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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการด าเงินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 

 

บทน า 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็น
สถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์และช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  โดยไม่
คํานึงถึงกําไร แต่จะมีกําไรจากการดําเนินงาน แล้วจัดสรรกําไรคืนให้กับสมาชิก การดําเนินกิจกรรมของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มุ่งหวังการแสวงหาผลกําไรและ
มีวัตถุประสงค์หลัก 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 

หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดหรือทรัพย์สิน 
14. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ

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

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19. ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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โดยมีภารกิจหลักด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก คือการ
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ การให้เงินกู้แก่สมาชิก และการส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก รวมถึงการให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์จึงได้
กําหนดแผนกลยุทธ์ให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แผนงานดังกล่าวดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ
งานตามเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งได้มีการจัดทําแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
1. เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จํากัด 

โดยการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 
2. เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 

จํากัด 
3. เพ่ือประเมินกลไกในการสนับสนุนในการดําเนินงานในด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรใน

ประเด็นต่างๆ 

4. เพ่ือนําข้อมูลจากการประเมินที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และข้อมูลที่รวบรวม จาก
สมาชิกผู้มีส่วนได้เสียในจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พะเยา จํากัด ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
1.1  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
วิสัยทัศน์ (Vision) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคงภายใต้การบริหาร

ด้วยหลักธรรมาธิบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก 
พันธกิจ (Mission) 

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

เป้าประสงค์ (Objective) 
1. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพและได้รับความรับ

ความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
2. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากเพ่ิมขึ้น 
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3. เป็นองค์การที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่าง
ครอบคลุม 

4. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัส

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงตนเองให้มากที่สุด 
 กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ได้กําหนดกรอบกลยุทธ์ 
(Strategy map) เพ่ือยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  

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

1.2  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2521 ได้ดําเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เป็นต้นมา และได้จด
ทะเบียนข้อบังคับ 10/2521 เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 5600000/25481  

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 6,986 คน 
ประกอบด้วยสมาชิกหลัก 6,149 คน  และสมาชิกสมทบ 837 คน มีทุนดําเนินการทั้งสิ้น 10,486,335,167.69 
บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ภายใต้
การบริหารงานและดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด จํานวน 18 คน ตามผังโครงสร้างบุคลากร ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 

ที่ประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 
การเงิน 

รองผู้จัดการ 
ธุรการ 

หัวหน้า 
ฝ่ายการเงิน 

หัวหน้า 
ฝ่ายบัญชี 

หัวหน้า 
ฝ่ายธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย 

ทะเบียนหุ้น
และเงินกู้ 

หัวหน้า 

ฝ่ายเร่งรัด
หนี้สิน 

เจ้าหน้าที่ 
การเงิน 

เจ้าหน้าที่ 
การเงิน 

เจ้าหน้าที่ 
บริการ 

เจ้าหน้าที่ 
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่ 
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่ 
รปภ. 

เจ้าหน้าที่ 
ทะเบียนหุ้น 

และเงินกู้ 

เจ้าหน้าที่ 
ทะเบียนหุ้น 

และเงินกู้ 

หัวหน้า 
ฝ่ายจัดเก็บ 
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งบประมาณในการด าเนินงาน  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้รับการอนุมัติงบประมาณดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2561 ตาม
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี จํานวน 105,822,650.00 บาท โดยแบ่งออกตามหมวดรายจ่ายดังนี้ 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําปี ได้รับการอนุมัติจํานวน 12,075,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ได้รับการอนุมัติจํานวน 18,361,500.00 บาท หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
ได้รับการอนุมัติจํานวน 3,600,000.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค ได้รับการอนุมัติจํานวน 900,000.00 บาท และ
รายจ่ายการดําเนินงานอ่ืนๆ ได้รับการอนุมัติจํานวน 70,886,150.00 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม     
ภาพที ่2 
 

 
 

ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงงบประมาณในการด าเนินงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
    ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง 
13% 

ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและ
วัสดุ 
25% 

เงินเดือนและค่าจ้างประจําปี 
25% 

ค่าสาธารณูปโภค 
16% 

รายจ่ายอื่นๆ 
21% 

ปี 2561 
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ภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงงบประมาณในการด าเนินงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
    ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 

 96.57  

 53.00   53.00  

 95.89  

 46.32  

 86.72  

 98.40  

 49.95  

 49.95  

 98.37  

 60.33  

 81.08  

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

งบประมาณรายจ่าย 

ปี 2560 

ปี 2561 
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นอกจากงบประมาณดําเนินงานประจําปีแล้ว ที่ประชุมใหญ่ยังมีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนิน
โครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 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 
 
 
 

- สมาชิกอายุต่ํา
กว่า 65 ปี และ
ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป คนละ 30 
หุ้น 

1,500,000 
 
 
 
 
 

- สมาชิกมีทุนเรือน
หุ้นเพิ่มข้ึน 
- สหกรณ์มีความ
มั่นคงยิ่งขึ้น 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 
 
 

โครงการ
สวัสดิการรับขวัญ
ทายาทใหม่ 

- เพ่ือแสดงความ
ยินดีกับครอบครัว
ของสมาชิกท่ีคลอด
บุตร 

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

100,000 - สมาชิกมีเจตคติที่
ดีต่อสหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนทุน
ดําเนินการ
สหพันธ์ครูจังหวัด
พะเยา 
 
 
 
 
 

- 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
ดําเนินการ
สหพันธ์ครูบํานาญ 
หรือสมาคมหรือ
ชมรมข้าราชการ
ครูบํานาญจังหวัด
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 ระดับ
อําเภอและระดับ
จังหวัด ใน
อัตราส่วน 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
ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
 
 
 

- 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 
สนับสนุนกิจกรรม 
ขนบธรรมเนียม
และประเพณี 

- สนับสนุนสังคม
และชุมชนใน
จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 

200,000
 
  

สังคมและชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง
และม่ันคง 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 

9 
 

พัฒนาสมาชิกหลัง
เกษียณอายุและ
ลาออกจาก
ราชการ 

- เพ่ือแนะแนว
ทางการบริหาร
การเงินแก่สมาชิก
หลังเกษียณอายุ
ราชการ 

- สมาชิกท่ี
เกษียณอายุ
ราชการและลาออก
ในปีบัญชี 2561 

150,000 
 

ผู้เกษียณอายุ
ราชการสามารถ
บริหารการเงินของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

10 
 
 
 

โครงการ
สวัสดิการสมาชิก
ครองโสดและ
สมาชิกสมรส
แล้วแต่ไม่มีบุตร
หรือบุตรเสียชีวิต
ก่อนได้รับ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ชดเชยแก่สมาชิกผู้
ที่ไม่เคยสมรสและคู่
สมรสที่ไม่มีบุตร
หรือบุตรเสียชีวิต
ก่อนได้รับ
สวัสดิการ
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
เจ็บป่วย 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ี
เจ็บป่วย 

- สมาชิกท่ีรักษาตัว
ในสถาน พยาบาล
ประเภทคนไข้ใน 

500,000 - สมาชิกมีกําลังใจ
ในการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

13 
 
 
 
 

โครงการ
สวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิก
เจ็บป่วยเรื้อรัง 
ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ 

- เพ่ือช่วยบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล 
 
 
 

- สมาชิกท่ีเจ็บป่วย
เรื้อรัง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
 
 
 

200,000 
 
 

- แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
เรื้อรัง 
- ผู้ป่วยสามารถ
ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 

14 
 
 

โครงการ
สวัสดิการสมาชิก
พิการ 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือแก่
สมาชิกท่ีพิการ 

- สมาชิกท่ีมีความ
พิการ 
 
 

100,000 
 
 

  

- สร้างขวัญและ
กําลังใจแก่สมาชิกผู้
พิการ 
- แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้พิการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

15 
 
 
 
 
 

โครงการออม
ทรัพย์ออม  
ความดี 
 
 
 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ออมของนักเรียน 
- เพ่ือระดมเงินทุน
ของสหกรณ์ 
- สนับสนุน
กิจกรรมวันออม
แห่งชาติ 

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

300,000 
 
 
 

  
 

- นักเรียนมีนิสัยรัก
การออม 
- สหกรณ์มีทุน
ดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนทั่วไป
ได้ตระหนักถึงการ
ออมทรัพย์ในระบบ
สหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 

16 
 
 
 

โครงการ
สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ
สมาชิก 
 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือ
ครอบครัวของ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 
- 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
เกษียณอายุ
ราชการ 

- สมาชิกอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ 
 
 

5,600,000 
 
 
 
 

- ผู้สูงอายุมีเงินไป
ใช้จ่ายในโอกาส
พิเศษ 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

18 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
รองรับกับ
เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน 
- เพ่ือให้การดําเนิน
กิจการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 1 ระบบ 
- ซอฟท์แวร์
ระบบงานสหกรณ์ 
1 ระบบ 
- ระบบสารสนเทศ
การประชุม
คณะกรรมการ 1 
ระบบ 

3,500,000 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับกับ
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
บุคลากรให้มี
ความรู้ เท่าทันต่อ
สภาวการณ์ต่างๆ
ในปัจจุบัน 

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

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

21 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสหกรณ์
สีขาวด้วย 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การ
ดําเนินงานสหกรณ์
เป็นไปโดยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- เพ่ือให้สหกรณ์มี
ความมั่นคง 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

- หลักธรรมาภิบาล 
9 หลัก 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 

- สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- สหกรณ์มีการ
ดําเนินงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

22 
 
 

โครงการพัฒนา
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 

- เพ่ือให้สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์มี
ทุนในการดําเนิน
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
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพะเยา 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 1 แสดงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ปี 2561 

 
รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 65,106,150.00 บาท  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ส่งเสริมคุณภาพที่แก่สมาชิก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
1.สหกรณ์สขีาวด้วย 
ธรรมาภิบาล 
2.ประกนัอุบัติเหตสุมาชกิ
สหกรณ ์
3.พัฒนาสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ ์
4.ส่งเสริมหลกัประกนัของ
สมาชิกสหกรณ ์
5.สนับสนุนกิจกรรมพฒันา
สมาชิกสมาชิก 
6.โครงการสวัสดกิาร
สงเคราะห์ศพสมาชิก 
7.การจดัการอบรมผู้แทน
สมาชิก 
8.สหกรณเ์คลื่อนที ่

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
1.ของขวัญวนัเกิดสมาชกิ 
สูงวัย 
2.การสรรหาประธาน  
กรรมการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
3.พัฒนาสมาชกิหลัง
เกษียณอายุราชการ 
4.สวัสดิการสมาชกิครองโสด
และสมรสแลว้ไม่มีบุตร  
5.สวัสดิการสมาชกิเจ็บป่วย 
6.สวัสดิการช่วยเหลอืสมาชกิ
เจ็บป่วยเรือ้รัง 
7.สวัสดิการสมาชกิพกิาร 
8.สวัสดิการบําเหนจ็แก่
สมาชิก 
9.ของขวัญวนัออมแห่งชาต ิ
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
1.ออมทรัพย์ออมความด ี
2.พัฒนาสังคมและชุมชน 
3.ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
ในสถานศกึษา 
4.สนับสนุนกิจกรรมวันคร ู
5.สนับสนุนทุนดําเนินการ
สหพันธ์ครจูังหวัดพะเยา 
6.สนับสนุนทุนดําเนินการ
สหพันธ์ครูบํานาญ หรอื
สมาคมหรอืชมรมข้าราชการ
ครูบํานาญจังหวัดพะเยา 

ผลผลิต /โครงการ 

ตัวช้ีวัด/                                  : เชิงปริมาณ     จํานวนแผนงานและโครงการ           

ค่าเป้าหมายของผลผลติ          : เชงิคุณภาพ     แผนงานและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ (รอ้ยละ 100) 

                                                                   แผนงานและโครงการทีน่ําไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 
ด 

งบประมาณดําเนินงานสหกรณ์ 105,822,650.00 บาท 
งบประมาณโครงการที่สหกรณจ์ัดให้แก่สมาชิก 65,106,150.00  บาท 
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กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล งบประมาณ 350,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

2. โครงการประกันอุบัติเหตุสมาชิกสหกรณ์ งบประมาณ 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 
3. โครงการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ งบประมาณ 500,000.00 บาท   

คิดเป็นร้อยละ 0.77 
4. โครงการส่งเสริมหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์  งบประมาณ 1,700,000.00 บาท คิดเป็น      

ร้อยละ 2.61 
5. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิกสมาชิก งบประมาณ 3,100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76  
6. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก งบประมาณ 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.76  
7. การจัดการอบรมผู้แทนสมาชิก งบประมาณ 1,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54   

 
 

  
ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงงบประมาณสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
             (จ าแนกตามกลยุทธ์) 
  

 0.54 (1%) 

 3.07 (5%) 

 0.77 (1%)  2.61 ( 4%) 

 4.76 ( 7%) 

 53.76  (80%) 

 1.54 (2%) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

โครงการประกันอุบัติเหตุ สมาชิกสหกรณ์ 

โครงการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 
โครงการส่งเสริมหลักประกันของสมาชิก
สหกรณ์ 
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิกสมาชิก 

โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก 

การจัดการอบรมผู้แทนสมาชิก 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิก 

8. ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย งบประมาณ 1,650,000.00 คิดเป็นร้อยละ 2.53 
9. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ งบประมาณ 6,400,000.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 9.83 
10. พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ งบประมาณ 150,000.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.23 
11. โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับ

สวัสดิการทุนการศึกษา งบประมาณ 150,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 
12. โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย งบประมาณ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 
13. โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้  งบประมาณ 

200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 
14. โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ งบประมาณ 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 
15. โครงการสวัสดิการบําเหน็จแก่สมาชิก งบประมาณ 5,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 
16. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ งบประมาณ 1,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.30 
17. โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ งบประมาณ 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 
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ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงงบประมาณสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
            (จ าแนกตามกลยุทธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.53 ( 10%) 

 9.83 ( 39%) 

 0.23 (1%) 

 0.23(1%)  0.77(3%) 

 0.31(1%) 
 0.15(1%) 

 8.60 (34%) 

 2.30(9%) 

 0.15 ,(1%) 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย 

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน  กรรมการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ 

โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา 

โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 

โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ 

โครงการสวัสดิการบําเหน็จแก่สมาชิก 

หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ 

โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 

18. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 3,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 
  

 
 
ภาพที่ 6  แผนภูมิแสดงงบประมาณสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
             (จ าแนกตามกลยุทธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.38  
100% 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 

19. โครงการออมทรัพย์ออมความดี งบประมาณ 300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 
20. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน งบประมาณ 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 
21. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา งบประมาณ 100,000.00 บาท คิดเป็น      

ร้อยละ 0.15 
22. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู งบประมาณ 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 
23. สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา งบประมาณ 548,250.00 บาท คิดเป็น      

ร้อยละ 0.84 
24. สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูบํานาญหรือสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบํานาญจังหวัด

พะเยา งบประมาณ 357,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 
 

 
 
ภาพที่ 7  แผนภูมิแสดงงบประมาณสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
            (จ าแนกตามกลยุทธ์) 

 
 
 
 
 
 

 0.46  
19% 

 0.31  
13% 

 0.15  
6% 

 0.15  
6% 

 0.84  
34% 

 0.55  
22% 

กลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  
                สังคมและชุมชน 

โครงการออมทรัพย์ออม  ความดี 

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู 

สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา 

สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูบํานาญ หรือสมาคม
หรือชมรมข้าราชการครูบํานาญจังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่ 2  รายงานการประเมินความคุ้มค่า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้ดําเนินการประเมินความคุ้มค่าผลการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2560    
มีสาระสําคัญสรุปได ้ดังนี้  

 
2.1  ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จากรายงานกิจการประจําปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด พ.ศ.2560 ได้ประมาณการผล
ประกอบการประจําป ี2561 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงประมาณการผลประกอบการประจ าปี 2561 
 

ที ่ รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ประมาณการ ประมาณการ รับ – จ่ายจริง 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

รายได้ 
1.1 ดอกเบี้ยรับ 
1.2 รายได้อ่ืน 
รายจ่าย 
2.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
2.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 
2.3  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น 
กําไร 

 
590.82 

6.97 
 

70.87 
169.00 
83.85 
13.00 

261.07 

 
591.97 

7.67 
 

71.30 
167.99 
86.01 
12.64 

261.70 

 
619.10 

6.75 
 

79.10 
154.77 
89.00 
12.00 

290.98 
 
 ซึ่งประมาณการผลประกอบการนี้  จะมาจากการดําเนินกิจกรรมหลักของสหกรณ์ ฯ คือ  

1. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
2. การรับฝากเงิน 
3. และการให้บริการแก่สมาชิก 

นอกจากผลผลิตที่มาจากผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ยังมีผลผลิตที่มาจากการดําเนินโครงการสวัสดิการต่างๆ          
ที่สหกรณ์ฯ ได้จัดให้แก่สมาชิก ตามกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ จํานวน 24 โครงการ ดังได้แสดงไว้ข้างต้น 
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2.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการตามผลผลิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการสําหรับปี พ.ศ.2561 
จํานวน 138,259,150.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้เบิกจ่ายใช้เพ่ือดําเนินกิจการสหกรณ์ฯ จํานวน 87,068,690.21 บาท (แปดสิบ
เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 82.28 รายละเอียดปรากฏ    
ตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินผลผลิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณประจ าปี (บาท) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ได้รับ จ่ายจริง ได้รับ จ่ายจริง 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจําปี 

12,650,000.00  
 

10,622,300.00  
 

  12,075,000.00  
 

10,331,880.00  
 

ค่าตอบแทนค่าใช้
สอยและวัสดุ 

16,070,000.00  
 

15,410,041.22  
 

 18,361,500.00   16,921,257.12  

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง 

   3,280,000.00  
 

   1,738,360.83  
 

    3,600,000.00  
 

   1,798,247.00  
 

ค่าสาธารณูปโภค        900,000.00         416,911.28          900,000.00        542,997.73 
รายจ่ายอื่นๆ 67,480,000.00  58,515,968.21    70,886,150.00  57,474,308.36  
รวม  100,380,000.00   86,703,581.54  105,822,650.00   87,068,690.21  
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ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด จ าแนกตามกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์    

โครงการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ได้รับ จ่ายจริง ได้รับ จ่ายจริง 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

     1. สหกรณ์สีขาวด้วย 
ธรรมาภิบาล 
     2. ประกันอุบัติเหตุ
สมาชิกสหกรณ์ 
     3. พัฒนาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 
     4. ส่งเสริมหลักประกัน
ของสมาชิกสหกรณ์ 
     5. สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกสมาชิก 
     6. โครงการสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพสมาชิก 
     7. การจัดการอบรม
ผู้แทนสมาชิก 
     8. สหกรณ์เคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00,000.00 
 

35,000,000.00 
 

2,500,000.00 
 

3,300,00000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,994,500.00 
 

30,000,000.00 
 

2,496,740.00 
 

2,749,640.00 

  350,000.00 
              

2,000,000.00 
 

500,000.00 
 
 

1,700,000.00  
 

3,100,000.00  
 

35,000,000.00 
 

1,000,000.00            
 

 

347,841.00 
 

1,587,380.00 
 

500,000.00 
 
 

1,576,500.00 
 

3,033,500.00 
 

26,150,000.00 
 

994,550.00 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
     9. ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูง
วัย 
    10. ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
ประธาน  กรรมการและผู้
ตรวจสอบกจิการ 
     11. พัฒนาสมาชิกหลัง
เกษียณอายรุาชการ 
     12. สวัสดิการสมาชิกครอง
โสดและสมรสแล้วไมม่ีบุตร 
     13. สวัสดิการสมาชิก
เจ็บป่วย 

1,500,000.00 
 

6,400,000.00 
 
 

150,000.00 
 

150,000.00 
 

200,000.00 

1,390,000.00 
 

6,749,960.00 
 
 

144,000.00 
 

22,000.00 
 

364,000.00 

1,650,000.00  
 

 6,400,000.00  
  
 

150,000.00  
 

 150,000.00  
  

500,000.00 

1,610,000.00 
 

6,008,260.00 
 
 

148,500.00 
 

11,000.00 
 

431,000.00 
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กลยุทธ์    

โครงการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ได้รับ จ่ายจริง ได้รับ จ่ายจริง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 

     14. สวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง 
     15. สวัสดิการสมาชิกพิการ 
     16. สวัสดิการบาํเหน็จแก่
สมาชิก 
     17. หุ้นของขวัญวันออม
แห่งชาติ 
     18. สวัสดิการรับขวัญ
ทายาทใหม ่

200,000.00 
 

100,000.00 
5,500,000.00 

 
1,500,000.00 

 
100,000.00 

60,000.00 
 

92,000.00 
5,245,000.00 

 
1,415,100.00 

 
10,000.00 

200,000.00 
 

100,000.00  
 5,600,000.00 

 
 1,500,000.00 

  
 100,000.00  

26,000.00 
 

92,000.00 
5,405,000.00 

 
1,391,700.00 

 
13,000.00 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 
     19. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 

3,500,000.00 
 

2,104.926.00 
 

กลยุทธ์ที ่4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
      20. ออมทรัพย์ออมความด ี
      21. พัฒนาสังคมและชุมชน 
      22. ส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษา 
      23. สนับสนุนกจิกรรมวัน
คร ู
      24. สนับสนุนทุน
ดําเนินการสหพันธ์ครจูังหวัด
พะเยา 
      25. สนับสนุนทุน
ดําเนินการสหพันธ์ครูบาํนาญ 
หรือสมาคมหรือชมรมข้าราชการ
ครูบํานาญจังหวัดพะเยา 

350,000.00 
200,000.00 
100,000.00 

 
100,000.00 

 
380,000.00 

 
 

220,000.00 

296,000.00 
20,000.00 
12,000.00 

 
60,000.00 

 
570,000.00 

 
 

327,900.00 

300,000.00  
 200,000.00  
 100,000.00  

  
100,000.00  

 
 548,250.00  

 
  

357,900.00 

259,256.00 
114,000.00 
97,500.00 

 
38,000.00 

 
548,250.00 
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2.3  ผลการด าเนินงาน 
2.3.1  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 

o มิติประสิทธิภาพ  

 ต้นทุนต่อหน่วยของงบประมาณด าเนินการสหกรณ์ ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด

ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี จํานวน 105,822,650.00 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานตามภารกิจของหลักของสหกรณ์ด้านการบริการเงินให้กู้ รับเงินฝาก และการให้บริการด้านอ่ืนๆ 
ให้แก่สมาชิก จํานวน 3 ภารกิจ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 35,274,216.67 บาท ต่อกิจกรรม ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดําเนินงานเป็นจํานวน  
87,068,690.21 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 29,022,896.74 บาท ต่อกิจกรรม ซึ่งพบว่ามียอด
ต้นทุนต่อหน่วย ต่ ากว่า ที่ได้ประมาณการไว้ จํานวน 6,251,319.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.72   
     ในขณะที่ ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
จํากัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  จํานวน 100,380,000.00 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสหกรณ์ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 33,460,000.00 บาทต่อรายการ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สหกรณ์ไปเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปีทั้งสิ้น จํานวน 86,703,581.54 
บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 28,901,193.85 บาท พบว่ามียอดต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า ที่ได้ประมาณ
การไว้ จํานวน 4,558,806.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 
     เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
จํากัด ดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2561 กับปีงบประมาณ 2560 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,692,513.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของงบประมาณประจ าปี 2561 และ 2560 
  

รายการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

แผน ผล แผน ผล 
จํานวนเงินงบประมาณ 105,822,650.00 87,068,690.21 100,380,000.00 86,703,581.54 
จํานวนผลผลิต(ภารกิจ) 3 3 3 3 
ต้นทุนต่อหน่วย 35,274,216.67 29,022,896.74 33,460,000.00 28,901,193.85 
      

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถ

ดําเนินงานสหกรณ ์ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมใหญ่ ครบทุกภารกิจ และบรรลุผลในส่วนของ
การลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลงจากเป้าหมาย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการด าเนินงานสหกรณ์ประจ าปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
 

ที ่ รายการ 
ปีงบประมาณ 2561  - ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ประมาณการ รับ – จ่ายจริง + สูงกว่าเป้าหมาย 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

รายได้ 
- ดอกเบี้ยรับ 
- รายได้อ่ืน 
รายจ่าย 
 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 
 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 - ค่าใช้จ่ายอื่น 
กําไรจากการดําเนินงาน 

 
619.10 

6.75 
 

79.10 
154.77 
89.00 
12.00 

290.98 

 
605.93 

7.02 
 

77.17 
163.51 
86.37 
9.61 

276.29 

 
-13.17 

0.27 
 

-1.93 
8.74 

-2.63 
-2.39 

-14.69 
 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้รับ

อนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินงานสหกรณ์ไว้จํานวน 105,822,650.00 บาท มีค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
จํานวน 87,068,690.21 บาท คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนงานร้อยละ 0.82 
     ส่วนปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ได้รับอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินงานสหกรณ์ไว้จํานวน 100,380,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณจํานวน 86,703,581.54 บาท คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนงานร้อยละ 0.86 
     เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561 กับปีงบประมาณ 2560 พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนงานใน
ปีงบประมาณ 2561 มากกว่าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงต่องบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
           ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปี 2561 
 

2.3.2 ผลการด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
o มิติประสิทธิภาพ 

 ต้นทุนต่อหน่วยของงบประมาณโครงการที่สหกรณ์ฯ จัดให้แก่
สมาชิก 
     ปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้มีมติอนุมัติ
งบประมาณสําหรับโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด จัดให้แก่สมาชิก จํานวน 65,106,150 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการต่างๆ จํานวน 24 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2,712,756.25 บาท ณ วันที่   
30 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้เบิกจ่ายเงินเพ่ือดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน 
52,846,063.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2,201,919.29 บาทต่อโครงการ ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วย    
ต่ํากว่างบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 510,836.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.83  
     ในขณะที่ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สําหรับดําเนินโครงการต่างๆ จํานวน 20 โครงการ เป็นเงิน 60,950,000.00 บาท ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 
3,047,500.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการตามโครงการเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ได้ใช้งบประมาณใน
การดําเนินโครงการต่างๆ ไปทั้งสิ้น 55,019,340.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2,750,967.00 บาท 
พบว่ามีต้นทุนต่อหน่วยต่ํากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 296,533.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.73 
      ซึ่งหากเราเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของโครงการต่างๆ ที่
สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของการ
ดําเนินโครงการปี 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จํานวน 549,047.71 บาท 19.96 

 105,822,650.00  
 100,380,000.00  

87,068,690.21 86,703,581.54 
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 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้

กําหนดเป้าหมายผลผลิต “โครงการ” ที่สหกรณ์ได้จัดให้แก่สมาชิก จํานวน 25 โครงการ ซึ่งเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินงานตามโครงการที่ได้กําหนดไว้ครบทั้ง 25 โครงการ ซึ่งมากกว่าจํานวน
ผลผลิตโครงการของปีงบประมาณ 2560 จํานวน 5 โครงการ 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ 2560 

 

รายการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 

แผน ผล แผน ผล 
จ านวนเงินงบประมาณ 65,106,150.00 52,846,063.00 60,950,000.00 55,019,340.00 
จ านวนผลผลิต (โครงการ) 24 24 20 20 
ต้นทุนต่อหน่วย 2,712,756.00 2,201,842.52 3,047,500.00 2,750,967.00 
 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้

กําหนดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทําโครงการไว้จํานวน 65,106,150.00 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้มี
การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการไปท้ังสิ้น 52,846,063.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 
     ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สหกรณ์ฯ ได้กําหนดค่าใช้จ่าย
งบประมาณสําหรับดําเนินโครงการจํานวน 60,950,000.00 บาท และได้มีการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไป
ทั้งสิ้น 55,019,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.90  
     และเม่ือนําสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ
ของปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2560 มาเปรียบเทียบกัน พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่าปีงบประมาณ 2560 
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ภาพที่ 9 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโครงการต่องบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ระหว่าง   
           ปีงบประมาณ 2560 และปี 2561 
 

o มิติประสิทธิผล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

สหกรณ์ในมิติประสิทธิผลไว้ ดังนี้ 

 ร้อยละความสําเร็จของแผนการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานและ
โครงการที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก 
     ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน และโครงการได้ทั้งหมด 24 โครงการ โดยคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตาม
ตารางแสดงผลรายงานการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ประจําปี 2561 ส่วนด้านความพึง
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พอใจ พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานสหกรณ์ฯ และโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดให้แก่
สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 95.07 
     ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ได้
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จํานวน 20 โครงการ ครบทุกโครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100  
      
ตารางท่ี 8 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ประจ าปี 2561 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1 
 
 

 

โครงการสหกรณ์ 
สีขาว 
ด้วยธรรมาภิบาล 
 

ร้อยละ 90 ของ
คะแนนประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 

100 
 
 

 

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินงานไม่มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน 
 

เชิญตัวแทนจากสหกรณ์
จังหวัดเข้ามาชี้แจงให้
คําแนะนํา 
 

2 
 
 

 

โครงการประกัน
อุบัติเหตุ  สมาขิก
สหกรณ์ 
 

มีการทําประกัน
อุบัติเหตุสมาชิกอย่าง
น้อย 3,000 คน 
 

100 
 
 

 

สมาชิกเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าผู้รับ
ผลประโยชน์เป็น
ทายาทของสมาชิก 

ให้กรรมการประจํา
หน่วยชี้แจงว่าสหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน ์
 

3 
 
 

 

โครงการพัฒนา
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 

มีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์ 
อย่างน้อย 3 สมาคม 

100 
 
 

 

ยังไม่มีรูปแบบ 
หลักเกณฑ์ในการใช้
จ่ายเงินของสมาคมฯ 
 

มอบให้สมาคมทั้ง 3 
สมาคมประชุมหารือ
แนวทาง 
 

4 
 
 

โครงการส่งเสริม
หลักประกันของ
สมาชิกสหกรณ์ 

มีการสนับสนุนค่า
สมัครสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กับสมาชิกอย่าง
น้อย 3,000 คน 

100 
 
 

สมาชิกเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าจะได้รับ
การสนับสนุนทุกค 

ให้กรรมการประจํา
หน่วยชี้แจง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

5 
 
 
 
 

สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนา 
สมาชิก 
 
 

มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมสัมมนาของ
สมาชิกอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

100 
 
 
 

 

สมาชิกใช้จ่าย
งบประมาณผิด
วัตถุประสงค์ 
 
 

ประธานกรรมการ
สหกรณ์เข้าชี้แจงในที่
ประชุมสัมมนาของ
สมาชิกทุกหน่วย ทุก
สังกัด 

6 
 

โครงการสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ
สมาชิก 

สมาชิกร้อยละ 90 
ได้รับเงินสงเคราะห์
กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

100 
 
 

ทายาทสมาชิกบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การลงนามรับเงินเพ่ือ
ชําระหนี้สมาชิก 

ให้กรรมการประจํา
หน่วยติดตามชี้แจงไม่มี 

7 
 

การจัดการอบรม
ผู้แทนสมาชิก 
 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม
รับการอบรม 

100 ยังขาดวิทยากรที่เป็น
มืออาชีพ 

ติดต่อชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อขอสนับสนุน
วิทยากร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิก 
8 
 
 
 
 

ของขวัญวันเกิด
สมาชิกสูงวัย 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกสูงวัยอายุ 65 
ปีขึ้น ได้รับของขวัญ
วันเกิดภายในเดือน
เกิด 

100 
 
 
 

 

สมาชิกจําไม่ได้ว่ารับ
เงินไปแล้ว 
 
 
 

ให้สมาชิกลงนามในการ
รับเงินทุกครั้ง 
 
 
 

9 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการสรร
หาประธาน  
กรรมการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร้อยละ 90 ของ
สมาชิกมาใช้สิทธิ
ลงคะแนนสรรหา 
 

100 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

พัฒนาสมาชิกหลัง
เกษียณอายุและ
ลาออกจากราชการ 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีเกษียณอายุ
และลาออกจาก
ราชการในปี 2561 
ได้รับการอบรม
สัมมนาจากสหกรณ์ 

100 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

11 
 
 
 
 

โครงการสวัสดิการ
สมาชิกครองโสดและ
สมาชิกสมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตรหรือบุตร
เสียชีวิตก่อนได้รับ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีเข้าข่ายตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
ได้รับเงินสวัสดิการ 
 
 

100 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

12 
 

โครงการสวัสดิการ
สมาชิกเจ็บป่วย 

 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีนอนรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล
ได้รับเงินช่วยเหลือ
จากสหกรณ์ 

100 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

13 
 
 
 
 

โครงการสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิก
เจ็บป่วยเรื้อรัง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีเป็นคนไข้
ติดเตียงได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก
สหกรณ์ 

100 
 
 
 
 

สหกรณ์ไม่สามารถ
พิสูจน์ความเจ็บป่วย
ได้ 
 
 

ให้กรรมการประจํา
หน่วยตรวจเยี่ยมและ
มอบเงิน 
 
 

14 
 
 
 

โครงการสวัสดิการ
สมาชิกพิการ 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกพิการได้รับ
เงินช่วยเหลือจาก
สหกรณ์ 

100 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

15 
 
 
 

โครงการสวัสดิการ
บําเหน็จแก่สมาชิก 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีอายุครบ 60 
ปีบริบูรณ์ได้รับเงิน
บําเหน็จจากสหกรณ์ 

100 
 
 
 

สมาชิกเข้าใจว่าได้รับ
บําเหน็จคนละ 
20,000 บาท เท่ากัน
ทุกคน 

ทําความเข้าใจ ชี้แจง 
ในโอกาสที่สหกรณ์
พบปะ สมาชิกตาม
หน่วยอําเภอต่างๆ 

16 
 
 
 

หุ้นของขวัญวันออม
แห่งชาติ 
โครงการสวัสดิการ 
 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกท่ีอายุต่ํากว่า 
65 ปี ได้รับหุ้น
ของขวัญจากสหกรณ์ 

100 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

17 รับขวัญทายาทใหม่ ร้อยละ 100 ของ
ครอบครัวสมาชิก
คลอดบุตรใหม่ได้รับ
เงินสวัสดิการจาก
สหกรณ์ 

100 ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 
18 
 

 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จํานวน 1เครื่อง 
1.2มีโปรแกรม
บริหารจัดการ
สหกรณ์ฯ จํานวน 1 
ระบบ 

80 - สหกรณ์ยังขาด
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานคู่ขนานทั้ง
ระบบเก่าและระบบ
ใหม่ 

- เชิญอาจารย์จาก
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นที่ปรึกษา
โครงการ 
- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานล่วงเวลา
เพ่ือบันทึกข้อมูล
คู่ขนาน 

กลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
23 สนับสนุนทุน

ดําเนินการสหพันธ์ครู 
สหพันธ์ครูจังหวัด
พะเยาได้รับ 

100 ไม่มี ไม่มี 

24 
 
 

จังหวัดพะเยา 
สนับสนุนทุน
ดําเนินการสหพันธ์ครู
บํานาญ หรือสมาคม
หรือชมรมข้าราชการ
ครูบํานาญจังหวัด
พะเยา 

งบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
สหพันธ์ครูบํานาญ 
หรือสมาคมหรือ
ชมรมข้าราชการครู
บํานาญจังหวัดพะเยา
ได้รับงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

100 ไม่มี ไม่มี 
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ตารางท่ี 9 รายงานผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ประจ าปี 2561 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

บริการ ฝาก - ถอน 
     1. ด้านผู้ให้บริการ 368 152 5 0 0 94.82 
     2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 351 170 4 0 0 94.25 
     3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 343 170 12 0 0 93.81 
บริการ การให้สินเชื่อ 
     1. ด้านผู้ให้บริการ 320 196 9 0 0 93.05 
     2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 348 158 19 0 0 93.86 
     3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 292 211 22 0 0 91.76 
บริการ ด้านอ่ืนๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     1. ด้านผู้ให้บริการ 341 171 13 0 0 93.72 
     2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 342 172 11 0 0 93.80 
     3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 271 236 18 0 0 91.06 
บริการ อาคารสถานที่ 
     1. ด้านผู้ให้บริการ 334 182 9 0 0 93.55 
     2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 348 170 7 0 0 94.08 
     3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 283 237 5 0 0 91.77 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
     1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 391 134 0 0 0 95.70 
     2. โครงการประกันอุบัติเหตุสมาชิกสหกรณ์ 405 120 0 0 0 96.17 
     3. โครงการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 

419 106 0 0 0 96.63 

     4. โครงการส่งเสริมหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ 426 99 0 0 0 96.86 
     5. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก 405 120 0 0 0 96.17 
     6. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก 419 106 0 0 0 96.63 
     7. การจัดการอบรมผู้แทนสมาชิก 384 141 0 0 0 95.46 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิก 
     8. ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย 405 120 0 0 0 96.17 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

     9. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน  กรรมการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

426 99 0 0 0 96.86 

     10. พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจาก
ราชการ 

405 120 0 0 0 96.17 

     11. โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิก
สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

412 113 0 0 0 96.40 

     12. โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 433 92 0 0 0 97.09 
     13. โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

426 99 0 0 0 96.86 

     14. โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ 426 99 0 0 0 96.86 
     15. โครงการสวัสดิการบําเหน็จแก่สมาชิก 412 113 0 0 0 96.40 
     16. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ 412 113 0 0 0 96.40 
     17. โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 419 106 0 0 0 96.63 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและระบบเทคโนโลยี 
     18. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 419 106 0 0 0 96.63 
กลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
     19. โครงการออมทรัพย์ออมความดี 350 175 0 0 0 94.29 
     20. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 356 169 0 0 0 94.50 
     21. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 363 162 0 0 0 94.74 
     22. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู 356 169 0 0 0 94.50 
     23. สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา 345 180 0 0 0 94.11 
     24. สนับสนุนทุนดําเนินการสหพันธ์ครูบํานาญ หรือ
สมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบํานาญจังหวัดพะเยา 

363 162 0 0 0 94.74 

ผลคะแนนความพึงพอใจ   95.07 
 

o ผลกระทบ  
จากการติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ตาม

แผนงานและโครงการที่สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ส่งผลกระทบต่อสมาชิก 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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 ผลกระทบต่อสมาชิก 
ทุ น เ รื อ น หุ้ น  ใ น ปี  2 5 6 1  ส ม า ชิ ก มี ทุ น เ รื อ น จํ า น ว น

3,191,549,430.00 บาท ในขณะที่ป ี2560 สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นจํานวน 2,954,352,910.00 บาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนจํานวน 237,196,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.03  
     เงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2561 สมาชิกมียอดเงินรับฝากจาก
สมาชิกจํานวน 2,808,956,807.50 บาท ปีงบประมาณ 2560 มียอดเงินฝากจากสมาชิกจํานวน 
2,606,721,385.41 บาท มีเงินรับฝากเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จํานวน 202,235,422.09 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 7.76 
      เงินให้กู้แก่สมาชิก ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ฯ มียอดเงินให้กู้
แก่สมาชิกจํานวน 10,199,989,520.00 บาท ในขณะที่ปี  2560 มียอดเงินให้กู้แก่สมาชิกจํานวน 
9,931,328,049 บาท แสดงถึงสมาชิกมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวน 268,661,471.00 บาท  
     ซึ่งหมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด มีการออม
เงินในรูปแบบของการถือหุ้น และการฝากเงินเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็มีปริมาณหนี้สินที่
เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สมาชิกสหกรณ์มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นทําให้มีภาระในการส่งชําระหนี้

เพ่ิมขึ้น มีเงินได้คงเหลือหลังหักชําระหนี้แล้วลดลง ทําให้มีเงินใช้จ่ายน้อยลงย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม  

 ผลกระทบต่อสังคม 
เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด คือครูและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การเป็นหนี้ของครูอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่เป็นหนี้
ต้องขวนขวายหาส่วนอ่ืนมาชดเชยส่วนที่ขาด จะเห็นได้ว่าครูบางคนมีหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง เช่น งานธุรการ 
งานพัสดุ งานการเงิน งานวิชาการ งานวัดประเมินผล รวมไปถึงการไปสอนพิเศษ หรือทํางานในส่วนอ่ืน
นอกเหนือจากการเป็นครู ปัจจัยเหล่านี้ทําให้การเตรียมการสอนหรือการมุ่งมั่นที่จะสอนในเวลาเรียนลดน้อยลง 
 
ส่วนที่ 3  สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่า 
 จากข้อมูลรายงานการประเมินความคุ้มค่าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถสรุปผลการ
ประเมินตามมิติต่างๆ ดังนี้ 

 มิติประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถดําเนินการ
จัดทําผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและโครงการประจําปี  ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  คือสามารถ
ดําเนินงานสหกรณ์ตามได้งบประมาณที่รับได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  และดําเนินโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ 
ได้จัดให้แก่สมาชิก จํานวน 25 โครงการ ได้ครบถ้วน โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าที่ได้งบประมาณที่ได้รับ 
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ซึ่งในด้านการดําเนินงานสหกรณ์ฯ พบว่ามียอดต้นทุนต่อหน่วย ต่ํากว่า ที่ได้ประมาณการไว้  จํานวน 
6,251,319.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.72 และเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของงบประมาณ
ด าเนินงานปี 2561 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ  2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จํานวน 
1,692,513.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 

ส่วนด้านการดําเนินโครงการ พบว่ามียอดต้นทุนต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายโครงการต่ํากว่างบประมาณที่
ได้รับ จํานวน 510,836.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.83 ซึ่งหากเราเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ
ต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 พบว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของการดําเนินโครงการปี 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จํานวน 549,047.71 บาท 19.96 

และเมื่อคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนการดําเนินงานประจําปี  2561 พบว่า 
สหกรณ์ฯ สามารถเบิกใช้เงินงบประมาณได้ต่ํากว่าที่ได้กําหนดไว้  จึงสรุปได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
จํากัด สามารถดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล ในปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถดําเนินการตาม
แผนงานและโครงการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้จากการประเมินความ       
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
ประจําปี 2561 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 95.07 จึง
สามารถสรุปได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถดําเนินงานตามแผนงานและโครงการปี 2561 ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

มิติผลกระทบ ในปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด สามารถดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการประจําปี 2561 ส่งผลกระทบต่อสมาชิกคือ สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เพ่ิมขึ้น มีเงินรับ
ฝากเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน สมาชิกสหกรณ์ฯ ก็มีภาระหนี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของ
สมาชิกในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องมีภาระในการชําระหนี้เพ่ิมขึ้น เงินได้รายเดือนลดลง การใช้
จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง ผลกระทบในด้านสังคม คือ ต้องหาเงินมาเพ่ือใช้จ่ายทดแทนรายได้คงเหลือที่
ลดลง ทําให้มีเวลาในการเตรียมการสอนลดลง คุณภาพของการทํางานลดลง คุณภาพผู้เรียนลดลง ส่งผล
กระทบต่อสังคมในภาพรวม  

ดังนั้น การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการให้บริการด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ และการให้สวัสดิการแก่สมาชิกภายใต้อุดมการณ์
สหกรณ ์คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะ
นําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” จึงถือไว้มีความคุ้มค่า  

ข้อเสนอแนะ  ควรลดปริมาณการสร้างภาระหนี้สินของสมาชิกลง ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน 
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินของสมาชิก และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกยิ่งข้ึน 


