
ระเบีียบีวาระทีี่�2
เร่�องพิิจารณาอนุุมัติัิแผนุงานุ

     และงบีประมัาณรายจ่าย ประจำาปี 2564  
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ระเบียบวาระท่ี2
เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2564

 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  

 ข้อบังคบัสหกรณ์ พ.ศ.2553  
ข้อ 75  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
ข้อ 67  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง

ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สอดคล้องกับแผน  
กลยุทธ์ พ.ศ.2562 – 2564  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ในการประชุมคร้ังที่ 23/2563 เมื่อวันที่        
9 ธันวาคม 2563  จึงขอเสนอแผนงานและงบประมาณ ดังนี้   
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ข้อเสนอ 
โครงการ ประจำปี 2564 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์
ก้าวไกล 

 เพื่อใหส้มาชิก ไดร้ับข้อมลู
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณฯ์ 

 เพื่อสรา้งความเขา้ใจให้กบัสมาชิก  
มั่นใจและศรัทธาต่อสหกรณฯ์ 

 เพื่อใหส้มาชิกได้รบัความพึงพอใจตอ่
การบริการที่ดีดา้นข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว 

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 วางแผนงานประชมุทุกเดือน 
จัดทำสารสัมพันธป์ระจำเดอืน  

 ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ Social และ 
SMS ประจำเดอืน 

 จัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรา้งการมีส่วน
ร่วมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ 

 จัดทำAnimationสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกดั 

 จัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ไลน์เพื่อให้
สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

สมาชิกสหกรณ์
และองค์กรอื่นๆ 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 900,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.1 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 
สหกรณ์มกีาร
บริการที่ดีและมี
การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 โอกาส  ข้อที่ 4  
มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช่วยใน
การทำธุรกรรม
ทางการเงินที่ด ี

 ลดจดุอ่อน ข้อ 2 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสหกรณ์ยัง
ไม่ทั่วถึงสมาชิก

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 
(ด้านเทคโนโลยีและด้าน
การจัดการข้อมูล) 

 วัตถุประสงค์2 เพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีระบบ
บริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 จัดใหม้ีการ
ใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้
ในการดำเนินงาน
สหกรณ ์

2. อบรมอาชีพ
เสริมเพิม่รายได้ 
ลดค่าใช้จ่าย         
แก่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ 
จำกดั 
 

 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะดา้น
วิชาชีพเสริมแกส่มาชิก 
 เพื่อสรา้งโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การเพิม่รายได้และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 เพื่อเสริมสรา้งให้สมาชิกพึ่งตนเอง 
ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
 รับสมัครผู้เขา้ร่วมโครงการ 
 จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร

ประกอบการอบรม อาหาร 
 ดำเนินการอบรม 
 สรุปผลการอบรม 

สมาชิกสามัญ 
ผู้เข้ารว่มกจิกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
ประมาณ 240 
คน จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 120 คน 
ต้องเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 60 คน
ต่อรุ่น 
 

ก.พ.64 - พ.ค.64 
 

150,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 7.3 

 ลดอุปสรรค์ ข้อที่ 
6 ค่าครองชีพสูง 
เกิดผลกระทบต่อ
สมาชิก 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 6 
ใหห้นี้NPLสหกรณ์ 
ลดลงเพราะ
สมาชิกมีอาชีพ
เสริมเพิม่รายได้
มากขึ้น มีเงิน
เพียงพอชำระหนี้

 พันธกิจที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
และบุคลากรของ
สหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณใ์ห้ดีขึน้ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
3. บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สังคม CSR 

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กรรมการ และสมาชิก 
มีจิตสาธารณะมีความสามัคคีร่วมกนั 

 เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรบัผิดชอบตอ่สังคมขององค์กร 

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 จัดหาสถานที่ในการทำ โครงการ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
เสนอคณะกรรมการ 

 ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่มีความสนใจ
ในการทำกจิกรรม 
 

กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการ
สหกรณ์ 
ประชาชนทั่วไป
โครงการละ 
ไม่ต่ำกวา่ 80 คน 

ก.พ.64 – ส.ค.64 150,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.6 
 
ตัดจ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน์ 
ร่วมกับ
งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
ตามข้อ 5.15 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 
สหกรณ์มกีาร
บริการที่ดีและมี
การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 โอกาส ขอ้ที่ 6 
บุคคลทั่วไป 
สถาบันการเงิน 
และสมาชิก มี
ความเชื่อมั่นใน
สหกรณ์       

 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

 วัตุประสงค์ที่ 1และ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำ
โครงการช่วยเหลอื
กิจกรรมของสังคมและ
ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน 
 

4. อบรมให้ความรู้
ด้านการเงินและ
ระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ 

 เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรม ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ  

 เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรม สามารถ
ร่วมมือกับสหกรณใ์นฐานะสมาชิก  

 เพื่อใหส้มาชิกทราบถึงธุรกรรม และการ
บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ ์ 

 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เขา้อบรมทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดใีนหน่วยงาน เรียนรู้
การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม 

 เพื่อใหส้มาชิกไดว้างแผนการใช้เงินใน
อนาคต เพื่อใช้ดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ 

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพือ่ขออนุมัต ิ

 รวบรวมสมาชิกผูส้นใจของแต่ละ
เดือนเข้าโครงการ 

 โดยกำหนดการอบรมสมาชิกแต่
ละรอบสมาชิกที่เข้าร่วมต้องไม่ตำ่
กว่า 100 คน 

 สมาชิกทุกคนที่เข้ารับการอบรม
จะต้องทำแบบประเมินก่อนและ
หลังการอบรม 

 แจกวุฒิบัตรในการผ่านอบรม
สมาชิก 

สมาชิกสหกรณฯ์
ที่สนใจที่  
  
กำหนดจัด 
จำนวน 2 รุ่นละ
ไม่เกิน 150 คน 
โดยสมาชิกตอ้ง
เข้าร่วมรุ่นละไม่
ต่ำกว่า 100 คน 
 
ระยะเวลาการ
อบรม 1 วัน  

เม.ย.64 – ก.ย.64 
 

100,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 7.1.3 
 
ตัดจา่ยจากทุน
เพื่อการศึกษา
อบรมทาง
สหกรณ ์
 
 

 

 ลดอุปสรรคข้อที่ 3 
สมาชิกมีหนี้สิน
หลายทาง 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 1 
สร้างวินัยทาง
การเงินแกส่มาชิก 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 6 
ใหห้นี้NPLสหกรณ์ 
ลดลงเพราะ
สมาชิกรู้จักการ
วางแผนทาง
การเงิน 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
และบุคลากรของ
สหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 
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คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสนิเชื่อ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
1. โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก 

 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของ
สมาชิก และลดภาระการเงินสมาชิก
ขั้นวิกฤตได ้

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้นและมีความสุข 

 เพื่อให้คำปรกึษาในการแก้ไขปญัหา
หนี้สินของสมาชิก 

 ขออนุมัติโครงการ 
 วางแผนดำเนินการ 
 ดำเนินการตามโครงการ 

- ติดต่อสมาชิกที่มปีัญหาการส่ง
เงินงวดใหม้าพดูคุยกับ
คณะกรรมการเพือ่หาทางแก้ไข 

 ติดตามประเมินผล 
 สรุปผลและรายงาน 

 
 

 เชิงปริมาณ 
-การรวมหนี้สินใหอ้ยู่ใน
ที่เดียวและหาเงินทุน
ให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
-หยุดพักชำระหนี้เงิน
ต้น เช่นเดียวกับ
สถาบันการเงินอื่น 
-ตั้งคณะทำงานเพือ่
แก้ปญัหาหนี้สินอย่าง
โปร่งใส 

 เชิงคุณภาพ 
-เพื่อศึกษาสถานการณ์
ทางการเงินและสภาพ
ปัญหาหนี้สินสมาชิก 
-เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินและปัจจัย
สร้างความไม่สมดลุทาง
การเงินของสมาชิก 
-เพื่อหาแนวทางในการ
จัดการหนี้สินสมาชิก
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ธ.ค.63 – พ.ย.64 30,000 บาท 
งบประมาณ  
ขอ้ 5.15 ถวัจา่ย 
 
 

 ลดอุปสรรคข้อที่ 3 
สมาชิกมีหนี้สิน
หลายทาง 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 6 
ใหห้นี้NPLสหกรณ์ 
ลดลงเพราะมกีาร
รวมหนีไ้ว้ที่
สหกรณ์แห่งเดียว 
ให้กูด้อกเบี้ยต่ำ 

 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณใ์ห้ดีขึน้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของกรม
ส่งเสรมิสหกรณ ์
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมการ
ออมจากสมาชิก 

 เพื่อใหรู้้จักการเกบ็ออม
อย่างสม่ำเสมอ  

 เพื่อใหส้มาชิกเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในการออม 

 เพื่อใหส้มาชิกกินดีอยู่ดี
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
 

 ขออนุมัติโครงการ 
 วางแผนการดำเนินการ 
 มอบหมายหนา้ที่ให้แตล่ะฝ่ายรับผิดชอบ 
 ดำเนินการตามนโยบาย 

- ประชาสมัพันธ์เชิญชวนสมาชิกเขา้
ร่วมโครงการ (วันสัปดาห์การออม
แห่งชาติ) ทาง line , facebook , 
เว็ปไซต์สหกรณ ์
- กำหนดคุณสมบตัิผู้ร่วมกจิกรรมการ
ออมเงินฝาก  และแจ้งของรางวลัที่จะ
มอบให ้

 สรุปผลและรายงานผลตอบรับจาก
สมาชิกในการออม 
 

 เชิงปริมาณ 
-เพื่อให้สมาชิกมกีารออม
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2563 
- มีผูส้นใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสรมิการออมเงนิ “วัน
ออมแหง่ชาติ”  จำนวน 
200 คน  

 เชิงคุณภาพ 
-เพื่อให้สมาชิกมีนิสัยรัก      

การออมอย่างสมำ่เสมอ ส่งผล 
ให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก 
ดีขึ้น 

ธ.ค.63 -ต.ค.64 30,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.1.4 ถวัจา่ย 
(งบประชาสัมพันธ์) 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 5     
มีการให้บริการ
ด้านเงินฝากและ
เงินกู้ที่หลากหลาย 

 โอกาส ขอ้ที่ 6    
มีบุคลากรทาง
การศึกษาและ
ข้าราชการครูเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 
เพิ่มมากขึ้น 
 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ ที่ 1 
ส่งเสรมิให้สมาชิกมีเงิน
ออมเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ์ ที่ 1 รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์จากการออม
เงินในสหกรณ ์

 กลยุทธ์ที่ 2 จัด
โปรโมชั่นตามโอกาส
สำคัญ 
 

3. ส่งเสริมการ
ออมจาก 
สหกรณ์อื่น 

 เพื่อใหส้หกรณ์อื่นๆ ได้
ฝากเงินไวก้ับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
 

 ประชาสัมพันธ์ใหส้หกรณ์อื่นๆ ทราบใน
การรบัฝากเงิน 

 รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นๆ 
 นำเงินฝากไปให้สมาชิกกู ้
 ส่งเงินคืนสหกรณ์อื่นๆ เมื่อครบกำหนด

ฝาก 
 ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 เชิงปริมาณ 
-ใหส้หกรณ์อื่นนำเงินมา
ฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกดั 
จำนวน 1,000 ล้านบาท 

 เชิงคุณภาพ 
-รับฝากเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยสงูกวา่ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์และ
ธนาคารอื่นๆ ไม่เกิน 2 % 
 
 

ธ.ค.63–พ.ย.64 20,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.1.4 ถวัจา่ย 
(งบประชาสัมพันธ์) 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 5  
มีการให้บริการ
ด้านเงินฝากและ
เงินกู้ที่หลากหลาย 

 โอกาส  ข้อที่ 3  
มีพันธมติรสถาบัน
การเงินกับสหกรณ์
อื่นที่ให้การ
สนับสนุน 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์ 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 มี
รูปแบบการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก 

 กลยุทธ์ที่ 2 นำกลยุทธ์
ด้านราคามาใช้ในการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากให้สอดคล้องกับภาวะ 
เศรษฐกิจและแข่งขันกับ
สถาบันการเงินอื่นได้ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
4. ชวนน้อง 
ออมทรัพย์ 

 เพื่อส่งเสริมการออมจาก
หน่วยงานของสมาชิก  
รับฝากเงินจากนักเรียน
และโรงเรียนให้ไดร้ับ
ประโยชน์สูงสุด 

 เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานของ
สมาชิกคือโรงเรียนและ
นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการสหกรณ์ ฝึก
ปฏิบัติการออมทรพัย์ 
สามารถนำไปบูรณาการ
ใช้ในชีวิตประจำวนั 

 ขออนุมัติโครงการ 
 วางแผนการดำเนินการ 
 ดำเนินการตามโครงการ 

- รับฝากเงินจากโรงเรียน 
 ติดตามประเมินผล 
 สรุปและรายงานผล 

 เชิงปริมาณ 
-จำนวนสถานศึกษาจาก
หน่วยงานของสมาชิก
สหกรณ์ มกีารออมอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
65 

 เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานของสมาชิก
และนักเรียน ได้เรยีนรู้
กิจกรรมสหกรณ์ ฝึก
ปฏิบัติการออม สง่เสริม
การเรียนรู ้และพฒันา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ธ.ค.63 – พ.ย.64 20,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.1.4 ถวัจา่ย 
(งบประชาสัมพันธ์) 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 5 
 มีการให้บรกิาร
ด้านเงินฝากและ
เงินกู้ที่หลากหลาย 

 โอกาส  ข้อที่ 1  
รัฐบาลยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝาก
บางประเภทให้
สหกรณ ์

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ ที่ 1 
ส่งเสรมิให้สมาชิกมีเงิน
ออมเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์จากการออม
เงินในสหกรณ ์

5. สนับสนุนค่า
ดำเนินการของ
หน่วยงานต้น
สังกัดปลายทาง 

 ลดปญัหาการติดตาม  
ทวงหนี้ 

 เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่สมาชิกในการ    
ชำระหนี้ 
 

 ขออนุมัติโครงการ 
 วางแผนการดำเนินการ 
 ดำเนินการตามโครงการ 

-ดำเนินการส่งหกัต้นสังกดัปลายทาง 
-โอนเงินสนับสนุนต้นสังกดัปลายทาง 

 ติดตามประเมินผล 
-ส่งหกัไดป้กตหิรือไม่ 

 สรุปและรายงานผล 
 

 ต้นสังกดัปลายทางหักเงิน
สมาชิกส่งสหกรณอ์อม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกดั ไดร้้อยละ 60 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด  
มีหนี้สงสัยจะสญูลดลง
จากต้นสังกัดปลายทาง
ร้อยละ 60 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 170,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.3.1  

 
 

 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 6 
ใหห้นี้NPLสหกรณ์ 
ลดลงเพราะ
สมาชิกโอนย้าย
ต่างจังหวัด 

 โอกาส  ข้อที่ 2 
หน่วยงานต้นสงักดั 
ให้ความร่วมมือใน
การหักเงิน ณ ที่
จ่ายให้สหกรณ ์

 ลดอุปสรรคข้อที่ 5 
การย้ายกลับถิ่น
ฐานของสมาชิก

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ ์

 วัตถุประสงค์ที่ 3 
ปรับปรงุการให้บรกิาร
สินเชื่อแก่สมาชิก 

 กลยุทธ์ ข้อที่ 4 เพิ่ม
มาตรการความเขม้งวด
ในการชำระหนี ้
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
1. สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลกัธรรมา 
ภิบาล 

 เพื่อให้คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องของ
สหกรณ์สีขาวด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
ตนและปฏิบัตงิานตาม
หลักสหกรณส์ีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 

 นำหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบรหิารสหกรณ์ 
 

 อบรมให้ความรูบ้คุลากรและ
คณะกรรมการ 

 แต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมภายใน 
 จัดทำคู่มอืการประเมินสหกรณ์     

สีขาว 

 เชิงปริมาณ 
-คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกดั จำนวน  40 คน เข้า
รับการอบรม เรื่องสหกรณส์ี
ขาวดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

 เชิงคุณภาพ 
-เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ตามหลักสหกรณ ์ สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาลได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ธ.ค.63 – ต.ค.64 250,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 6.1  
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 
สหกรณ์มกีาร
บริการที่ดีและมีการ
ปฏิบัติงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 ข้อที่ 9 
คณะกรรมการ
ดำเนินการและ
เจ้าหน้าที่มี
จริยธรรมในการ
ทำงาน 

 ลดอุปสรรค ข้อที่ 1 
กฎหมายและเกณฑ์
กำกบัที่เกี่ยวกบั
สหกรณ์ขนาดใหญ่มี
ผลกระทบต่อ
สหกรณ ์

 โอกาส  ข้อที่ 6 
บุคคลทั่วไปและ
สมาชิกมีความ
เชื่อมั่นใจสหกรณ ์

 พันธกิจที่ 1 พัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มี
ระบบการบรหิารจัดการ
ที่ได้มาตรฐาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของกรม
ส่งเสรมิสหกรณ ์

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกั     
ธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของ     
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
2. คลินิกให้
คำปรึกษาสมาชิก  
ที่มีปัญหาหนี้ค้าง
ชำระ 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกที่ดีขึ้น 

 เพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกที่
มีความสามารถในการ
ชำระหนี้ลดลง 

 เพื่อใหส้มาชิกมวีินัย
การเงินในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 

 เพื่อให้ทางสหกรณ์ฯ
ทราบถึงปัญหาของ
สมาชิกเพื่อขจดัปญัหา
ระยะยาว การลดลงของ
หนี้สงสัยจะสญู (NPL) 
 

 ขออนุมัติโครงการ 
 แต่งตัง้คณะทำงานกรรมการและ

เจ้าหน้าที่  
 วางแผนดำเนินการ 
 ดำเนินการตามโครงการ 

-ประกาศเชิญสมาชิกที่มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับ
โครงสร้างหนี้ 
-คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้าง
หนี้พิจารณากลั่นกรองและสอบสวน  
เบื้องต้น 
-นำข้อมลูเสนอคณะกรรมการฝ่าย 
การเงินและสินเชื่อพิจารณา
กลั่นกรอง 
-เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
อนุมัต ิ

 ติดตามประเมินผล 
 สรุปผลและรายงาน 

 

 เชิงปริมาณ 
-กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯที่มี
ความเดอืดร้อนในการ
ดำเนินชีวิต จำนวน 70 คน 

 เชิงคุณภาพ 
-เพื่อศึกษาหาสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินและปัจจัยที่
สร้างความไม่สมดลุการเงิน
ของสมาชิก 
-เพื่อหาแนวทางในการ
จัดการหนี้สินของสมาชิก 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 
 

90,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 2.1 และ 
ข้อ 5.15     
ถัวจา่ย 
 
 

 

 ลดอุปสรรคข้อที่ 3 
สมาชิกมีหนี้สิน
หลายทาง 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 6 
ใหห้นี้NPLสหกรณ์ 
ลดลงเพราะมกีาร
ปรับโครงสร้างหนี้ 

 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
และบุคลากรของสหกรณ ์

 วัตถุประสงค์หลักที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกั     
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์
สีขาวของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 

      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 

1. ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

 เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

 เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย 
 เพื่อเป็นการลด

งบประมาณและ
ค่าใช้จา่ยของสหกรณ์ฯ
ในการจดัซื้อครุภัณฑ์ 

 เพื่อใหบ้ริการแก่สมาชิก
ที่รวดเร็ว 
 

 มีการสำรวจครุภัณฑ์ ทุกชนิด
อย่างน้อย ปลีะ 1 ครั้ง 

 ประเมินเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าของการซ่อมแซม หรือ
จัดหาใหม่ทดแทน 

 หากวัสดุ ครุภัณฑช์ำรุด 
จัดให้มกีารซ่อมแซมให้
กลับมาใช้งานไดด้ ีพร้อม
ใช้งานและประหยัด 

 จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยไว้
ใช้งาน 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 150,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 5.2 
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3  
สหกรณ์ม 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์สขีาวของ
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
บุคลากร 

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน   
ให้มีคุณภาพ 
 
 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคลากร 

 ส่งอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนา
ความรู้ 

 จัดสมัมนาร่วมระหว่าง
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  
และฝ่ายจัดการ 

 ส่งเสรมิการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น  ในหลักสตูรที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
สหกรณ ์
 

 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา 
ผู้ตรวจสอบกจิการ ผู้
ควบคุมภายใน และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
จำนวน 50 ท่าน  

 ร้อยละ 95 ผา่นการอบรม
และพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคลากร ได้รบัการ
คัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่นทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 400,000 บาท 
 
งบประมาณ  
ข้อ 7.2 
 
ตัดจ่ายจากทุน 
เพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณม์ี
การบริการที่ดีและมีการ
ปฏิบัติงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

 ข้อที่ 11 เจา้หน้าที่ส่วน
ใหญ่มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 

 จุดอ่อน ขอ้ที่ 10 
เจ้าหน้าที่บางสว่นยังขาด 
Service mind 
 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกัธรรมา 
ภิบาลของสหกรณส์ีขาว 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
3. พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

 เพื่อใหอ้าคารสำนักงาน
สหกรณ์ฯและ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯ 
มีสภาพใช้งานได้ด ี  
พร้อมใช้ 

 เพื่อใหอ้าคารสำนักงาน
สหกรณ์ฯ  และ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯมี
ความคงทน และสง่า
งาม 

 เพื่อเป็นการป้องกนั
ทรัพย์สินของสำนักงาน
สหกรณ์ฯ  และ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯ  
ให้มีความปลอดภัย     

 สำรวจอาคารสถานที่ ที่
ต้องการพัฒนาปรบัปรุง 

 ดำเนินการจดัซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบสหกรณ ์

 ซ่อมแซมรอยรัว่ภายใน
อาคารเพื่อป้องกันน้ำฝน
ไหลเข้าอาคาร 

 ซ่อมแซมฝา้เพดาน 
 ติดตั้งกันสาดหนา้ต่างทุก

บาน ป้องกันฝนสาดเข้า
ภายในอาคาร 

 ทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง 
และทาสีภายในบางจดุที่
ชำรุด 

 เจาะอาคารด้านหลัง
สำนักงานสหกรณ์ เพื่อใช้
เก็บเอกสารต่างๆ  

 ติดตั้งประตูม้วนดา้นหน้า
อาคาร และดา้นข้าง
อาคาร 

 เปลี่ยนต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์
ใหส้วยงาม 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 2,500,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 6.2 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3  สหกรณ์
มีการบริการที่ดีและมี
การปฏิบัติงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4.จัดเก็บงานฝ่าย
ต่างๆ 

 เพื่อลดระยะเวลาในการ
ค้นหาเอกสาร 

 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของเอกสาร 

 เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 สำรวจการจัดเกบ็เอกสาร
ของฝา่ยงานตา่งๆ เพื่อจัดหา
สถานที่จดัเก็บให้เหมาะสม 

 จัดหาอุปกรณจ์ัดเก็บ เช่น    
ตู้เก็บเอกสาร ให้เหมาะสม
กับแตล่ะฝ่ายงาน 
 

 เจ้าหน้าที่สามารถหา
เอกสารให้สมาชิก ได้
ภายในระยะเวลา 15 
นาที 

 เพื่อป้องกันการสญูหาย
ของเอกสารต่างๆ         
ร้อยละ 100 

ธ.ค.63 – ต.ค. 64 600,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 6.1 
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3  สหกรณ์
มีการบริการที่ดีและมี
การปฏิบัติงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
   จัดจา้งบุคลกรภายนอก 

Scan เอกสารบางอย่าง เช่น 
สัญญากู้เงิน เพื่อให้สามารถ
ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

     กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ได้
มาตรฐานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์สขีาวของ
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5.ลิฟท์นอกตัว
อาคาร 

 เพื่อการอำนวยความ
สะดวกใหก้ับสมาชิกและ
คณะกรรมการ  

 ประสานเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ประเมิน
สถานที่ ที่จะใช้ก่อสร้างลิฟท์
ภายนอกตัวอาคาร 

 ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบสหกรณ ์

 เพื่อใหส้มาชิกสามารถทำ
ธุรกรรมได้อย่างสะดวก 

 เพื่อให้คณะกรรมการ
สะดวกต่อการขึ้นลงใน
การประชุม 

ก.พ.64 – ต.ค.64 4,000,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 6.2 
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3  
สหกรณ์มกีารบริการที่ดี
และมีการปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจดัการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลกัธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจดัการที่ไดม้าตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของกรม
ส่งเสรมิสหกรณ ์

6.ห้องพยาบาล  เพื่อใหส้หกรณฯ์ มีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งให้บรกิารด้าน
สุขภาพอนามัย 

 เพื่อรักษาเบื้องต้น
บุคลากรสหกรณ์ฯ 

 เพื่อใหส้หกรณม์ีเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดอุุปกรณ์
ต่างๆ ในการให้บรกิาร
ด้านสุขภาพอนามยั 

 สำรวจห้องภายในสำนักงาน
ที่จะใช้จัดทำเป็นห้อง
พยาบาล 

 จ้างช่างกั้นห้อง ตดิตั้ง
อุปกรณต์่างๆ ที่จำเป็น 

 ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบสหกรณ์ 

 เชิงปริมาณ 
-บุคลากรและสมาชิกผู้
มาใช้บริการได้รบัการ
ดูแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 เชิงคุณภาพ 
-มีความสะอาด มวีัสดุ
การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ธ.ค.63 – พ.ย.64 200,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 6.2 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 3  
สหกรณ์มกีารบริการที่ดี
และมีการปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 พันธกิจ ข้อที่ 4 พฒันา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
บุคลากรของสหกรณ ์
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
7. เสรมิสรา้งขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 เพื่อใหบุ้คลากรไดร้ับ
สมรรถนะ (Perfomance  
Management) 

 เพื่อใหบุ้คลากรไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เหน็ถึง
ศักยภาพ  และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อเป็นสวัสดกิารให้แก่

บุคลากร 

 ใหส้วัสดิการค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มเติมจาก
ส่วนที่เบิกจ่ายจาก
ประกันสังคมไม่ได ้ปีละไม่
เกิน 5,000 บาท/คน 
(งบประมาณข้อ 5.6.1) 

 ใหส้วัสดิการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 4,000 
บาท/คน /ป ี

 เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ (งบประมาณข้อ 8.5.1) 

 ปรับเงินเดอืนลูกจา้งชั่วคราว
ให้มกีารเลื่อนเงินเดือน
ประจำทุกปี  
(งบประมาณข้อ 1.1) 

 บรรจลุูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึ้นไป 
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
 

 เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 90 ของบุคลากรมี
ขวัญและกำลังใจ จาก
หน่วยงานที่ใหก้าร
สนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ
และ สวัสดกิารที่ได้รับ 
-ร้อยละ 95 ของบุคลากร
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรได้รบัการสร้างขวญั

และกำลังใจ 
 บุคลากรมีเจตคตทิี่ดีต่อ

หน่วยงานของตน 
   

ธ.ค.63 – พ.ย. 64 500,000 บาท 
 

 เสริมจุดแข็ง ข้อที่ 
10 เจ้าหน้าที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความเพียรในการ
ปฏิบัติงาน 
 ลดจดุอ่อน ข้อที่ 12 
เจ้าหน้าที่ขาดขวญั
และกำลังใจในการ
ทำงาน 

 พันธกิจ ข้อที่ 4 พฒันา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
บุคลากรของสหกรณ ์
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 
 กลยุทธ์ ข้อที่ 1                
จัดสวัสดกิารเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
บุคลากรของสหกรณ ์
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คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 

      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อตู้ถอนเงิน
ผ่าน Mobile 
Application 

 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่
ใช้ในการบรหิารงาน
สหกรณ์ให้มปีระสทิธิภาพ 
 เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการดา้นการถอนเงิน
ให้แก่สมาชิก 
 เพื่อลดค่าใช้จา่ยของ
สมาชิกในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
ธนาคารกรงุไทย 
 เพื่อพัฒนาระบบงาน
สหกรณ์รองรับการก้าวสู่
การบริการแบบ  
E-Service  

1) ประชุมชี้แจงโครงการ 
2) แตง่ตั้งคณะทำงาน 
3) ดำเนินงานตามโครงการ 
4) จัดหาบริษัทผู้พฒันาโปรแกรม 
5) รวบรวมรายละเอียดงาน 
6) จัดทำโปรแกรมพัฒนาระบบ
โปรแกรมการถอนเงินฝาก และ
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ผ่าน Mobile 
Application 
7) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ 
8) ทดลองใช้งานโปรแกรม 
9) ประเมินผล 
10) สรุป รายงานผล 

 สหกรณ์มีเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์ที่ 
มีประสิทธิภาพ  
มี Application  
ที่สามารถถอนเงินได้อย่าง
ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
ธนาคารกรงุไทยรายปี   
เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์
ในการรองรับการก้าวสู่การ
บริการแบบ E-Service  

ธ.ค.63 – ต.ค.64 321,000 บาท 
 
งบประมาณ  
ข้อ 8.2.3 ถวัจา่ย 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 7  
มีการพัฒนาระบบ
การประเมินผล
ความพึงพอใจและ
ดำเนินงานของ
สหกรณ์ โดยนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ในการประเมินผล 

 โอกาส  ข้อที่  4   
มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช่วยใน
การทำธรุกรรม
ทางการเงินที่ด ี

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 
(ด้านเทคโนโลยี ด้าน
จัดการขอ้มูล) 

 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 
เพื่อใหม้ีเทคโนโลยี
ทันสมัยในการบรกิาร
สมาชิกเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จดัใหม้ี
การใช้เทคโนโลยีสำหรบั
ใช้ในการดำเนินงานของ
สหกรณ ์

2.พัฒนาระบบ
เลือกตัง้ออนไลน์ 

 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
การเข้ารหัสการ
ประมวลผลคะแนน 

 
 

 

 ประชุมชี้แจงโครงการ 
 แต่งตัง้คณะทำงาน 
 ดำเนินงานตามโครงการ 

-จัดหาบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม 
-จัดทำระบบเลือกตั้งออนไลน์ 
-ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรงุระบบ 
-ทดลองใช้งานโปรแกรม 

 สหกรณ์มีระบบเลอืกตั้ง
ออนไลน์ที่มีประสทิธิภาพ 
ตรวจสอบขอ้มูลได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย มีระบบ
ประมวลผลที่แม่นยำ เป็น
มาตรฐาน  ลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตัง้ในแต่ละป ี
 

ธ.ค.63 – ต.ค.64 500,000 บาท 
 
งบประมาณ  
ข้อ 8.2.4 ถวัจา่ย 
 
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 7  
มีการพัฒนาระบบ
การประเมินผล  
ความพึงพอใจและ
ดำเนินงานของ
สหกรณ์ โดยนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ในการประเมินผล 
 

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 
(ด้านเทคโนโลยี ด้าน
จัดการข้อมูล) 

 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบบริหารการจัดการ
ให้มปีระสิทธิภาพ 
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TCชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
  เพื่อปรับปรุงโปรแกรม

งานสหกรณ์ให้สามารถ
ตรวจสอบการใช้สทิธิ์
เลือกตัง้ได้  

 เพื่อลดค่าใช้จา่ยในการ
จัดการเลอืกตัง้ 

 เพื่อลดความเสี่ยงใน
การดแูลรกัษาเงิน 

 เพื่อประหยัดเวลาใน
การนับคะแนน 

 เพื่อพัฒนาระบบงาน
สหกรณ์ในการรองรับ
การก้าวสู่การบริการ
แบบ E-Service 

 ประเมินผล 
 สรุปรายงานผล 

    โอกาส ขอ้ที่  4  มี
ระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยช่วยในการ
ทำธุรกรรมทางการ
เงินที่ดี 

 กลยุทธ์ ข้อที่ 2  
นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงานของ
สหกรณ ์

3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server)  
และปรับปรุงห้อง 

 เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยให้
สามารถใช้งานไดอ้ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การทำงานเครือ่ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยใหม้ี
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล และสามารถ
รองรับการทำงานของ
ระบบสารสนเทศได้
หลากหลายระบบ 

 ประชุมชี้แจงโครงการ 
 กำหนดคุณลกัษณะ 
 เสนอคณะกรรมการ 

-ดำเนินการจัดหาจัดซื้อ 
 ประเมินผล 
 สรุปรายงานผล 

 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่ายใช้ทรัพยากรได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ระบบมีความ
พร้อมในการใช้งานและ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มี
ความเสถียรและความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลู มีระบบ
สำรองข้อมลู เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ระบบปฏิบตังิานต้อง
หยุดชะงัก  

ธ.ค.63 – มิ.ย.64 700,000 บาท 
 
งบประมาณ  
ข้อ 8.2.6 ถวัจา่ย 
 
 
 
 
 

 จุดแข็ง ข้อที่ 7     
มีการพัฒนาระบบ
การประเมินผล 
ความพึงพอใจและ
ดำเนินงานของ
สหกรณ์  
โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ในการประเมินผล 
 

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 
(ด้านเทคโนโลยี  
ด้านจดัการข้อมลู) 
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบบริหารการจัดการ
ให้มปีระสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ วิธีดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สนองแผนกลยุทธส์หกรณ์ ป ี2562 - 2564 
      สนองการ SWOT เป็นไปตามพันธกจิ /

วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์ 
  เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้อง 

Sever ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึน้และ
แก้ไขปญัหาความร้อนที่
เกิดจากการทำงานหนัก
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

 
 

รวมถึงการปรับปรงุห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยใหม้ี
ความปลอดภัย 

 500,000 บาท 
งบประมาณ  
ข้อ 8.2.6 ถวัจา่ย 
 
 
 
 

 โอกาส ขอ้ที่  4  
 มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช่วยใน
การทำธุรกรรม
ทางการเงินที่ด ี

 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จดัใหม้ี
การใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ใช้ในการดำเนินงานของ
สหกรณ ์
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สำหรับการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2564  สหกรณ์ขอเสนอดังนี้ 
 
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 

ส่วนท่ี 1 งบปกติ งบประมาณ 
(บาท) 

รวม 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 9,520,000.00
2. หมวดค่าตอบแทน 3,816,000.00
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ 950,000.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,405,000.00
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 55,692,000.00
            รวมส่วนที่ 1 งบปกติ 71,383,000.00
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 10,300,000.00

 
ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา งบประมาณ 

(บาท)
รวม 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 1,350,000.00
2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 3,141,000.00
            รวมส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา 4,491,000.00

 
หมายเหตุ .- งบประมาณทุกรายการให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดน้ันๆ 
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ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกำไร ประจำปี 2563 
 

ท่ี รายได้ ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ
งบประมาณ 2563 รับจริง* ผลต่าง ปี 2564

1 ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ 488,000,000.00 462,710,354.44 -25,289,645.56 447,300,000.00
2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและ

เงินลงทุน 
1,500,000.00 1,991,386.07 +491,386.07 1,500,000.00

3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00 55,900.00 -4,100.00 60,000.00
4 รายได้อ่ืน 1,000,000.00 715,968.40 -284,031.60 800,000.00
 รวมรายได้ 

 
490,560,000.00 465,473,608.91 -25,086,391.09 449,660,000.00

 
ท่ี ค่าใช้จ่าย ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ

งบประมาณ 2563 จ่ายจริง* ผลต่าง ปี 2564
1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก 17,000,000.00 2,965,616.43 -14,034,383.57 3,000,000.00
2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 180,000,000.00 165,252,205.83 -14,747,794.17 165,000,000.00
3 งบประมาณรายจ่าย  

(ส่วนงบปกติ) 
70,496,000.00 72,260,069.73 +1,764,069.73 71,383,000.00

4 งบประมาณรายจ่าย  
(ส่วนงบลงทุนและพัฒนา) 

2,972,000.00 844,376.62 -2,127,623.38 1,370,000.00

 รวมค่าใช้จ่าย 
 

270,468,000.00 241,322,268.61 -29,145,731.39 240,753,000.00

 
 

ประมาณการกำไร 220,092,000.00 224,151,340.30 +4,059,340.30 208,907,000.00

 
*หมายเหตุ .- รับจริง จ่ายจริง เป็นตัวเลข จากข้อมูลจริง เดือน ธ.ค.62 - พ.ย.63  

 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………..………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียด (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง / ตํ�า (4) งบประมาณ (5)  +เพิ�ม , - ลด (6)  เหตุผลและความจําเป็น

ปีบัญชี 2563 ธ.ค.62 - พ.ย.63 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2564 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 63

รายได้

1.  ดอกเบี�ยรับจากการให้กู้ 488,000,000.00 462,710,354.44 -25,289,645.56 447,300,000.00 -15,410,354.44 

     1.1 เงินกู้สามัญ 478,000,000.00 0.00 442,000,000.00 คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี �ย 5.50% ต่อปี

     1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000,000.00 0.00 5,300,000.00 คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 7 ล้านบาท

อัตราดอกเบี �ย 5.50% ต่อปี

2.  ดอกเบี�ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน 1,500,000.00 1,991,386.07 491,386.07 1,500,000.00 -491,386.07 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั � นต่อ

เดือนประมาณ 50 ล้านบาท ผลตอบแทน 0.45% ต่อปี /

ผลตอบแทนจากหุ้น ชสอ. /ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 0.125%

3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00 55,900.00 -4,100.00 60,000.00 4,100.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 600 คน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท

4.  รายได้อื�นๆ 1,000,000.00             715,968.40 -284,031.60 800,000.00 84,031.60 อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเฉลี�ยคืน ชสอ.

รายได้ค่าเช่าพื�นที�ตั �งตู ้ ATM / เช่าพื�นที�ขายของ ฯลฯ

     รวมรายได้ทั�งหมด (1) 490,560,000.00 465,473,608.91 -25,086,391.09 449,660,000.00      -15,813,608.91 

ค่าใช้จ่าย

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,000,000.00 168,217,822.26 -28,782,177.74 168,000,000.00 -217,822.26 

     1.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ 17,000,000.00 2,965,616.43 -14,034,383.57 3,000,000.00 34,383.57 ประมาณการดอกเบี �ยจ่ายเงินกู้ภายนอกเฉลี�ย 3.00% ต่อปี

โดยคาดว่าจะมีหนี� เงินกู้ภายนอกระหว่างปี 200 ล้านบาท

     1.2 ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 180,000,000.00 165,252,205.83 -14,747,794.17 165,000,000.00 -252,205.83 ประมาณการดอกเบี �ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี�ย 3.30% ต่อปี

โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ�มระหว่างปี 500 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที� 1 งบปกติ) 70,496,000.00           72,260,069.73             1,764,069.73 71,383,000.00        -877,069.73 

3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา) 5,022,000.00             1,572,795.64               -3,449,204.36 4,491,000.00           2,918,204.36

4. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ)์ 6,300,000.00             1,660,008.17               -4,639,991.83 10,300,000.00        8,639,991.83

     รวมค่าใช้จ่ายทั�งหมด 278,818,000.00 243,710,695.80 -35,107,304.20 254,174,000.00 10,463,304.20

     ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน)  (2) 270,468,000.00 241,322,268.61 -29,145,731.39 240,753,000.00      -569,268.61 

ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย  (1) - (2) 220,092,000.00 224,151,340.30 4,059,340.30 208,907,000.00      -15,244,340.30 

หน้า 1

ประมาณการรายได้  ค่าใช้จ่าย  และกําไรสุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
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1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

       1.1 เงินเดือน 9,000,000.00 8,473,492.00 -526,508.00 9,000,000.00 526,508.00 1. เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ จํานวน

26 อัตรา (จ้างชั �วคราว 8 อัตรา / ประจํา 18 อัตรา)

2. สํารองรับเจ้าหน้าที� เพิ �ม 1 อัตรา 

15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี

       1.2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 520,000.00 512,880.00 -7,120.00 520,000.00 7,120.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสํานักงานใหญ่

สหกรณ์  จ ํานวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท

     รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 9,520,000.00 8,986,372.00 -533,628.00 9,520,000.00 533,628.00

2.  หมวดค่าตอบแทน

       2.1 ค่าเบี�ยประชุม 1,000,000.00 518,900.00 -481,100.00 800,000.00 281,100.00 เพื�อจ่ายเบี �ยประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการ, ที�ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ,  คณะทํางานตามคําสั �ง  และผู ้ เข้าร่วม

ประชุม ครั � งละ 900 บาทต่อคน (ประธานครั � งละ  1,000 บาท) 

       2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 200,000.00 201,000.00 1,000.00 220,000.00 19,000.00 1. เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�เขตซึ� งช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ในการ

รายเดือนส่งสหกรณ์ จํานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ 

1,000 บาท ต่อเดือน

2. เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะทํางานควบคุมภายในตาม

คําสั �งสหกรณ์  คนละ 35,000 บาท /ปี

3. เพื�อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ�งช่วยปฏิบัติงาน ตามคําสั �งของสหกรณ์

4. เพื�อจ่าย จนท.ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน

       2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน 380,000.00 381,440.00 1,440.00 392,000.00 10,560.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที�หักเงินเดือนจาก

สมาชิกส่งต่อสหกรณ์  โดยให้หัวละ 40 บาท  คํานวณ

จากสมาชิก ณ วันสิ�นปีบัญชี 2564  (หน่วยงาน 20 บาท 

เจ้าหน้าที� 20 บาท) ซึ� งคาดว่า 30 พ.ย. 2564 จะมีสมาชิก

ประมาณ 9,800 คน

       2.4 ค่าทํางานล่วงเวลา 500,000.00 508,194.93 8,194.93 600,000.00 91,805.07 เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ที�มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา

ทํางาน และเพื�อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ

โดยจ่ายเป็นรายชั �วโมงตามกฎหมายแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย 2564
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       2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 700,000.00 0.00 -700,000.00 700,000.00 700,000.00 เพื�อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที�ได้รับการแต่งตั �ง ในรอบ

ปีบัญชี 2564

       2.6 ค่าตอบแทนผู ้ตรวจสอบกิจการ 464,000.00 464,000.00 0.00 464,000.00 0.00 เพื�อจ่ายให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ ตามที�ได้รับการเลือกตั �ง

จากที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ มาตรา 53 จํานวน 5 คน

       2.7 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาสหกรณ์ 490,000.00 262,500.00 -227,500.00 490,000.00 227,500.00 เพื�อจ่ายให้ที�ปรึกษา ตามที�ได้รับการแต่งตั �ง ในรอบปี

บัญชี 2564

       2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี 150,000.00 120,000.00 -30,000.00 150,000.00 30,000.00 เพื�อจ่ายให้แก่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที�นายทะเบียนสหกรณ์

แต่งตั �งเป็นผู ้สอบบัญชีของสหกรณ์ ประจําปี 2564

   รวมค่าตอบแทน 3,884,000.00 2,456,034.93 -1,427,965.07 3,816,000.00 1,359,965.07

3.  หมวดค่าวัสดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์

       3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00 207,017.37 -192,982.63 450,000.00 242,982.63 เพื�อจ่ายเป็นค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คําขอกู้  สัญญา

เงินกู้  แบบพิมพ์เงินรับฝาก  สมุดเงินฝาก  ใบเสร็จรับเงิน

กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษต่อเนื�อง และอื�นๆ ที�จ ําเป็น

       3.2 ค่าว ัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000.00 256,535.39 -43,464.61 300,000.00 43,464.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสําหรับคอมพิวเตอร์ เช่น

หมึกพิมพ์  และวัสดุอื�นที�จ ําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์

       3.3 ค่าว ัสดุสํานักงาน 200,000.00 195,796.83 -4,203.17 200,000.00 4,203.17 เพื�อจ่ายเป็นค่าของใช้สํานักงาน  อุปกรณ์ทําความ

สะอาด  นํ � ายาล้างจาน  เครื�องสุขภัณฑ์  กระดาษชําระ  

 ว ัสดุเครื�องเขียน  และสิ�งอื�นๆ ที�จ ําเป็นในสํานักงาน

   รวมค่าวัสดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์ 900,000.00 659,349.59 -240,650.41 950,000.00 290,650.41

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค

       4.1 ค่าไปรษณีย์ 300,000.00 331,900.80 31,900.80 350,000.00 18,099.20 เพื�อจ่ายเป็นค่าแสตมป์  ค่าลงทะเบียนจดหมาย  

เอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ

       4.2 ค่าโทรศัพท์ 55,000.00 28,096.09 -26,903.91 30,000.00 1,903.91 เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร

       4.3 ค่าไฟฟ้า 650,000.00 629,223.76 -20,776.24 650,000.00 20,776.24 เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง

หน้า 3
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       4.4 ค่าประปา 25,000.00 16,125.38 -8,874.62 25,000.00 8,874.62 เพื�อจ่ายเป็นค่านํ � าประปาใช้ภายในอาคารสํานักงานทุกแห่ง

       4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 350,000.00 189,288.47 -160,711.53 350,000.00 160,711.53 1) ค่า Internet ความเร็วสูง เชื�อมต่อข้อมูลระหว่าง

สํานักงานใหญ่ และศูนย์บริการ (VPN) จํานวน 1 Link ๆ ละ  

1,500 บาท  ปีละ 19,260 บาท  (รวม VAT %)

2) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในสํานักงานสหกรณ์ 

จํานวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท

ปีละ 91,000 บาท  (รวม VAT 7%)

3) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในศูนย์บริการสหกรณ์ จํานวน

1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปีละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%)

4) ค่า Lease Line และ Router  ระบบเชื�อมต่อ ATM KTB 

เดือนละ 11,235 บาท  ปีละ 134,820 บาท

5) ค่าบริการเชื�อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER 

เดือนละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท  (รวม VAT 7%) 

สําหรับระบบโปรแกรมบริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

6) ค่าบริการ Ethernet Card และ IP รายเดือนๆละ 800 บาท

ปีละ 10,272 บาท  (รวม VAT 7%) สําหรับระบบโปรแกรม

บริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

7) ค่า Internet สําหรับการใช้งานในอนาคต

   รวมค่าสาธารณูปโภค 1,380,000.00 1,194,634.50 -185,365.50 1,405,000.00 210,365.50

5.  หมวดค่าใช้จ่ายทั�วไป

       5.1 ค่าเบี�ยเลี �ยง พาหนะ และที�พัก 650,000.00 90,774.50 -559,225.50 150,000.00 59,225.50 เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี �ยเลี �ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พักของ

กรรมการดําเนินการ  ผู ้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึกษา

สหกรณ์  อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ที�ไป

ติดต่อเกี�ยวกับงานของสหกรณ์  ไปเข้าร่วมประชุม

สัมมนา  ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื�นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

หน้า 4
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       5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน 150,000.00 79,453.40 -70,546.60 150,000.00 70,546.60 เพื�อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื�องใช้ต่างๆ ของ

สํานักงานที�ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้  หรือเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ �น

       5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี 14,850,000.00 14,648,195.70 -201,804.30 15,500,000.00 851,804.30 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า

สถานที� ค่าอาหารว่างจ่ายให้สมาชิกผู ้ เข้าร่วมประชุมคนละ 

200 บาท  และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง จํานวน 500,000 บาท

2) ค่าจัดทํารายงานกิจการประจําปี จ ํานวน 1,000 เล่ม

เล่มๆละประมาณ 150 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

3) เพื�อจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,500 

บาท  คาดว่าจะมีสมาชิก 9,600 คน เป็นเงิน 14,400,000 บาท

4) เพื�อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู ้ เข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญ จํานวน 120,000 บาท

5) สํารองไว้เพื�อประชุมใหญ่วิสามัญ จํานวน 200,000 บาท

       5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 8,350,000.00 8,117,804.94 -232,195.06 9,500,000.00 1,382,195.06 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการสรรหากรรมการ หรือผู ้ตรวจ

สอบกิจการ ประจําปีและค่าพาหนะให้สมาชิก 1,000 บาท /คน 

(ประมาณการสมาชิก 9,600 คน ใช้สิทธิ �  95%)

2) เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั �ง ประมาณ

400,000 บาท

      5.5 ค่าธรรมเนียมบัตร CO-OP ATM POOL 270,000.00 276,793.97 6,793.97 0.00 -276,793.97 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณรายจ่าย  เนื�องจากสหกรณ์ยกเลิก

ระบบ ATM ที�พัฒนาร่วมกับ ICT โดยเปลี�ยนใช้บัตร 

ATM ธ.กรุงไทย ของสมาชิกผูกระบบกับสหกรณ์

      5.6 สวัสดิการเจ้าหน้าที�

             5.6.1 ค่ารักษาพยาบาล 150,000.00 80,761.73 -69,238.27 150,000.00 69,238.27  -เพื�อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที� เพิ �มเติมจากส่วนที�เบิก

จากประกันสังคมไม่ได้  ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี

             5.6.2 ค่าเล่าเรียนบุตร 100,000.00 28,826.75 -71,173.25 100,000.00 71,173.25 เพื�อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที� 

ถึงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลกัเกณฑ์ตามราชการ)

             5.6.3 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที� ไม่เกิน 4,000 บาท /คน /ปี
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       5.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย 270,000.00 185,868.00 -84,132.00 270,000.00 84,132.00 1) เพื�อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.

ประกันสังคม ซึ� งกําหนดให้สถานประกอบการต้องขึ �น

ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5% 

ของเงินเดือนลูกจ้าง  

2) เพื�อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั �งปี

       5.8 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 1,300,000.00 1,049,173.00 -250,827.00 1,300,000.00 250,827.00 เพื�อสมทบไว้เป็นเงินบําเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์

ที�ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปีขึ �นไป ตามระเบียบสหกรณ์

       5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 450,000.00 271,359.07 -178,640.93 150,000.00 -121,359.07 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เข้าบัญชีสมาชิก  

(KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอื�นตามอัตราเรียกเก็บ)

2) ค่าเช็ค  ค่าอากรแสตมป์ และอื�นๆ  

       5.10 ค่ารับรอง 200,000.00 111,117.84 -88,882.16 200,000.00 88,882.16 เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ  แขกที�มาเยี�ยมชม

กิจการ และสมาชิกที�มาใช้บริการติดต่องานกับสหกรณ์

       5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 500,000.00 507,115.30 7,115.30 600,000.00 92,884.70 1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสํานักงานสหกรณ์ และศูนย์

                บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%)

2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ UPBEAN

ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื�อขาย ประมาณ 200,000 บาท

3) ค่าบริการดูแลและบํารุงรายปี ระบบเว็บไซต์สหกรณ์

ค่าบริการต่ออายุชื�อเว็บไซต์  ระบบความปลอดภัย SSL  ป้องกัน

Malware และ Virus ระบบสํารองข้อมูล ประมาณ 8,000 บาท

4) ค่าบริการดูแลรักษาระบบ Mobile Application 

และระบบสมาชิกออนไลน์  ประมาณ 90,000 บาท

5) ค่าสมัคร Apple Developer รายปี /ค่าบริการเชื�อมต่อ Port ATM

ค่าบริการ Server รายปี  ประมาณ 150,000 บาท

6) ค่าดูแลระบบโปรแกรมต่างๆที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต

7) เพื�อปรับปรุงเพิ�มเติมประสิทธิภาพของระบบ

โปรแกรมทุกระบบ  

งบประมาณรายจ่าย 2564
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       5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที� 72,000.00 66,000.00 -6,000.00 72,000.00 6,000.00 1) เพื�อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์ซึ�งใช้พาหนะส่วนตัวเดินทาง

ไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขากับสํานักงาน

ใหญ่ เป็นประจําทุกวัน  โดยเหมาจ่ายเดือนละ  5,000 บาท

2) เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ธุรการ ซึ�งเดินทางไปส่งไปรษณีย์ และซื�อ

ของใช้ประจําสํานักงาน  โดยเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท

(จ่ายตามมติคณะกรรมการ)

       5.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมาย 1,000,000.00 431,837.00 -568,163.00 1,000,000.00 568,163.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินการทางกฎหมาย เป็นค่าใช้จ่าย

              ในการฟ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น 

ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าทนายความ

       5.14 ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 25,000,000.00 32,351,820.02 7,351,820.02 25,000,000.00 -7,351,820.02 เป็นรายการปรับปรุงทางบัญชี  เพื�อคิดค่าเสื�อมราคา

               หนี�สงสัยจะสูญ จากสินทรัพย์ที�สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน  และการตั �ง

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

       5.15 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  (ตามระบบบัญชี) 1,000,000.00 371,777.43 -628,222.57 1,000,000.00 628,222.57 1) ค่าประชาสัมพันธ์และติดต่อสมาชิก ตามโครงการแก้ไขปัญหา

หนี� สินของสมาชิก  จํานวน 30,000 บาท

2) ค่าจ้างบุคลากรภายนอกจัดเก็บเอกสาร ตามโครงการจัดเก็บงาน

ฝ่ายต่างๆ  จํานวน 30,000 บาท

3) เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ �นโดยสหกรณ์

มิได้ตั �งงบประมาณไว้

       5.16 ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์ 300,000.00 193,937.71 -106,062.29 300,000.00 106,062.29 เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสารประจําสํานักงาน

และหมึกพิมพ์เครื�องถ่าย

       5.17 ค่าประกันภัย 85,000.00 49,148.31 -35,851.69 100,000.00 50,851.69 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี �ยประกันการเสี�ยงภัยอาคารสํานักงาน

สหกรณ์  เฟอร์นิเจอร์ สิ�งตกแต่ง อุปกรณ์สํานักงาน

 เครื�องใช้ไฟฟ้า ตู้ ATM  และอื�นๆ  ทุนประกันประมาณ

61 ล้านบาท   เบี �ยประกันประมาณ 60,000 บาท

2) เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี �ยประกันภัย การขนเงินสด ระหว่างสหกรณ์

กับธนาคาร  เบี �ยประกันประมาณ 40,000 บาท
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       5.18 ค่าประกันภัยเงินสดในตู ้ ATM สหกรณ์ 65,000.00 46,194.04 -18,805.96 0.00 -46,194.04 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณรายจ่าย เนื�องจากสหกรณ์ยกเลิก

การใช้ตู ้ ATM ICT หน้าสํานักงานสหกรณ์ โดยให้สมาชิก

ทําธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

       5.19 ค่าเช่ายานพาหนะ 50,000.00 5,720.00 -44,280.00 50,000.00 44,280.00 เพื�อไว้สําหรับกรณีที�บุคลากรของสหกรณ์ต้องมีการ

เดินทางเป็นหมู่คณะไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

           รวมค่าใช้จ่ายทั�วไป 54,812,000.00 58,963,678.71 4,151,678.71 55,692,000.00 -3,271,678.71 

รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 1 งบปกต)ิ 70,496,000.00 72,260,069.73 1,764,069.73 71,383,000.00 -877,069.73 

6.  หมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

     6.1  ค่าครุภัณฑ์

        1) ครุภัณฑ์สํานักงาน 1,800,000.00 688,744.59 -1,111,255.41 1,800,000.00 1,111,255.41 1.โครงการจัดเก็บงานฝ่ายต่างๆ  ประมาณ 600,000 บาท

             1.1 ปั � มนํ � า ทดแทนเครื�องเดิมชํารุด 8,000.00   - ตู ้รางเลื�อนสําหรับจัดเก็บเอกสาร  ตู ้ชั �นอเนกประสงค์

             1.2 แอร์ปรับอากาศ 1 เครื�อง (ชั �น 1) 39,483.00 ตู ้จัดเก็บการ์ดลายเซ็นแบบกันไฟ  ตู ้เซฟนิรภัยห้องการเงิน

             1.3 ตู ้สาขาโทรศัพท์ (สํานักงานใหญ่) 46,010.00 และศูนย์บริการ

             1.4 เก้าอี �สํานักงาน 1 ตัว (ทดแทนของเดิมชํารุด) 2,590.00 2.เครื�องปรับอากาศ ติดตั �งห้องเก็บสัญญา ราคาโดยประมาณ

             1.5 พาร์ทิชั �น ชั �น 2 57,028.50 50,000 บาท

             1.6 เฟอร์นิเจอร์ปรับปรุงสํานักงานชั �น 1 INDEX 171,516.00 3.ติดตั �งเครื�อง Scan เข้า-ออกห้องเก็บสัญญาเพื�อความ

             1.7 โต๊ะทํางาน INDEX (ห้องนิติกร) 15,980.00 ปลอดภัย ราคาประมาณ 7,000 บาท

             1.8 ขาแขวนทีวี 2,290.00 4. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที�ชํารุด หรือซื�อทดแทน

             1.9 ตู ้รางเลื�อนระบบพวงมาลัย 299,600.00 ประมาณ 300,000 บาท

             1.10 ทีวีพร้อมขาแขวน สําหรับห้องประชุม 46,247.09 5.ปรับเปลี�ยนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสํานักงานเป็นชนิด

ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED และปรับเปลี�ยน

เครื�อง ปรับอากาศเป็นชนิดประหยัดพลังงาน เพื�อลดค่าใช้จ่าย

ด้านไฟฟ้าประมาณ 500,000 บาท

6.ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสํานักงาน อาทิ

กล้องวงจรปิด  ถังดับเพลิง ฯลฯ
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7. เพื�อซื�อเครื�อง Scan เอกสาร สําหรับจัดเก็บเอกสารใน

รูปแบบ File  Electronic สําหรับรองรับการจัดทําระบบ

จัดเก็บเอกสาร e-document  ประมาณ 150,000 บาท

8. เพื�อจัดซื�อตู้เก็บเอกสารสําหรับฝ่ายงานต่างๆ ที�จ ําเป็น

ประมาณ 300,000 บาท (อาทิเช่น ตู้จัดเก็บเอกสารตาม

โครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)

9. เพื�อจัดซื�อโต๊ะ / เก้าอี �  / และครุภัณฑ์อื�นๆ ที�จ ําเป็น

ในการปฏิบัติงาน  ประมาณ 250,000 บาท

       2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,000,000.00 571,325.60 -428,674.40 1,000,000.00 428,674.40 1.สํารองไว้สําหรับซื�อเครื�อง Computer , เครื�องสํารองไฟ

             2.1 คอมพิวเตอร์ 10 ชุด ทดแทนเครื�องเดิม เพิ�ม 430,000.00  เครื�อง printer, เครื�องปรับสมุดคู่ฝาก, อุปกรณ์ Network 

                   ประสิทธิภาพการทํางาน ต่างๆ ที�จ ําเป็น

             2.2 เครื�องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สําหรับส่งจดหมาย 133,750.00 2.สํารองไว้สําหรับซื�ออุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกับ Computer 

             2.3 เครื�อง Printer 2 เครื�อง 7,575.60 หากมีการชํารุด  เสียหาย หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

การทํางานของ Computer

       3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 1,000,000.00 224,700.00 -775,300.00 1,000,000.00 775,300.00 สํารองไว้สําหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ 

             3.1 ติดตั �งระบบบัตรคิว ชั �น 1-2 (สํานักงานใหญ่) 128,400.00 ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

             3.2 ระบบเชื�อมต่อ ATM KTB ฝั�ง Core Coop 96,300.00 และทันสมัยมากขึ �น

             รวมค่าครุภัณฑ์ 3,800,000.00 1,484,770.19 -2,315,229.81 3,800,000.00 2,315,229.81

     6.2  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

        1) ค่าปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที�สํานักงาน 2,500,000.00 175,237.98 -2,324,762.02 2,500,000.00 2,324,762.02 1.โครงการพัฒนาอาคารสถานที�  ประมาณ 2,500,000 บาท

  - ซ่อมแซมรอยรั�วภายในอาคารเพื�อป้องกันนํ � าฝนไหลเข้าอาคาร

  - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 

  - ติดตั �งกันสาดหน้าต่างทุกบาน ป้องกันฝนสดเข้าภายในอาคาร
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  - ทาสีอาคารใหม่ทั �งหลัง  และทาสีภายในบางจุดที�ชํารุด

  - เจาะอาคารด้านหลังสํานักงานสหกรณ์ เพื�อใช้เก็บเอกสารต่างๆ

  - ติดตั �งประตูม้วนด้านหน้าอาคาร และด้านข้างอาคาร

2.ค่าจัดจ้างปรับปรุงสํานักงาน กั �นห้องเก็บเอกสาร หรือกั �นห้อง

เพื�อประโยชน์อื�นๆ ตามความจําเป็น เช่น ห้องพยาบาล เป็นต้น

3.เพื�อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน และศูนย์บริการ

สมาชิก กรณีเกิดชํารุด เสียหาย  

4.เพื�อตกแต่งอาคารสํานักงาน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ �มเติม

ตามความจําเป็น  

        2) จัดทําลิฟท์นอกตัวอาคาร 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00  - เพื�ออ ํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที�มาใช้บริการ ณ สหกรณ์

 - เพื�อให้สามารถใช้พื�นที�ห้องประชุมชั �น 4 ของสํานักงานสหกรณ์

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื�องจากบันไดขึ �นลงค่อนข้างลําบาก

มีลักษณะสูงชัน ทําให้เกิดความเสี�ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

             รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,500,000.00 175,237.98 -2,324,762.02 6,500,000.00 6,324,762.02

             รวมหมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 6,300,000.00 1,660,008.17 -4,639,991.83 10,300,000.00 8,639,991.83

ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา

7.  แผนพัฒนาบุคลากร

       7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก

              7.1.1 โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดง 250,000.00 52,997.00                    -197,003.00 0.00 -52,997.00 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณ โดยนําไปรวมไว้กับโครงการ

                       มุทิตาจิตแก่สมาชิกผู ้ที�จะเกษียณประจําปี อบรมให้ความรู้ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ 

ตามข้อ 7.1.3

              7.1.2 โครงการอบรมสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ 260,000.00 -                               -260,000.00 0.00 0.00 ปี 2564 ปรับเปลี�ยนโครงการใหม่ เป็นการอบรมให้ความรู้

ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ตามข้อ 7.1.3

              7.1.3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน -                             -                               0.00 100,000.00              100,000.00  - เป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์ที�สนใจ จัดอบรม

                        และระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.64 และ

ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.64 
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 - เป้าหมายจํานวนสมาชิกรุ่นละ 150 คน รวม 2 รุ่น 300 คน

 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือสัมมนา หรือจัด

รูปแบบอื�น ตามที�คณะกรรมการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

เพื�อให้ผู ้ ที�เป็นสมาชิก มีความรู้ทางด้านการเงิน และเข้าใจใน

สิทธิหน้าที� กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ 

ของสหกรณ์ ในส่วนที�เกี�ยวข้อง 

 - จัดทําคู่มือสําหรับสมาชิกผู ้ เข้าอบรม

(ใช้จ่ายจากทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

             7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก 700,000.00 27,400.00 -672,600.00 700,000.00 672,600.00 เพื�อจ่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที�จัดกิจกรรมด้าน

สหกรณ์ เพื�อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท

(ใช้จ่ายจากทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

       7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 450,000.00 77,892.00 -372,108.00 400,000.00 322,108.00  - เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ

คณะกรรมการ ที�ปรึกษา อนุกรรมการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการที�แต่งตั �งตามภารกิจ  รวมถึงเจ้าหน้าที�สหกรณ์

 - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อื�น หรือ

รูปแบบอื�นตามที�คณะกรรมการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

 (สหกรณ์เป็นผู ้จัดเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื�น)

(ใช้จ่ายจากทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

       7.3 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก 150,000.00                -                               -150,000.00 150,000.00 150,000.00  - เป้าหมายคือ สมาชิกสามัญผู ้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ

จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 120 คน  รวม 240 คน โดยต้องมีผู ้ เข้าร่วม

อบรมไม่น้อยกว่า 60 คนต่อรุ่น

 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการที�สหกรณ์จัดฝึกอบรม เพื�อสร้าง

อาชีพเสริมให้แก่สมาชิก โดยจัดทําเป็นฐานการเรียนรู้

อย่างน้อย 2 ฐานจํานวน 1 วัน  

(ใช้จ่ายจากทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

             รวมงบส่วนแผนพัฒนาบุคลากร 1,810,000.00 158,289.00 -1,651,711.00 1,350,000.00 1,191,711.00

หน้า 11

งบประมาณรายจ่าย 2564



SP
K

TC

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง / ตํ�า (4) งบประมาณ (5)  +เพิ�ม , - ลด (8)  เหตุผลและความจําเป็น

ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2563 ธ.ค.62 - พ.ย.63 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2564 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 63

8.  แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์

       8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์

              8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์ 324,000.00 276,353.65 -47,646.35 250,000.00 -26,353.65  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดทําสารสัมพันธ์ ไม่เกินเดือนละ 3,000 ฉบับ

ฉบับละประมาณ 7 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท (ส่งกลุ่มบํานาญ)

              8.1.2 ค่าส่ง SMS 200,000.00 144,450.00 -55,550.00 200,000.00 55,550.00 1) จ่ายเป็นค่าส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละ

ประมาณ 2 ครั � ง และตามโอกาสสําคัญต่างๆ ประมาณ 

150,000 บาท มีแผนใช้คู่ขนานกับระบบ Line Connect 

เพื�อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

2) ค่า SMS OTP เพื�อใช้ในระบบ Spktcoop App , Spktc Online 

Line Connect  และระบบ Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT

ผ่านการพัฒนาของบริษัท Upbean  ประมาณ 50,000 บาท

(ข้อความละไม่เกิน 0.59 สตางค)์

              8.1.3 ค่าส่งข้อความผ่าน Line -                             -                               0.00 50,000.00 50,000.00 1) ค่าบริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT เดือนละประมาณ

1,500 บาท  ส่งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน

2) ค่าบริการ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,500 บาท

ส่งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน

3) ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็คเก็จ คิดเป็นข้อความละประมาณ 

0.04 บาท/ข้อความ

              8.1.4 ค่าดําเนินการประชาสัมพันธ์ 238,000.00 46,769.99 -191,230.01 300,000.00 253,230.01 1.เพื�อเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้สมาชิกอ่านข้อมูล

ข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 50,000 บาท

2.เพื�อจัดทํา Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท

3.เพื�อจัดทําสติ�กเกอร์ Line Animation สําหรับองค์กรสหกรณ์

ประมาณ 110,000 บาท 

4.จัดจ้างทําสื�อนําเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆ 

เพื�อให้ง่ายแก่การจดจํา  ประมาณ 100,000 บาท

5.เป็นรางวัลตอบแทนการส่งเสริมโครงการด้านเงินออม

ประมาณ 70,000 บาท (โครงการชวนน้องออมทรัพย,์ 
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โครงการส่งเสริมการออมจากสหกรณ์อื�น, โครงการ

ส่งเสริมการออมจากสมาชิก)

6.ค่าสื�อประชาสัมพันธ์ด้านอื�นๆ

              8.1.4 ป้ายโฆษณา 100,000.00 0.00 -100,000.00 100,000.00 100,000.00 สําหรับเป็นสื�อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสัมพันธ,์ ป้ายดิจิตอล ฯลฯ 

       8.2 ระบบสารสนเทศ

              8.2.1 จัดหาลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเพื�อการ 600,000.00 510,115.00 -89,885.00 0.00 -510,115.00 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณรายจ่าย  เนื�องจากดําเนินการ

                    ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

              8.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Line Connect 150,000.00 160,500.00 10,500.00 0.00 -160,500.00 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณรายจ่าย  เนื�องจากดําเนินการ

แล้วเสร็จ ในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

              8.2.3 โครงการพัฒนาระบบเชื�อมต่อตู ้ถอนเงิน 250,000.00 0.00 -250,000.00 321,000.00 321,000.00 เพื�อเป็นค่าจ้างพัฒนา Application ในการทําธุรกรรมการ

                   ผ่าน Mobile Application ถอนเงินฝาก การกู้เงินฉุกเฉิน รวมถึงการโอนเงินฝากจาก

บัญชี KTB ของสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ซึ�งเป็นการ

ทําธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM สามารถทําผ่าน 

Mobile Application ได้ทันทีช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม

บัตร ATM KTB รายปีของสมาชิก

1) ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมฝั�ง KTB จํานวน 107,000 บาท

2) ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมฝั�ง Upbean จํานวน 214,000 บาท

(เป็นโครงการต่อเนื�องจากปี 2563)

              8.2.4 โครงการพัฒนาระบบเลือกตั �งออนไลน์ 100,000.00 31,278.00 -68,722.00 500,000.00 468,722.00 เพื�อเป็นค่าจ้างพัฒนา Website Application สําหรับการเลือกตั �ง 

Online มีการเลือกตั �งในคูหาลงคะแนนเช่นเดิม แต่ระบบ Online

จะช่วยลดขั �นตอนการนับคะแนน ทําให้ทราบผลการเลือกตั �งเร็วขึ �น  

การจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทางเข้าบัญชีให้แก่สมาชิกได้โดยตรง 

ลดความเสี�ยงในการขนเงิน  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั �ง

รวมถึงลดปัญหาการลงคะแนนซํ � าซ้อนของสมาชิก

(ปี 2563 เป็นการศึกษาดูงานสหกรณ์อื�นที�ใช้ระบบเลือกตั�งOnline 

เพื�อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั�น)

งบประมาณรายจ่าย 2564
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ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2563 ธ.ค.62 - พ.ย.63 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2564 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 63

              8.2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบ O2O 500,000.00 155,150.00 -344,850.00 0.00 -155,150.00 ปี 2564 ไม่ตั �งงบประมาณรายจ่าย  เนื�องจากดําเนินการ

                        1) จัดซื�อคอมพิวเตอร์ O2O 48,150.00 แล้วเสร็จ ในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

                        2) ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรม 107,000.00

              8.2.6 โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 1) เพื�อปรับเปลี�ยนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทดแทน

                       (Server) และปรับปรุงห้อง เครื�องเดิมที�ใช้มาเป็นระยะเวลานาน  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

การทํางานของ Server และเพื�อให้มีความปลอดภัยด้านข้อมูล

มากยิ �งขึ �น สามารถรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศ

ได้หลายหลายมากขึ �น ราคาเครื�อง รวมซอฟต์แวร์และตู้ Rack 

ประมาณ 450,000 บาท

2) ค่าปรับปรุงห้อง Server เพื�อให้มีความปลอดภัยมากขึ �น

ราคาประมาณ 200,000 บาท

       8.3 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับสหกรณ์

              8.3.1 โครงการสนับสนุนค่าดําเนินการของหน่วยงาน 100,000.00 50,000.00 -50,000.00 170,000.00 120,000.00 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดต่างจังหวัดซึ� ง

                 ต้นสังกัดปลายทาง หักเงินเดือนสมาชิกนําส่งให้สอ.ครูสมุทรปราการหน่วยงานละ

1,000 บาทหรือตามความเหมาะสม หรืออาจจัดหาเป็นของ

ที�ระลึกแก่หน่วยงาน

       8.4  โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี 200,000.00 39,890.00 -160,110.00 200,000.00 160,110.00  เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ทําแผนงาน 

และงบประมาณประจําปีของสหกรณ์

       8.5 ระบบสวัสดิการบุคลากรในการปฏิบัติงาน

             8.5.1 โครงการจัดตั �งกองทุนสํารองเลี �ยงชีพสําหรับ 250,000.00 0.00 -250,000.00 200,000.00 200,000.00  - เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที�สหกรณ์

                      เจ้าหน้าที�สหกรณ์ มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน 

เนื�องจากไม่ได้รับเงินบํานาญเหมือนระบบราชการ โดย

นายจ้าง (สหกรณ์) เป็นผู ้ จ่ายเงินสมทบในอัตราที�ไม่ตํ �ากว่า

ลูกจ้างจ่าย

 - กฎหมายกําหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้ใน

อัตรา 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน

หน้า 14
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 - ประมาณการ สหกรณ์สมทบเดือนละ 2% เจ้าหน้าที�

ประจําไม่เกิน 20 คน เป็นเงินประมาณ 200,000 บาท /ปี

(โครงการต่อเนื�องจากปี 2563)

       8.6 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื�อสังคม CSR 200,000.00                0.00 -200,000.00 150,000.00 150,000.00  - เป้าหมาย คือสมาชิก เจ้าหน้าที� กรรมการ และประชาชน

ประมาณ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 

จํานวน 2 กิจกรรม

 1) กิจกรรมรวมนํ � าใจ บริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย

     (ใช้จ่ายจากงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายอื�น )ๆ

 2) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน   (ใช้จ่ายจากทุน

สาธารณประโยชน)์

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  จัดหาอุปกรณ์ 

และร่วมบริจาค หรือจัดในรูปแบบอื�นตามที�คณะกรรมการ

กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

 - เพื�อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีร่วมกัน 

และเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

             รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 3,212,000.00 1,414,506.64 -1,797,493.36 3,141,000.00 1,726,493.36

รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา) 5,022,000.00 1,572,795.64 -3,449,204.36 4,491,000.00 2,918,204.36

หมายเหตุ.-  หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นําหมวดอื�นมาถัวเฉลี�ยได้ในวงเงินรวมที�ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว ้นหมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ให้ถัวเฉลี�ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั �นๆ
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