือให้องค์กรเข้มแข็งมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีการให้บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว 
4. เพ่ือให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทุกฝุาย 

กลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ได้กําหนด
กรอบกลยุทธ์ (Strategy map) เพ่ือยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่  4  มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
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กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการ ฝุายจัดการ
และผู้ที่เก่ียวข้อง มีองค์
ความรู้และความเข้าใจใน
แผนการปฏิบัติงาน 

1.1 การสัมมนาคณะกรรมการ
ดําเนินการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

1.2 การประชุมประจําเดือนกรรมการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

1.3 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 

อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ และ
กรรมการเฉพาะตําแหน่ง
อย่างชัดเจน 

2.1 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3. สมาชิกมีความเข้าใจและ
เชื่อมั่นต่อการดําเนินงาน
สหกรณ์ 

3.1 การจัดประชุมสัมมนาสมาชิก อย่างน้อย ปีละ 
2 โครงการ 

กรรมการ
ดําเนินการ 

4. สิ่งแวดล้อมภายในและ
บริเวณสํานักงานมีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

4.1 การปรับปรุงอาคารสํานักงาน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

4.2 กิจกรรม 5 ส อย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 
Big cleaning 
day 1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 
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เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5. สหกรณ์มีความมั่นคง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5.1 การระดมทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 
 
 

เพ่ิมทุนเรือน
หุ้น ไม่น้อยกว่า 
200 ล้านบาท
ต่อปี 

กรรมการ
ดําเนินการ 

5.2 การรายงานผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ 

เดือนละ 1 ครั้ง ฝุายจัดการ 

5.3 การลดหนี้สินของสหกรณ์ 
ไม่เกิน 1.5 เท่า
ของทุน 

กรรมการ
ดําเนินการ 

6. คณะกรรมการดําเนินการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  ได้รับ
การพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

6.1 การอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา ความรู้
ของคณะกรรมการดําเนินการ  ผู้
ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ฯ 

อย่างน้อยคน
ละ 2 ครั้ง / ปี 

กรรมการ
ดําเนินการ 

7. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสหกรณ์ฯ 

7.1 การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
ของสหกรณ์ 

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

7.2 การประเมินผลและทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

7.3 รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรร
มาภิบาล 

อย่างน้อย 90 
คะแนน 

 

 
 ตารางท่ี 1 แสดงกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
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กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก 

1.1  การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก อย่างน้อย 15 
ประเภท 

กรรมการ
ดําเนินการ 

1.2  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้อยู่ใน
ความเหมาะสมกับสภาวะทางการเงิน 

อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่ํากว่า
ธนาคาร
พาณิชย์ 

กรรมการ
ดําเนินการ 

1.3  การช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรและ
สมาชิกประสบภัยต่างๆ 

อย่างน้อยปีละ 
1.5 ล้านบาท 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
สมาชิก 

2.1  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เงินฝากออม
ทรัพย์ไม่ต่ํากว่า 
2,500 ล้าน
บาท 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2.2 การลดความเสี่ยงของสมาชิกผู้ค้ํา
ประกัน 

อย่างน้อย 1 
มาตรการ 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2.3 การส่งเสริมหลักประกันหนี้สินให้กับ
สมาชิก 

อย่างน้อย 1 
สมาคม 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3. สมาชิกรับทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆที่พึงจะได้รับ
จากสหกรณ์ 

3.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของ
สหกรณ์ ฯ ให้สมาชิกทราบในหลากหลาย
รูปแบบ 

มีการประชา
สัม พันธ์ อย่าง
น้อย 2 รูปแบบ 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3.2 การจัดช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

 
 ตารางท่ี 2 แสดงกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก  
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเสถียร 
ทันสมัย ประมวลผลได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยํา 

1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - เครื่องแม่ข่าย 
1 เครื่อง 
- โปรแกรม
สหกรณ์ 
- ระบบการ
ประชุม 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถ มีความชํานาญ
การตามตําแหน่งหน้าที่ 
และสามารถทํางานแทนกัน
ได้ 

2.1 การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย คน
ละ 2 หลักสูตร
ต่อปี 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2.2 การหมุนเวียนงานเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3. เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่
เป็นมิตร มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.1  การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความก้าวหน้า 

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3.2  มีบทลงโทษแก่ผู้กระทําผิด มีการกําหนด
โทษไว้ใน
ระเบียบ 

กรรมการ
ดําเนินการ 

4. อาคารสํานักงานมีความ
สมบูรณ์ สวยงาม แบ่งเป็น
สัดส่วน เหมาะสมต่อสภาพ
การปฏิบัติงาน 

4.1 การปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

 
 ตารางท่ี 3 แสดงกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี  
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กลยุทธ์ที่  4  มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
องค์กรอ่ืนๆ โดยเฉพาะองค์กร
ที่เก่ียวข้องในวงการสหกรณ์ฯ 

1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรอ่ืนๆและขบวนการสหกรณ์ 

อย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

1.2 ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพะเยา 

อย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2. การเป็นแหล่งวิชาการ 
ความรู้ด้านการสหกรณ์ 
   

2.1 การรับเป็นสถานที่ฝึกงานของ 
      นักศึกษา 

อย่างน้อยปีละ 
5 คน 

กรรมการ
ดําเนินการ 

2.2  การศึกษาดูงานของหน่วยงาน 
        ภายนอก 

ตอบรับ 100% กรรมการ
ดําเนินการ 

3.  การสร้างประโยชน์แก่
สังคมและชุมชน 

3.1 การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต้น
สังกัดของสมาชิก  

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3.2 กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3.3  สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ใน
สถานศึกษา 

อย่างน้อย 5 
สถานศึกษา 

กรรมการ
ดําเนินการ 

3.4 สนับสนุนทุนดําเนินงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ 

อย่างน้อย 3 
สมาคม 

กรรมการ
ดําเนินการ 

 
 ตารางท่ี 4 แสดงกลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน  
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แผนการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ประจ าปี 2561 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนา 
สมาชิก 
 

- เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของกลุ่ม
สมาชิก 
- เพ่ือให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจการ
สหกรณ์ 

- สมาชิกท้ังหมด 
 

3,100,000
  

 

สมาชิกมีปัจจัย
สนับสนุนต่อการจัด
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

2 
 
 
 

 

ของขวัญวันเกิด
สมาชิกสูงวัย 
 
 
 

- เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจให้แก่
สมาชิกผู้สูงวัย 
 
 

- อายุ 65 - 75 ปี
ละ  1,000.- 
- อายุ 76 – 85 ปี
ละ  2,000.- 
- อายุ 86 – 90 ปี
ละ  3,000.- 
- อายุ 91 ปีขึ้นไปปี
ละ  5,000.- 

1,650,000
  

 
 
 

สมาชิกผู้สูงอายุเกิด
ความภาคภูมิใจ  มี
ขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิต 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 

3 
 

 

หุ้นของขวัญวัน
ออมแห่งชาติ 
 

- เพ่ือส่งเสริมความ
มั่นคงให้แก่สมาชิก 
 
 

- สมาชิกอายุต่ํากว่า 
65 ปี และ
ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป คนละ 30 
หุ้น 

1,500,000 
 
 

- สมาชิกมีทุนเรือน
หุ้นเพิ่มข้ึน 
- สหกรณ์มีความ
มั่นคงยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

4 
 

 

โครงการสวัสดิการ
รับขวัญทายาท
ใหม่ 

- เพ่ือแสดงความ
ยินดีกับครอบครัว
ของสมาชิกท่ีคลอด
บุตร 

- ทายาทใหม่ที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายของ
สมาชิก   
ครอบครัวละ 
1,000 บาท/ครั้ง  

100,000 - สมาชิกมีเจตคติที่
ดีต่อสหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนทุน
ดําเนินการสหพันธ์
ครูจังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 

- เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
สหพันธ์ครูจังหวัด
พะเยา 
- เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความก้าว 
หน้าและ
ผลประโยชน์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 

- สมาชิกข้าราชการ
ประจํา 
ลูกจ้างประจํา  โดย
คิดเงินสนับสนุน
รายละ 150 บาท 
ให้กับสหพันธ์ครู
จังหวัดพะเยา 
 

 
548,250 

 
 
 
 
 
 
 

สหพันธ์ครูฯได้มีทุน
ในการดําเนินงาน
รณรงค์เพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ในวิชาชีพ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 
  
 

 
 
 

สนับสนุนทุน
ดําเนินการสหพันธ์
ครูบํานาญ หรือ
สมาคมหรือชมรม
ข้าราชการครู
บํานาญจังหวัด
พะเยา 
 
 
 

- เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
สหพันธ์ครูบํานาญ 
หรือสมาคม หรือ
ชมรมข้าราชการครู
บํานาญในจังหวัด
พะเยา และรณรงค์
เพ่ือสิทธิประโยชน์
ข้าราชการและ
บุคลากรบํานาญ 
 

-  สมาชิก
ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จหรือ
บําเหน็จรายเดือน 
โดยคิดเงิน
สนับสนุนรายละ 
150 บาท ให้กับ
สหพันธ์ครูบํานาญ 
หรือสมาคม หรือ
ชมรมข้าราชการครู
บํานาญจังหวัด
พะเยา ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด 
ในอัตราส่วน 40:60 

357,900 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

สหกรณ์สามารถ
ประสานงาน  ดูแล
สมาชิกครูบํานาญ
และลูกจ้างบําเหน็จ
หรือบําเหน็จราย
เดือนได้อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

7 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
สรรหาประธาน  
กรรมการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

- เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนสมาชิก
ไปใช้สิทธิ์สรรหาคน
ละ 1,000 บาท 
- เพ่ือเป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
สําหรับการจัดการ
สรรหา 

- สมาชิกท้ังหมด 
 
 
 
 
 

6,400,000 
 
  
  

สมาชิกทุกคนให้
ความร่วมมือมาใช้
สิทธิ์สรรหา 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 

8 
 

 

โครงการพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 
 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง
สอดคล้องกับ
หลักการสหกรณ์ 
- ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี 

- สนับสนุนสังคม
และชุมชนใน
จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 

200,000
 
  

 
 
 
 
 

 

สังคมและชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและ
มั่นคง 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 

9 
 

พัฒนาสมาชิกหลัง
เกษียณอายุและ
ลาออกจาก
ราชการ 

- เพ่ือแนะแนว
ทางการบริหาร
การเงินแก่สมาชิก
หลังเกษียณอายุ
ราชการ 

- สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ
และลาออกในปี
บัญชี 2561 

150,000 
 

ผู้เกษียณอายุ
ราชการสามารถ
บริหารการเงินของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
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ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

10 
 
 

 

โครงการ
สวัสดิการสมาชิก
ครองโสดและ
สมาชิกสมรส
แล้วแต่ไม่มีบุตร
หรือบุตรเสียชีวิต
ก่อนได้รับ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ชดเชยแก่สมาชิกผู้
ที่ไม่เคยสมรสและคู่
สมรสที่ไม่มีบุตร
หรือบุตรเสียชีวิต
ก่อนได้รับสวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

- สมาชิกอายุครบ 
50, 60 , 70 และ 
80 ปี คนละ 1,000 
บาท 
 
 
 

150,000 
 
 
  

สร้างขวัญและ
กําลังใจแก่สมาชิกผู้
ที่ไม่เคยสมรสและผู้
ที่สมรสแล้วแต่ไม่มี
บุตร หรือบุตร
เสียชีวิตก่อนได้รับ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม สหกรณ์
ในสถานศึกษา 
 
 

- เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสหกรณ์
ในสถานศึกษา 
- เพ่ือส่งเสริม
โครงการออมทรัพย์
ออมความดี 

- สพป. อําเภอละ 2 
โรงเรียน 
- สพม. 2 โรงเรียน 
- สังกัดอ่ืนๆ 2 แห่ง 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังในหลักการ
สหกรณ์มากขึ้น 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 

12 
 

โครงการ
สวัสดิการสมาชิก
เจ็บปุวย 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ี
เจ็บปุวย 

- สมาชิกท่ีรักษาตัว
ในสถาน พยาบาล
ประเภทคนไข้ใน 

500,000 - สมาชิกมีกําลังใจ
ในการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

13 
 
 
 
 

โครงการ
สวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิก
เจ็บปุวยเรื้อรัง 
ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ 

- เพ่ือช่วยบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล 
 
 
 

- สมาชิกท่ีเจ็บปุวย
เรื้อรัง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
 
 
 

200,000 
 
 

- แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปุวย
เรื้อรัง 
- ผู้ปุวยสามารถ
ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

14 
 

 

โครงการ
สวัสดิการสมาชิก
พิการ 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือแก่สมาชิก
ที่พิการ 

- สมาชิกท่ีมีความ
พิการ 
 
 

100,000 
 
 
  

- สร้างขวัญและ
กําลังใจแก่สมาชิกผู้
พิการ 
- แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้พิการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 

15 
 
 
 
 

 

โครงการออม
ทรัพย์ออม  
ความดี 
 
 
 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ออมของนักเรียน 
- เพ่ือระดมเงินทุน
ของสหกรณ์ 
- สนับสนุนกิจกรรม
วันออมแห่งชาติ 

- โรงเรียนที่มีการ
ออมทรัพย์เกิน 1 
ล้านบาท โรงเรียน
ละ 3,000 บาท 
- ร่วมกิจกรรมวัน
ออมแห่งชาติ ใน
ระดับประเทศ 

300,000
  

 
 
 
  
 

- นักเรียนมีนิสัยรัก
การออม 
- สหกรณ์มีทุน
ดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึงการ
ออมทรัพย์ในระบบ
สหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 

16 
 
 

 

โครงการ
สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ
สมาชิก 
 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือครอบครัว
ของสมาชิกท่ี
เสียชีวิต 
- เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของผู้ค้ําประกัน
กรณีผู้เสียชีวิตยังมี
หนี้สิน 

- ครอบครัวสมาชิก
ที่เสียชีวิต 
 
 

35,000,000 
 
 
 

- ครอบครัวสมาชิก
ผู้เสียชีวิตสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง 
- สามารถปลด
เปลื้องหนี้สินของ
ผู้เสียชีวิตไม่ให้ตก
เป็นภาระของผู้ค้ํา
ประกัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

17 
 

 

โครงการ
สวัสดิการ
บําเหน็จแก่
สมาชิก 

- เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้สูงวัย 
- เพ่ือเป็นการแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ 

- สมาชิกอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ 
 
 

5,600,000 
 
 

 
 

- ผู้สูงอายุมีเงินไป
ใช้จ่ายในโอกาส
พิเศษ 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 



19 
แผนประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํปี 2561 
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18 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
รองรับกับ
เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน 
- เพ่ือให้การดําเนิน
กิจการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
1 ระบบ 
- ซอฟท์แวร์
ระบบงานสหกรณ์ 
1 ระบบ 
- ระบบสารสนเทศ
การประชุม
คณะกรรมการ 1 
ระบบ 

3,500,000 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมยัรองรับกับ
สถานการณ์ในยุค
ปัจจุบัน 
- มีระบบการ
ดําเนินกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมวันครู 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมวันครู 
 

- กลุ่ม สังกัดต่างๆ
ของสมาชิก 
 

100,000 
 
 

- สมาชิกมี
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมวันครู 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 

20 การจัดการอบรม
ผู้แทนสมาชิก 

- เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
เท่าทันต่อ
สภาวการณ์ต่างๆใน
ปัจจุบัน 

- ผู้แทนสมาชิก 1,000,000 ผู้แทนสมาชิกมีการ
พัฒนาความรู้ และ
ถ่ายทอดแก่สมาชิก
ทั่วไปได้ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

21 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสหกรณ์
สีขาวด้วย 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การ
ดําเนินงานสหกรณ์
เป็นไปโดยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- เพ่ือให้สหกรณ์มี
ความมั่นคง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- หลักธรรมาภิบาล 
9 หลัก 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 

- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- สหกรณ์มีการ
ดําเนินงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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22 
 

 

โครงการพัฒนา
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 

- เพ่ือให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์
มีทุนในการดําเนิน
กิจการอย่าง
เพียงพอ 

- สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 3 
สมาคม 
 

500,000 
 
 

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์
สามารถดําเนิน
กิจการได้อย่าง
ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

23 
 

 

โครงการส่งเสริม
หลักประกันของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 

เพ่ือสนับสนุน
หลักประกันใน
หนี้สินให้กับสมาชิก 
 

สมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพะเยา 
จํากัด (สสอ.) 

1,700,000 
 
 

- สมาชิกมี
หลักประกันหนี้สิน
อย่างเพียงพอ 
- ลดภาระของผู้ค้ํา
ประกันลงได้ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

24 
 
 

โครงการประกัน
อุบัติเหตุ  สมา
ขิกสหกรณ์ 

เพ่ือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพของ
สหกรณ์ 

สมาชิกสามัญ 2,000,000 
 

สหกรณ์สามารถ
บรรเทาค่าใช้จ่าย
สงเคราะห์ศพกรณี
สมาชิกเสียชีวิต
เนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 

 
 ตารางท่ี 5 แสดงแผนการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ประจ าปี 2561 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการประเมิน  

1)  เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด โดย
การวัดผลในด้าน ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 

2)  เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
จํากัด 

3)  เพ่ือนําข้อมูลจากการประเมินที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และข้อมูลที่รวบรวม จากผู้มี
ส่วนได้เสียในจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งข้ึนต่อไป 
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1.4  ขอบเขตการประเมิน มีดังนี ้ 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ซึ่งระบุในรายงานประจําปี  
2)  จัดทํากรอบการประเมินผล และตัวชี้วัดที่เหมาะสม สําหรับการประเมินความคุ้มค่า การประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการประเมินการบริหารจัดการองค์กร 
3)  ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ดังต่อไปนี้  

-  ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิต ตามภารกิจที่สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด   
โดยการวัดผลในด้าน ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectivenes) และผลกระทบ (Impact) ต้อง
สํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญประกอบอยู่ด้วย รวมถึงการสรุปข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานและผลผลิตตามภารกิจดังกล่าวในอนาคต 

-  ประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงคุณภาพของปัจจัยนําเข้า 
เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

4)  ดําเนินการสรุปข้อมูลการประเมินในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน และข้อมูลที่
รวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ                
ที่ครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อภารกิจที่ประเมินความคุ้มค่า ข้อเสนอแนะเพ่ือ ปรับปรุงการ
บริหารจัดการองค์กร  

5)  จัดประชุมชี้แจง อย่างน้อย 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เสนอกรอบและแนวทางการประเมิน ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
ครั้งที่ 2 เสนอผลการประเมินเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการดําเนินการ 
ครั้งที่ 3 นําเสนอสรุปการประเมินผลต่อ คณะกรรมการดําเนินการ 
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1.5  ระยะเวลาและขั้นตอนการประเมินผล 
 การประเมินผลใช้ระยะเวลาในการประเมิน 6 เดือนโดยมีขั้นตอนในการประเมินผล ดังนี้ 
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)
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น้อ
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3-4
 

 
 
 
 

 
 
 

 

เด
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6-5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 7 กรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัด 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลองค์กร 

จัดทํากรอบการประเมินผล 
และตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

จัดทํารายงานกรอบการประเมินผล 
และตัวชีว้ัด 

ประชุมรายงาน ครั้งที่ 1: 
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ปรับปรุง กรอบการประเมินผลและ 
ตัวชี้วัด ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 

ดําเนินการประเมินผล 
การดําเนินงานของสํานักงาน 

สรุปข้อมูลการประเมินผล ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 

จัดทํารายงานผลการประเมินเบื้องต้น 

ประชุมรายงาน ครั้งที่ 2: 
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
จัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
การประเมินผลการดําเนินงานฯ 

 
รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ประชุมสรุปผลการประเมิน: ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 

จัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
การประเมินผลการดําเนินงานฯ 

นําข้อสรุปจากรายงานฯ ไปจัดทําแผนการดําเนินงาน 
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือส่งเสริม สนับสนุน แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  

 นําเสนอแผนการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ฝ่า
ยบ

ริห
าร
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บทที่ 2 กรอบและแนวทางการประเมินผล 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความคุม้ค่าของการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1  การประเมินผลความคุ้มค่าของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพะเยา จํากัด 

2.2  การประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามโครงการที่สหกรณอ์อมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด จัดให้แก่
สมาชิก 

2.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
 

ตัว
ชี้วั

ด 

 
 
 
 
 

 ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ที่ใช้ในการดําเนินงานสหกรณ์ ฯ 

 
 
 
 
 
 ความคุ้มค่าของผลผลิตตาม
โครงการที่สหกรณ์ ฯจัดให้แก่
สมาชิก 

 
 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามผลการสํารวจฯ 
 การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

วิธ
ีกา

รด
 าเน

ินก
าร

  ตรวจสอบเอกสารแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  
 ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 สรุปผลการประเมินจากรายงานความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
 เก็บข้อมูล 

 

รูปที่ 8 กรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความคุ้มค่า
ในการดําเนินงานตาม

แผนงานสหกรณ์  

การประเมินความคุ้มค่า
ของผลผลิตตามโครงการ

ที่สหกรณ์จัดให้แก่
สมาชิก 

การประเมินความพอใจ
ของผู้รับบริการ 
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กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
กรอบแนวคิดในการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามโครงการ จะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของ

ผลผลิตให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาตั้งแต่โครงการและผลผลิตของโครงการ (ต้นน้ํา)                   
การดําเนินการเพ่ือส่งมอบผลผลิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือนําผลผลิตเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ (กลางน้ํา) และ
ผลผลิตเหล่านั้นได้นําไปให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย (ปลายน้ํา) ซ่ึง
ทั้ง 3 ส่วน   มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1)  การศึกษาโครงการและผลผลิตของโครงการ เป็นการศึกษาวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่กําหนดใน
ข้อเสนอโครงการ ผลผลิตที่ได้จากโครงการ และกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
พิจารณาการดําเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดหรือไม่ ผลผลิตได้จริงตรงกับเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 
เพ่ือกําหนดผลผลิตกลุ่มเปูาหมายที่จะนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ 

2)  การดําเนินการเพ่ือส่งมอบผลผลิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย เป็นการพิจารณาการดําเนินการเพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้หรือทักษะที่จะสามารถใช้ประโยชน์ผลผลิตนั้นๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุก
ประการ โดยการดําเนินการอาจจะเป็นการประชุมกลุ่ม การอบรมให้ความรู้การใช้งาน การฝึก ปฏิบัติ เป็นต้น 

3)  การใช้ประโยชน์ผลผลิตของกลุ่มเปูาหมาย เป็นการลงไปติดตามที่กลุ่มเปูาหมายหรือในพ้ืนที่
เปูาหมายว่าได้มีการใช้ผลผลิตเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย หรือครอบคลุมทุกพื้นที่เปูาหมาย 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล 

1)  เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์ และแผนงาน /โครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
สหกรณ์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี   พ.ศ. 2561 - 2563 
 
 
 
 

 
รูปที่  9   แสดงความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
2)  วิเคราะห์ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์กับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ 

เพ่ือให้เห็นภาพรวมการวิเคราะห์ (missing link) เพ่ือประเมินความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอด
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ เช่น มีแผนงาน
โครงการที่รองรับครบยุทธศาสตร์หรือไม่ หรือไม่มีแผนงานโครงการรองรับในบางกลยุทธ์ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์
ดังกล่าวไม่มีการขับเคลื่อน  

 

วตัถุประสงค์
การจดัตั้ง
สหกรณ์ 

 

ยทุธศาสตร์ 
 

กลยทุธ ์
แผนงาน 

โครงการ 
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3)  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ใน
ภาพรวม โดยศึกษาผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) รวมทั้งประเมินผลการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ีเปูาหมายการให้บริการ เพ่ือแสดงความก้าวหน้า ความสําเร็จ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือพิจารณาการบรรลุเปูาหมายในแต่ละระดับ 

 

กรอบแนวคิดในการประเมินความคุ้มค่า 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 กรอบแนวคิดในการประเมินความคุ้มค่า 
 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์และประเมินผล 
ขั้นตอนการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามโครงการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนที่สําคัญตามรูปที่ 7 

 
      
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ขั้นตอนการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามโครงการส าคัญ 
 
 

 
กําหนด
หลักเกณฑ ์
ในการคัดเลือก
โครงการ 

 

 
คัดเลือก
โครงการ 

 
ศึกษา
รายละเอียด
ของ 
โครงการ 

สอบถาม/
สัมภาษณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
จาก
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

ประเมิน 
ความคุ้มค่าของ
โครงการ 

ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ 
 
ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ 

บรรลุวตัถุประสงค์ /เปูาหมาย 
ความพึงพอใจของผู้บริการ 
 

ความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร/
กระบวนการทํางาน/ผลิตภาพ 

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัตภิารกิจ 
ตามที่คาดหมายและไม่คาดหมาย 
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1) สหกรณไ์ด้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการที่จะนํามาประเมินความคุ้มค่า ดังนี้ 
 เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และดําเนินการอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2561 และ

มีข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์โครงการได้ 
 ไม่เป็นโครงการก่อสร้าง/ตกแต่ง/ หรือจัดจ้างออกแบบ 
 เป็นโครงการที่เป็นนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
 เป็นโครงการที่ตอบสนองการแก้ปัญหาของสมาชิก 

2)  ทําการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และจากการคัดเลือกได้โครงการเพ่ือทํา 
การประเมินความคุ้มค่าจํานวน  24  โครงการ 
 3)  คณะกรรมการ ฯ ได้ศึกษารายละเอียดโครงการ และตั้งประเด็นคําถามของแต่ละโครงการ เพื่อ
สอบถาม/สัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 4)  ทําการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ 
 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของ   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ใช้วิธีสรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ประจําป ี2560 โดยมีกรอบแนวคิดและข้ันตอนการประเมิน ดังนี้ 

 
 กรอบแนวคิดในการประเมิน 
กรอบแนวคิดการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนสําคัญ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่12 กรอบแนวคิดการประเมินผล 

 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล 

1) ทําการรวบรวมศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ประจําปี 2561 

รวบรวม ศึกษา 
ข้อมูลจากรายงาน 

สรุปข้อมลูผลการ
สํารวจจากรายงาน 

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
จากรายงาน 

จัดทํา 
ข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติม 
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2) สรุปข้อมูลผลการสํารวจจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ประจําปี 2561 ได้ 2 ด้านดังนี้ 

 2.1.  ด้านการดําเนินงานสหกรณ์ 

 การบริการฝาก – ถอน 

 การบริการให้สินเชื่อ 

 การให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การให้คําแนะนําปรึกษา, การอํานวยความสะดวก  

 การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
2.2  โครงการที่สหกรณ์ฯ จัดให้แก่สมาชิก  

 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

 โครงการประกันอุบัติเหตุสมาชิกสหกรณ์  

 โครงการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ 

 โครงการส่งเสริมหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์  

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก  

 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก  

 โครงการจัดการอบรมผู้แทนสมาชิก 

 ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย  

 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน  กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  

 พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ  

 โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตร
เสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา 

 โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บปุวย       

 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บปุวยเรื้อรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

 โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ 

 โครงการสวัสดิการบําเหน็จแก่สมาชิก      

 หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ 

 โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการออมทรัพย์ออมความดี         

 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 



28 
แผนประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํปี 2561 

 

 

 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา    

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู 

 สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา  

 สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูบํานาญ หรือสมาคมหรือชมรมข้าราชการ 
ครูบํานาญจังหวัดพะเยา 

3)  ทําการสอบถาม/สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
4)  ทําการสรุปข้อเสนอแนะจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ประจําปี 2561  
  5) จัดทําข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
สหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


