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5.2 พิิจารณาอนุุมััติิการจััดสรรกำไรสุุทธิิ ประจำปีี 2564
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564
ผลการดำเนิ น งานในป 2564 สหกรณ ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิจ ำนวน 262,727,063.29 บาท
(สองรอ ยหกสิบ สองล านเจ็ดแสนสองหมื่น เจ็ด พัน หกสิบ สามบาทยี่สิบ เก าสตางค ) ซึ่ ง คณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดพิจารณาแลว
เห็ น ควรจัดสรรกำไรสุท ธิตามขอบั ง คับ สหกรณ ฯ พ.ศ.2564 ขอ 29 เพื่อ เสนอตอที่ ป ระชุม ใหญ ส ามั ญ
ประจำป 2564 ดังนี้
รายการ

กำไรสุทธิ
1. หักเปนทุนสำรอง (ไมนอยกวา
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ)
2. คาบำรุงสันนิบาตสหกรณ
(ไมเกินรอยละ 1 ของกำไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000 บาท

ป 2564
%
ป 2563
%
ป 2562
%
262,727,063.29 100.00 224,151,340.30 100.00 209,830,840.50 100.00
27,134,897.48 10.33 22,461,075.63 10.02 20,987,629.08 10.00
30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

กำไรสุทธิทเี่ หลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน จัดสรรดังนี้
รายการ
ป 2564
1. - เงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว
4.60
(ไมเกินรอยละ 10 ตามกฎกระทรวง)
- จำนวนเงินปนผลที่จา ย
150,375,408.13
2. - เงินเฉลี่ยคืน (ตามสวนดอกเบี้ย
12.00
ที่ชำระระหวางป
- จำนวนเงินเฉลี่ยคืนที่จาย
48,659,757.68
3. โบนัสแกกรรมการดำเนินงาน
5,727,000.00
และเจาหนาที่ (ไมเกินรอยละ 10
ของกำไรสุทธิ)
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
50,000.00
(ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน )
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
500,000.00
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชน (ไมเกิน
4,100,000.00
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ)
7. ทุนสวัสดิการ (ไมเกินรอยละ 10
26,000,000.00
ของกำไรสุทธิ)
8. ทุนสรางและขยายสำนักงานฯ
50,000.00
9. กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน
(ไมเกินรอยละ 2 ของกำไรสุทธิ)

100,000.00

%

ป 2563
4.40

%

ป 2562
4.50

%

57.24 140,266,794.12
10.00

62.58 135,804,470.47
9.20

64.72

18.52
2.18

43,897,470.55
4,886,000.00

19.58
2.18

40,888,740.95
4,570,000.00

19.49
2.18

0.02

20,000.00

0.01

20,000.00

0.01

0.19

1,000,000.00

0.45

30,000.00

0.01

1.56

50,000.00

0.02

30,000.00

0.01

9.90

11,500,000.00

5.13

7,450,000.00

3.56

0.02

20,000.00

0.01

20,000.00

0.01

0.03

20,000.00

0.01

0.00

0.00
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หมายเหตุ .- ปงบประมาณ 2564 มีรายการยอดคงเหลือ
1. ทุนสำรองของสหกรณ จำนวน 332,467,346.39 บาท
2. ทุนรักษาระดับเงินปนผล จำนวน 1,145,639.71 บาท
3. ทุนสาธารณประโยชน จำนวน 5,086,812.84 บาท
4. ทุนสวัสดิการ
จำนวน -3,694,162.31 บาท
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ดังนี้
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ จำนวน 1,353,376.00 บาท
6. ทุนสรางและขยายสำนักงานฯ
จำนวน 3,954,026.09 บาท
7. กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน
จำนวน 5,087,896.25 บาท

การวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยเงินกู ในป 2564 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับ เปนดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู (สามัญ, ฉุกเฉิน)
(1 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
รอยละ 5.50 ตอป
(1 กรกฎาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)
รอยละ 5.25 ตอป
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ย ป 2564
รอยละ 5.40 ตอป
หัก เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก (รอยละ 12.00 ของดอกเบี้ยเงินใหกู)
0.65 ตอป
ดอกเบี้ยเงินใหกู (สุทธิ) ที่สมาชิกจายในป 2564
รอยละ 4.75 ตอป
** ป 2563
รอยละ 5.04 ตอป
** ป 2562
รอยละ 5.22 ตอป
** ป 2561
รอยละ 5.43 ตอป
** ป 2560
รอยละ 5.58 ตอป
** ป 2559
รอยละ 5.69 ตอป
** ป 2558
รอยละ 5.78 ตอป
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. เปนของสมาชิกสหกรณ รอยละ 75.76 ของกำไรสุทธิ คือ
1.1 เงินปนผล (รอยละ 57.24)
150,375,408.13 บาท
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (รอยละ 18.52)
48,659,757.68 บาท
รวม
199,035,165.81 บาท
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก รอยละ 11.70 ของกำไรสุทธิ คือ
2.1 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (รอยละ 0.02)
50,000.00 บาท
2.2 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ (รอยละ 0.19)
500,000.00 บาท
2.3 ทุนสาธารณประโยชน (รอยละ 1.56)
4,100,000.00 บาท
2.4 ทุนสวัสดิการ (รอยละ 9.90)
26,000,000.00 บาท
2.5 กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน (รอยละ 0.03)
100,000.00 บาท
รวม
30,750,000.00 บาท
3 เปนทรัพยสินสวนรวม (คงอยูในสหกรณ) รอยละ 10.35 ของกำไรสุทธิ คือ
3.1 ทุนสำรอง (รอยละ 10.33)
27,134,897.48 บาท
3.2 ทุนสรางและขยายสำนักงานฯ (รอยละ 0.02)
50,000.00 บาท
รวม
27,184,897.48 บาท
4. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ รอยละ 2.18 ของกำไรสุทธิ คือ
- โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (รอยละ 2.18)
5,727,000.00 บาท
5. เปนของสันนิบาตสหกรณ รอยละ 0.01 ของกำไรสุทธิ
30,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
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5.3 พิิจารณาเปลี่่�ยนแปลงการจััดสรรทุุนสะสมประเภทต่่างๆ ของสหกรณ์์
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทตางๆ ของสหกรณ
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2564
ขอ 69 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ
(16) กำหนดรูปการณซึ่งสหกรณคิดจะทำเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
ขอเท็จจริง
ณ สิ้นปบัญชี (30 พ.ย. 2564) สหกรณฯ มีทุนสะสมประเภทตางๆ คงเหลือดังนี้
1) ทุนสรางขยายสำนักงาน
จำนวน 3,954,026.09 บาท
2) ทุนสาธารณประโยชน
จำนวน 5,086,812.84 บาท
3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
จำนวน 1,145,639.71 บาท
4) ทุนสวัสดิการ
จำนวน -3,694,162.31 บาท
5) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ จำนวน 1,353,376.00 บาท
6) กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน
จำนวน 5,087,896.25 บาท
ขอพิจารณา /ขอเสนอ
เนื่องจากในแตละปสหกรณมีการใชจายทุนสวัสดิการใหแกสมาชิกเปนจำนวนมาก จากขอมูล
การใชทุนสวัส ดิก ารป 2564 ใชจายจำนวน 28,506,300 บาท แตขอบังคับ สหกรณ พ.ศ.2564 ขอ 29 (7)
กำหนดใหสหกรณจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสวัสดิการไดไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เพื่อใหสหกรณมี
ทุนสวัสดิการเพียงพอ สำหรับใหความชวยเหลือสมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในการ
ประชุมครั้งที่ 28 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบใหนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรทุนสะสมประเภทตางๆ ที่สหกรณมีอยูแลว เขาเปนทุนสวัสดิการ เพิ่ม เติม จากการจัดสรรกำไรสุท ธิ
ป 2564 ตามขอบังคับขอ 29 ดังนี้
ประเภททุนสะสม
1.ทุนสรางขยายสำนักงาน
2.ทุนสาธารณประโยชน
3.ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
4.ทุนสวัสดิการ
5.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
6.กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ 30 พ.ย.64
3,954,026.09
5,086,812.84
1,145,639.71
-3,694,162.31
1,353,376.00
5,087,896.25
12,933,588.58

เสนอจัดสรร
กำไร 2564
+50,000.+4,100,000.+50,000.+26,000,000.+500,000.+100,000.30,800,000.-

เสนอขอ
เปลีย่ นแปลง
-4,000,000.+4,000,000.-

0.00

ยอดคงเหลือหลัง
เปลี่ยนแปลง
4,004,026.09
5,186,812.84
1,195,639.71
26,305,837.69
1,853,376.00
5,187,896.25
43,733,588.58

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
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.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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ระเบีียบวาระที่่�5 เรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา

5.4 พิิจารณาอนุุมััติิแผนยุุทธศาสตร์์สหกรณ์์ (ฉบัับที่่� 4) ระยะ 5 ปีี พ.ศ.2565-2569
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรสหกรณ (ฉบับที่ 4) ระยะ 5 ป พ.ศ.2565 - 2569
ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ขอ 5 นอกจากอำนาจหนาที่ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 51/1 ใหคณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ดวย
(1) กำหนดนโยบาย ทิ ศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุม ครั้งที่ 28/2564 (วาระพิเศษ)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบนำเสนอแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
จำกัด ในระยะ 5 ป พ.ศ.2565 – 2569 เพื่อใหที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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แผนยุทธศาสตร
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด
การบริหารงานเชิงกลยุทธ ถือเปนกลไกสำคัญที่จะตอบสนองทิศทางการวางแผนยุทธศาสตรของ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ดังนั้นแผนยุทธศาสตรฉบับนี้จึงเกิดจากการประสานงาน ความรวม
แรงรวมใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการนำเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนอยางเป นขั้นตอนเพื่อเปน
ยุทธศาสตรนำทางไปสูการดำเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ใหเกิดประสิทธิภาพไดในที่สุด
รวมทั้งนำไปสูการสรางกรอบทิศทางในการพัฒนาและนำไปใชในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด ตอไป
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ ซึ่งเปนแผน
กลยุทธ ฉบับที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2556 โดยเปนแผนระยะ 3 ป และดำเนินการตอเนื่องมาเรื่อยๆ จนถึงแผนกลยุทธ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบกำหนดทิศทางในการบริหารงานสหกรณ สำหรับแผนพัฒนา
สหกรณ ฉบับที่ 4 ไดจัดทำเปนแผนยุทธศาสตรสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569) เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องในการบริหารจัดการแผน
สหกรณไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพื่อคนหาแนวทางการดำเนินงานสูความสำเร็จขององคกรและลดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสหกรณ ทั้งใน
สวนที่เกิดขึ้นแลวและแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีตอ
สหกรณทั้งโดยตรงและโดยออม จากนั้นจึงนำมาวิเคราะหหากลยุทธเพื่อการพัฒนา โดยใชการจับคูผลที่ไดจาก
การวิเคราะห SWOT โดยใชตาราง TROWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธ
1) สรางกลยุทธ SO : กลยุทธเชิงรุก ใชจุดแข็งสรางโอกาส
2) สรางกลยุทธ WO : กลยุทธเชิงแกไข เอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส
3) สรางกลยุทธ ST : กลยุทธเชิงปองกัน และใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
4) สรางกลยุทธ WT : กลยุทธเชิงรับ ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
เมื่อไดดำเนินการตามขั้นตอนตางๆ เรียบรอยแลว สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด จึงได
จัดทำวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร เพื่อเปน กรอบและแนวทางในการบริหารงานของสหกรณฯ
ในระยะเวลา 5 ป (ป 2565 – 2569) โดยกำหนดรายละเอียดไว ดังนี้
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วิสัยทัศน (VISION)
“ เปนสหกรณชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอยางยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการใหบริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ
5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
เปาหมายสูงสุด (ULTIMATE GOAL)
สหกรณเปนองคกรที่มีความมั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสมาชิก
เปาประสงค (GOAL)
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
2. การบริการของสหกรณสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
3. สหกรณมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารไดรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลาและเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก
4. จัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณใหดีขึ้น
5. การพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
คานิยมรวม (CORE VALUES) : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารโปรงใส ใสใจสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร (STRATEGIC ISSUES)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ (STRATEGY)
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทศาสตร ไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินการไว ดังนี้
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 1
ระดมทุนภายใน
กลยุทธที่ 2
เพิ่มรายได
กลยุทธที่ 3
แกไขปญหาหนี้สินสมาชิก
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สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ
คุณภาพการบริหารเงินทุน
พัฒนาบุคลากรดานบริหารเงินทุนอยางมืออาชีพ

ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 1
พัฒนาบุคลากรสหกรณ
กลยุทธที่ 2
เพิ่มแรงจูงใจแกบุคลากรสหกรณ
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย
กลยุทธที่ 1
จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอพรอมโปรแกรมงานสหกรณ
กลยุทธที่ 2
พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware)
กลยุทธที่ 3
ฐานขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง
กลยุทธที่ 4
ขอมูลขาวสาร
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1
ปรับปรุงโครงสรางองคกร
กลยุทธที่ 2
ทบทวนการทำงานหลัก
กลยุทธที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กลยุทธที่ 4
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กลยุทธที่ 5
คุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของสหกรณ
กลยุทธที่ 7
สงเสริมใหสหกรณมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 8
ระบบบริการ

ระเบีียบวาระที่่� 5

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)

มุมอง

2.เพิ่มรายได

1.ระดมทุนภายใน

กลยุทธ

สหกรณมีรายไดที่เพิ่มขึ้น
จากการดำเนินงาน
100%

90%

2.รอยละ 100 ของสมาชิกที่เขา
รวมโครงการแกไขปญหาหนี้สินครู
ไดรับการปรับโครงสรางหนี้
3.รอยละ 90 ของลูกหนี้คาเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญเรียกเก็บไดตามเกณฑ

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
(15.40%)

(31 ต.ค. 64)

80%

1.รอยละ 80 ของสมาชิก
ลงทะเบียนเขารวมโครงการแกไข
ปญหาหนี้สินครู

3,595 ลานบาท
250 ลานบาท

2.จำนวนทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้นตอป
ไมเกิน 50 ลานบาท

เปาหมาย
รวม
5,077 ลานบาท
477 ลานบาท

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

สรางความมั่นคงดานเงินทุน 1.รอยละ 2 ของเงินรับฝากจาก
แกสหกรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง

3,445
ลานบาท
/ 50
65%

85%

60%

60%

80%

50%

2566
4,783
ลานบาท
/ 93

3,395
ลานบาท
/ 50

2565
4,690
ลานบาท
/ 90

70%

90%

70%

3,495
ลานบาท
/ 50

2567
4,879
ลานบาท
/ 96

คาเปาหมายรายป

แผนยุทธศาสตร สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)
วิสัยทัศน “ เปนสหกรณชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอยางยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ”

80%

95%

75%

3,545
ลานบาท
/ 50

2568
4,977
ลานบาท
/ 98

90%

100%

80%

3,595
ลานบาท
/ 50

2569
5,077
ลานบาท
/ 100
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มุมอง

กลยุทธ

เปาประสงค

97.50%

80%

80%

500
ลานบาท

98.50%
(31 ต.ค. 64)
(97.25%)
95%

100%

2,500
ลานบาท

5.รอยละ 98.50 ของการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกไดตามเกณฑ
6.รอยละ 95 ของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหนวยงานตนสังกัด
ตางจังหวัดไดตามเกณฑ
7.รอยละ 100 ของสมาชิกที่
โอนยายหักเงินผานตนสังกัด
ตางจังหวัด
8.ปริมาณธุรกิจใหมที่ใหกูแกสมาชิก
เพิ่มขึ้นจำนวน 500 ลบ. ตอป

2565
50%

90%
(31 ต.ค. 64)
(19.30%)

เปาหมาย
รวม

4.รอยละ 90 ของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บไดตามเกณฑ

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด
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500
ลานบาท

85%

85%

97.75%

2566
60%

500
ลานบาท

90%

90%

98.00%

2567
70%

คาเปาหมายรายป

500
ลานบาท

95%

93%

98.25%

2568
80%

500
ลานบาท

100%

95%

98.50%

2569
90%

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
100

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)

มุมอง

25%

40%

60%

3.รอยละ 25 ของกลุมสมาชิก (กลุม 1)
เงินเดือนติดลบที่เขารวมโครงการ
แกไขปญหาหนี้สินมีเงินเดือนเหลือ
จากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น
4.รอยละ 40 ของกลุมสมาชิก
(กลุม 2) ที่มีเงินเดือนเหลือไมพอใช
(ต่ำกวา 30%) ที่เขารวมโครงการ
แกไขปญหาหนี้สินมีเงินเดือนเหลือ
จากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น
5.รอยละ 60 ของกลุมสมาชิก
(กลุม 3) ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน
30% ที่เขารวมโครงการแกไข
ปญหาหนี้สินมีเงินเดือนเหลือจาก
การหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น

100%

เปาหมาย
รวม

2.รอยละ 100 ของสมาชิกผูกทู ี่เขา
รวมโครงการแกไขปญหาหนี้สิน
มีเงินเดือนเหลือใชจายมากกวา
30% ตอเดือน (เปาหมายหลัก)

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด
100%

เปาประสงค

3.แกไขปญหาหนี้สิน สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1.รอยละ 100 ของสมาชิกที่เปนหนี้
สมาชิก
ลงทะเบียนแกไขปญหาหนี้สินครู

กลยุทธ

40%

20%

5%

80%

2565
80%

45%

25%

10%

85%

2566
85%

50%

30%

15%

90%

2567
90%

คาเปาหมายรายป

55%

35%

20%

95%

2568
95%

60%

40%

25%

100%

2569
100%
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ระเบีียบวาระที่่� 5

ระเบีียบวาระที่่� 5

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)

มุมอง

4.สรางเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจ
สหกรณ

กลยุทธ

เพิ่มแหลงลงทุนกับสหกรณ
อื่นๆ

หนี้ NPL ของสหกรณลดลง

เปาประสงค

(นับแบบไมสะสม)

200
ลานบาท

60%

2.รอยละ 60 ของสมาชิกที่พน
สภาพที่ผิดนัดในเดือนแรกไดรับการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามเกณฑ
1.จำนวนเงินที่สหกรณเชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ
เครือขาย จำนวน
200 ลบ. ตอป

60%

5% ตอป
นับแบบไมสะสม

8.รอยละของสมาชิกที่เขารวมอบรม
อาชีพเสริมเพิ่มรายไดลดคาใชจาย
1.รอยละ 60 ของสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เดือนแรกเขาสูการปรับ
โครงสรางหนี้

1,000 คน
(ตอป)
นับแบบไมสะสม

10% ตอป
นับแบบไมสะสม

6.รอยละ 10 ของสมาชิกที่เปนหนี้
ไดเขารับการอบรม
7.จำนวน 1,000 คนของกลุม
สมาชิกทีไ่ มมีหนี้ (กลุม 4) มีความรู
การบริหารจัดการทางการเงิน

เปาหมาย
รวม

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

200
ลานบาท

20%

20%

5%
(500 คน)

1,000 คน

2565
10%
(600 คน)

200
ลานบาท

30%

30%

5%
(500 คน)

1,000 คน

2566
10%
(600 คน)

200
ลานบาท

40%

40%

5%
(500 คน)

1,000 คน

2567
10%
(600 คน)

คาเปาหมายรายป

200
ลานบาท

50%

50%

5%
(500 คน)

1,000 คน

2568
10%
(600 คน)

200
ลานบาท

60%

60%

5%
(500 คน)

1,000 คน

2569
10%
(600 คน)

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)

มุมอง

6.พัฒนาบุคลากร
ดานบริหารเงินทุน
อยางมืออาชีพ

5.คุณภาพการ
บริหารเงินทุน

กลยุทธ

สหกรณมีบุคลากรดานการ
บริหารเงินทุนอยางมือ
อาชีพ

เงินทุนของสหกรณมีความ
มั่นคงและเขมแข็ง

เปาประสงค

5 คน
(นับแบบสะสม)

12 ครั้ง /ป

2.วิเคราะหขอมูลทางการเงินเปน
ประจำทุกเดือน
1.จำนวนของฝายจัดการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารเงินทุนไดรับใบ
certificate ดานการบริหารเงินจาก
กลต.

นโยบาย
ดานที่ 1 บริการ
การเงินแกสมาชิก
ดานที่ 2
การเชือ่ มโยง
เครือขายสหกรณ
ดานที่ 3
การดำรงสินทรัพย
สภาพคลอง

เปาหมาย
รวม

1.จำนวน 1 ครั้ง ในปของการออก
นโยบายที่เปนลายลักษณอกั ษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

1 คน

12 ครั้ง

2565
1

2 คน

12 ครั้ง

2566
1

3 คน

12 ครั้ง

2567
1

คาเปาหมายรายป

4 คน

12 ครั้ง

2568
1

5 คน

12 ครั้ง

2569
1
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มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

มุมอง

เปาประสงค

บุคลากรมีความรูความ
เขาใจและสมรรถนะสูงตอ
การดำเนินงานสหกรณ

กลยุทธ

1.พัฒนาบุคลากร
สหกรณ
100%
(7 คน)
100%
(20 คน)
100%
(7 คน)
100%

≥ 90%

3.รอยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ,ผูตรวจสอบกิจการ ผาน
การอบรมบริหารเงินทุนสหกรณ
4.รอยละ 100 ของฝายผูจัดการ,
รองผูจัดการ,หัวหนาฝาย ผานการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ
5.รอยละ 100 ของฝายจัดการ
ผานการอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทับใจ
6.รอยละ 90 ของคาคะแนน
ประเมินตนเองตามเกณฑคูมือ
บริการที่ประทับใจ

100%

เปาหมาย
รวม

2.รอยละ 100 ของกรรมการ
อำนวยการผานการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการอำนวยการ

1.รอยละ 100 ของกรรมการใหม
ผานการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
70%

100%

100%
(7 คน)

100%
(20 คน)

100%
(7 คน)

2565
100%

75%

100%

100%
(7 คน)

100%
(20 คน)

100%
(7 คน)

2566
100%

80%

100%

100%
(7 คน)

100%
(20 คน)

100%
(7 คน)

2567
100%

คาเปาหมายรายป

85%

100%

100%
(7 คน)

100%
(20 คน)

100%
(7 คน)

2568
100%

90%

100%

100%
(7 คน)

100%
(20 คน)

100%
(7 คน)

2569
100%

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

มุมอง

2.เพิ่มแรงจูงใจ
แกบุคลากรสหกรณ

กลยุทธ

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ
มีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานตอองคกร

เปาประสงค

100%

≥ 5%

2.รอยละ 100 ของฝายจัดการที่มี
อายุการปฏิบัติงาน 25 ปขึ้นไป
ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
3.รอยละ 5 ของฝายจัดการ ไดรับ
การประกาศเปนพนักงานดีเดน
ประจำปตามเกณฑที่กำหนด

≥ 15%

9.รอยละ 15 ของสมาชิกผานการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณวิธีการสหกรณและการ
วางแผนทางการเงิน
100%

≥ 1.50%

8. รอยละ 1.50 ของตัวแทน
สมาชิกผานการอบรมหลักสูตร
บริหารงานสหกรณสูความมั่นคง

1.รอยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ ผูต รวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณเมื่อครบวาระ

≥ 95%

เปาหมาย
รวม

7.รอยละ 95 ของคาคะแนน
ประเมินความพึงพอใจระดับ
ดีขึ้นไป

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

5%

100%

100%

5%

0.5%

2565
80%

5%

100%

100%

8%

0.7%

2566
85%

5%

100%

100%

10%

1%

2567
90%

คาเปาหมายรายป

5%

100%

100%

13%

1.20%

2568
93%

5%

100%

100%

15%

1.50%

2569
95%
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มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา
(Learning and Growth Perspective)

มุมอง

กลยุทธ

เปาประสงค

100%
100%

6.รอยละ 100 ของลูกจางชั่วคราว
ที่ลาออกลดลง

≥ 1.50%

4.รอยละ 1.50 ของสมาชิกที่ไดรับ
การประกาศเปนสมาชิกตนแบบ
ตามเกณฑที่กำหนด
5.รอยละ 100 ของเจาหนาที่ลา
ปวยลดลง

เปาหมาย
รวม

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

90%

80%

2565
0.50%

93%

85%

2566
0.70%

95%

90%

2567
1.00%

คาเปาหมายรายป

98%

95%

2568
1.20%

100%

100%

2569
1.50%

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

มุมอง

เปาประสงค

2.พัฒนาบุคลากร
ดานคอมพิวเตอร
(Peopleware)

เพื่อใหบุคลากรในสหกรณมี
ความรูความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน

1.จัดหาคอมพิวเตอร เพื่อใหเจาหนาที่มี
และอุปกรณให
คอมพิวเตอรและอุปกรณใช
เพียงพอพรอม
งานอยางเพียงพอ
โปรแกรมงาน
สหกรณ

กลยุทธ

1 คน
2 คน
90%
(18 คน)
100%
(24 คน)

2.จำนวนผูด ูแลระบบไดรับการ
พัฒนาจำนวน 2 คน
3.รอยละ 90 ของกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการ ไดรับการ
พัฒนาการใชโปรแกรม
4.รอยละ 100 ของฝายจัดการ
ไดรับการพัฒนาและประมวลผล

3
โปรแกรม

3.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ (เสริม)
อยางนอย 3 โปรแกรม
1.จำนวนโปรแกรมเมอรไดรับการ
พัฒนาจำนวน 1 คน

2 ระบบ

1

เปาหมาย
รวม

2.ปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ
อยางนอย 2 ระบบงาน

1.สัดสวนคอมพิวเตอรตอ
เจาหนาที่ (1:1)

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย

1 ระบบ

2566
1

2567
1

60%
(14 คน)

50%
(10 คน)

1 คน

70%
(17 คน)

60%
(12 คน)

1 คน

1 คน

80%
(19 คน)

70%
(14 คน)

1 โปรแกรม 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม

1 ระบบ

2565
1

คาเปาหมายรายป

90%
(22 คน)

80%
(16 คน)

2568
1

100%
(24 คน)

90%
(18 คน)

2569
1
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มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

มุมอง

เพื่อใหมีฐานขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองและ
ทันสมัย

เพื่อใหสมาชิกไดรบั ขอมูล
ขาวสารของสหกรณอยาง
สม่ำเสมอ และทั่วถึงหลาย
ชองทาง

4.ขอมูลขาวสาร

เปาประสงค

3.ฐานขอมูลที่
ครบถวน ถูกตอง

กลยุทธ

90%

90%

4
ชองทาง
95%

1.รอยละ 90 ของสมาชิกที่มารับ
บริการไดรับการสอบถาม/
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
2.รอยละ 90 ของสมาชิกกลุม
บำนาญไดรับขอมูลขาวสารของ
สหกรณ
3.จำนวนชองทางการสงขอมูล
ขาวสารที่สม่ำเสมออยางนอย
4 ชองทาง
4.รอยละ 95 ของสมาชิกสหกรณ
ไดรับขอมูลขาวสารผาน (Line bot)

99%

25%

50%
(12 คน)

5.รอยละ 50 ของฝายจัดการมี
ความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรม
สำเร็จรูป (Excel advance)
6.รอยละ 25 ของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกัดไดรับการพัฒนา
การใชโปรแกรมเสริม
1.รอยละ 99 ของฐานขอมูล
ครบถวน ถูกตองและทันสมัย

เปาหมาย
รวม

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
75%

4
ชองทาง

80%

80%

90%

5%

2565
30%
(7 คน)

80%

4
ชองทาง

83%

83%

93%

10%

2566
35%
(8 คน)

88%

4
ชองทาง

85%

85%

95%

15%

2567
40%
(10 คน)

คาเปาหมายรายป

90%

4
ชองทาง

88%

88%

97%

20%

2568
45%
(11 คน)

95%

4
ชองทาง

90%

90%

99%

25%

2569
50%
(12 คน)

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
108

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

มุมอง

กำหนดกระบวนการ
ทำงานหลัก

เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
ประสิทธิภาพ

3.เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน

โครงสรางองคกรสอดคลอง
กับบริบทในปจจุบัน

เปาประสงค

2.ทบทวนกระบวนการ
ทำงานหลัก

1.ปรับปรุงโครงสราง
องคกร

กลยุทธ

100%

100%

90%

1.รอยละ 100 ของตำแหนงงาน
ไดรับการกำหนด คุณลักษณะ
เปนลายลักษณอักษร (JD)
2.รอยละ 100 ของฝายจัดการ
ไดรับการมอบหมายงาน
เปนลายลักษณอักษร (JS)
3.รอยละ 90 ของฝายจัดการ
มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ระดับดีขึ้นไป

5 ครั้ง

5 ครั้ง

2.จำนวนครั้งของการทบทวน
แผนกำลังคนระยะ 10 ป
ปละ 1 ครั้ง
1.จำนวนครั้งของการทบทวน
กระบวนการหลัก และเผยแพร
เปนลายลักษณอักษร
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง

เปาหมาย
รวม

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสรางองคกร ปละ 1 ครั้ง

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมมาภิบาล

80%

100%

100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2565
1 ครั้ง

83%

100%

100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2566
1 ครั้ง

85%

100%

100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2567
1 ครั้ง

คาเปาหมายรายป

88%

100%

100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2568
1 ครั้ง

90%

100%

100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2569
1 ครั้ง

109
ANNUAL
REPORT

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

2021

ระเบีียบวาระที่่� 5

ระเบีียบวาระที่่� 5

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

มุมอง

ดีเลิศ

90%

1.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณไมต่ำกวาระดับ
มาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A)
2.รอยละ 90 ของคาคะแนน
การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานโครงสรางทางการเงิน

เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
สหกรณ

98%

1.รอยละ 98 ของคาคะแนน
การประเมินตนเองของสหกรณ
สีขาวตามหลักธรรมมาภิบาล

สหกรณผานเกณฑการ
ประเมินเปนสหกรณสีขาว
ระดับประเทศ และเปนที่
ยอมรับของสมาชิก

100%

5.คุณภาพการบริหาร
จัดการ

1.รอยละ 100 ของความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง,ดานเครดิต
,ดานปฏิบัติการ,ดานการตลาด
,ดานกลยุทธ ไดรับการแกไข
และปรับปรุง

90%

90%

4.รอยละ 90 ของฝายจัดการ
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP)
5.รอยละ 90 ของตัวชี้วัด ระดับ
องคกรตามแผนยุทธศาสตร
ผานตามเกณฑที่กำหนด

เปาหมาย
รวม

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

ปองกันแกไขขอบกพรองใน
การปฏิบัติงานไมใหเกิดซ้ำ
ขึ้นอีก

เปาประสงค

4.การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

กลยุทธ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
80%

ดีเลิศ

96%

85%

80%

2565
80%

83%

ดีเลิศ

96%

90%

83%

2566
83%

85%

ดีเลิศ

97%

95%

85%

2567
85%

คาเปาหมายรายป

87%

ดีเลิศ

97%

98%

88%

2568
88%

90%

ดีเลิศ

98%

100%

90%

2569
90%

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
110

มุมมองดานสมาชิกและการบริการ
(Customer and Service Perspective)

มุมมองดานกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective)

มุมอง

ระเบียบขอบังคับสหกรณ
เหมาะสมกับบริบทของ
สมาชิกและสอดคลองกับ
กฎกระทรวง

เปาประสงค

8.ระบบบริการ

สมาชิกมีความพึงพอใจการ
บริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก

7.สงเสริมใหสหกรณมีสวน สรางคุณคาขององคกร
รวมตอชุมชนและสังคม
และแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอชุมชนและ
สังคม

6.ปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับของสหกรณ

กลยุทธ

5 ครั้ง

5 ครั้ง

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่
ภูมิทัศน ไดตามเกณฑที่กำหนด

ไมตำ่ กวา
5 กิจกรรม

2.จำนวนกิจกรรมที่สหกรณจัด
ขึ้นเองเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ
one stop service

ไมตำ่ กวา
25 กิจกรรม

100 %

เปาหมาย
รวม

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณใหการสงเสริม
สนับสนุนตอป ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

1.รอยละ 100 ของขอบังคับ
ระเบียบสหกรณ ไดรับการ
ปรับปรุง สอดคลองกับ
กฎกระทรวง

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไมต่ำกวา
1 กิจกรรม

ไมต่ำกวา
5 กิจกรรม

2565
80 %

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไมต่ำกวา
1 กิจกรรม

2569
100 %

ไมต่ำกวา ไมต่ำกวา ไมต่ำกวา
1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

2568
95 %

ไมต่ำกวา
5 กิจกรรม

2567
90 %

ไมต่ำกวา ไมต่ำกวา ไมต่ำกวา
5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม

2566
85 %

คาเปาหมายรายป
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มุมมองดานสมาชิกและการบริการ
(Customer and Service

มุมอง

8.ระบบบริการ

กลยุทธ

เพื่อรับฟงขอเสนอแนะของ
สมมชิกสหกรณตอการ
พัฒนาสหกรณ

เปาประสงค

2.รอยละของขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะไดรับการวาง
แนวทางของการแกไขและตอบ
กลับเปนลายลักษณอักษร

1.รอยละ 80 ของสมาชิกที่ตอบ
กลับแบบสอบถามสหกรณ

คาเปาหมาย
และตัวชี้วัด

100%

80%

เปาหมาย
รวม

60%

2565
60%

70%

2566
65%

80%

2567
70%

คาเปาหมายรายป

90%

2568
75%

100%

2569
80%

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
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ระเบีียบวาระที่่�5 เรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา

5.5 พิิจารณาอนุุมััติิแผนปฏิิบััติิการ ประจำปีี 2565
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องการพิจารณาอนุมัตแิ ผนปฏิบัติการ ประจำป 2565
แผนงาน /โครงการ เปนการกำหนดวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ
และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรที่กำหนดไว ซึ่งในป 2565 – 2569 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด
ไดจัดทำแผนยุทธศาสตร เพื่อกำหนดทิศทางการบริหาร และจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารกิจการ
ทั้งนี้ แผนงาน /โครงการตางๆ ไดกำหนดเปนแผนปฏิบัติการใหอยูภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนากิจการใหเจริญกาวหนา มั่นคง และ
ยั่งยืน
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร สหกรณไดกำหนดแผนปฏิบัติการ
ประจำป 2565 เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2564
ขอ 77 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอที่
ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
ขอ 69 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ
ดังนั้นเพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป 2565 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (ฉบับที่ 4)
ระยะ 5 ป พ.ศ.2565 – 2569 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 28/2564
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำป 2565 เพื่อให
ที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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โครงการ
1.โครงการติดตามการ
ชำระหนี้

กลยุทธที่ 2 เพิ่มรายได

2.จำนวนทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้นตอป

ตัวชี้วัด
1.รอยละของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
2.รอยละของสมาชิกที่เขารวม
โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู
ไดรับการปรับโครงสรางหนี้
3.รอยละของลูกหนี้คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเรียกเก็บได
ตามเกณฑ

2.กิจกรรมการปรับโครงสรางหนี้

3.ปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก
กลุมลูกหนีค้ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
1.เปดลงทะเบียนสมาชิกเขารวม 1.รอยละของสมาชิกลงทะเบียน
โครงการแกไขปญหาหนี้สิน เพื่อ เขารวมโครงการแกไขปญหา
เปนฐานขอมูลการวิเคราะหระบบ หนี้สินครู

2.ถือหุนรายเดือนตามระเบียบฯ

โครงการ
กิจกรรมหลัก
1.โครงการสงเสริมการออม 1.สงเสริมใหสมาชิกฝากเงิน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 1 ระดมทุนภายใน
งบประมาณ
30,000 บาท

50%

80%

เปาหมาย
60%

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

งบประมาณ
-

ถัวจายงบประชาสัมพันธ
3,395 ลานบาท ขอ 8.1.4
/ 50

เปาหมาย
4,690 ลานบาท
/ 90

แผนปฏิบัติการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำป 2565

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน

-คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนี้

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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2.ออกผลิตภัณฑสินเชื่อประเภท
ใหมใหตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก

3.โครงการศึกษาและพัฒนา 1.ปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีอยู 1.ปริมาณธุรกิจใหมที่ใหกูแก
ผลิตภัณฑสินเชื่อแกสมาชิก ใหสมาชิกใชบริการไดสะดวก และ สมาชิกเพิ่มขึ้นตอป
รวดเร็ว

500
ลานบาท

80%

80%

6.ตามหักเงินตนสังกัดตางจังหวัด 6.รอยละของการเรียกเก็บหนี้
กรณีสมาชิกโอนยาย
สมาชิกจากหนวยงานตนสังกัด
ตางจังหวัดไดตามเกณฑ
1.รอยละของสมาชิกโอนยายที่
หักเงินผานตนสังกัดตางจังหวัด

97.50%

5.รอยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหนวยงานตนสังกัด
ไดตามเกณฑ

5.ติดตามการหักเงินชำระหนีจ้ าก
หนวยหักตนสังกัด

เปาหมาย
50%

ตัวชี้วัด
4.รอยละของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บไดตามเกณฑ

กิจกรรมหลัก
4.ปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก
กลุมลูกหนี้ตามคำพิพากษา

2.โครงการสนับสนุน
1.สงยอดหักเงินกับหนวยงานตน
คาดำเนินการของหนวยงาน สังกัดปลายทางเมื่อมีสมาชิก
ตนสังกัดปลายทาง
โอนยาย

โครงการ
1.โครงการติดตามการ
ชำระหนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 2 เพิ่มรายได

ถัวจายงบประชาสัมพันธ
ขอ 8.1.4

30,000 บาท

งบประมาณขอ 8.3.1

170,000 บาท

ถัวจายงบคาโทรศัพท
ขอ 4.2
ถัวจายงบคาไปรษณีย
ขอ 4.1

-

งบประมาณ
ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ

คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน

-คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนี้

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ
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โครงการ
1.โครงการแกไขปญหา
หนี้สินของสมาชิก

ระเบีียบวาระที่่� 5
80%

5%

20%

40%

2.รอยละของสมาชิกผูกูที่เขารวม
โครงการแกไขปญหาหนี้สินมี
เงินเดือนเหลือใชจายมากกวา
30% ตอเดือน
3.1 รอยละของสมาชิก(กลุม 1)
เงินเดือนติดลบที่เขารวมโครงการ
แกไขปญหาหนี้สินมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น
3.2 รอยละของสมาชิก(กลุม 2)
ที่มีเงินเดือนเหลือไมพอใช (ต่ำ
กวา 30%) ที่เขารวมโครงการ
แกไขปญหาหนี้สินมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น
3.3 รอยละของสมาชิก(กลุม 3)
ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 30%
ที่เขารวมโครงการแกไขปญหา
หนี้สินมีเงินเดือนเหลือจากการ
หักชำระหนี้เพิ่มขึ้น

3.กิจกรรมปรับโครงสรางหนี้
สมาชิก

เปาหมาย
80%

2.ดำเนินการตามมาตรการแผน
แกไขปญหาหนี้สินครู

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
1.รอยละของสมาชิกที่เปนหนี้
1.เปดลงทะเบียนตอบรับความ
ตองการการแกไขปญหาหนี้สินครู ลงทะเบียนแกไขปญหาหนี้สินครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 3 แกไขปญหาหนี้สินสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

งบประมาณ
-

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน

-คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนี้

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการฝาย
การเงินและสินเชื่อ

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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(พ.ย.64 สมาชิกเปนหนี้ 6006 คน)

1.จำนวนของกลุมสมาชิกที่ไมมี
หนี้ (กลุม 4) มีความรูการบริหาร
จัดการทางการเงิน

3.โครงการอบรมใหความรู
ในการบริหารจัดการทาง
การเงิน

5.โครงการควบคุมและลด
ยอดหนี้ NPL

20%

20%

2.รอยละของสมาชิกที่พนสภาพที่
ผิดนัดในเดือนแรกไดรบั การปรับ
โครงสรางหนี้ตามเกณฑ

5%
(500 คน)

1,000 คน

เปาหมาย
10%
(600 คน)

1.ประสานติดตอสมาชิกที่มีปญหา 1.รอยละของสมาชิกที่ผิดนัด
คางชำระใหคำปรึกษาและหา
ชำระหนี้เดือนแรกเขาสูการปรับ
ทางออกรวมกัน
โครงสรางหนี้

4.โครงการอบรมอาชีพเสริม จัดอบรมใหเพิ่มทักษะดานอาชีพ 1.รอยละของสมาชิกที่เขารวม
เพิ่มรายไดลดคาใชจายแก เสริมแกสมาชิก จำนวน 2 ครั้ง /ป อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายไดฯ
(พ.ย.64 มีสมาชิก 9564 คน)
สมาชิก

จัดอบรมใหความรูแกสมาชิก
จำนวน 2 ครั้ง /ป

ตัวชี้วัด
1.รอยละของสมาชิกที่เปนหนี้
ไดเขารับการอบรม

โครงการ
กิจกรรมหลัก
2.โครงการวางแผนชีวิตใหม จัดอบรมใหความรูแกสมาชิก
บริหารจัดการหนี้
จำนวน 4 ครั้ง /ป
(3 เดือน /1 ครัง้ )

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 3 แกไขปญหาหนี้สินสมาชิก

ถัวจายงบคาเบี้ยประชุม
ขอ 2.1

ถัวจายงบคาโทรศัพท
ขอ 4.2

งบประมาณขอ 7.3

250,000 บาท

งบประมาณขอ 7.1.3

250,000 บาท

งบประมาณขอ 7.1.2

งบประมาณ
400,000 บาท

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน

-คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนี้

คณะกรรมการ
ฝายสวัสดิการและ
สารสนเทศ

คณะกรรมการฝาย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ
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2.นำขอมูลทางการเงินในแตละ
เดือนมาวิเคราะหเปนสารสนเทศ
แกผูบริหาร

2.โครงการสนับสนุน
สารสนเทศทางการเงินแก
ผูบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

โครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
(ดานบริหารเงินทุน)

กิจกรรมหลัก
พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูใน
ดานการบริหารเงินลงทุนและ
ไดรับผลการรับรองการผาน
หลักสูตรจาก กลต.

กลยุทธที่ 6 พัฒนาบุคลากรดานบริหารเงินทุนอยางมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก
1.บริหารสภาพคลองทางการเงิน
และธุรกิจสัมพันธทางการเงิน

โครงการ
1.โครงการจัดทำนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารการ
ลงทุน

ตัวชี้วดั
1.จำนวนของฝายจัดการที่
เกี่ยวของกับการบริหารเงินทุน
ไดรบั ใบ certificate ดานการ
บริหารเงินจาก กลต.

2.วิเคราะหขอมูลทางการเงินเปน
ประจำทุกเดือน

ตัวชี้วัด
1.จำนวนครั้งในปของการออก
นโยบายที่เปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
นำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงิน 1.จำนวนเงินที่สหกรณเชื่อมโยง
หรือสหกรณที่มั่นคง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ
เครือขายตอป

กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารเงินทุน

โครงการ
1.โครงการนำเงินสวนเกิน
สภาพคลองไปลงทุนหา
ผลประโยชนเพิ่มเติม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง
กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ

เปาหมาย
1 คน

12 ครั้ง

เปาหมาย
1 ครัง้

เปาหมาย
200 ลานบาท

*ตัดจายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ*

งบประมาณ
ถัวจายขอ 7.2
จากงบรวม 900,000 บาท

-

งบประมาณ
-

งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ฝายจัดการ

ผูรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

ผูรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
118

โครงการ
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณเปนมืออาชีพ
100%
(7 คน)
100%
(20 คน)
100%
(7 คน)

2.พัฒนาคณะกรรมการอำนวยการ 2.รอยละของกรรมการอำนวยการ
ใหมีความรู บทบาทหนาที่ของ
ผานการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ

3.พัฒนาคณะกรรมการ,ผูต รวจสอบ 3.รอยละของกรรมการดำเนินการ,
กิจการในดานการบริหารและ
ผูตรวจสอบกิจการ ผานการ
วิเคราะหเงินทุนของสหกรณ
อบรมบริหารเงินทุนสหกรณ
4.รอยละของฝายผูจดั การ,รอง
ผูจัดการ,หัวหนาฝาย ผานการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ
5.รอยละของฝายจัดการ ผาน
การอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทับใจ
6.รอยละของคาคะแนนประเมิน
ตนเองตามเกณฑคูมือบริการที่
ประทับใจ

4.พัฒนาฝายจัดการในหลักสูตร
การบริหารเงินทุนสหกรณ

5.พัฒนาเจาหนาที่ในหลักสูตร
พฤติกรรมการใหบริการที่
ประทับใจ

6.กำหนดเกณฑมาตรฐานในการ
การประเมินตนเอง

70%

100%

เปาหมาย
100%

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั
1.พัฒนาคณะกรรมการชุดใหมให 1.รอยละของกรรมการใหมผาน
มีความรูเกี่ยวกับขอบังคับระเบียบ การอบรมหลักสูตร
และแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการดำเนินการใหม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ

*ตัดจายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ*

งบประมาณ
ถัวจายขอ 7.2
จากงบรวม 900,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป
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โครงการ
1.โครงการเสริมสรางขวัญ
กำลังใจใหแกบุคลากรของ
สหกรณ

กิจกรรมหลัก
1.จัดทำประกาศเกียรติคุณมอบ
แกบุคลากรเมื่อครบวาระ

ตัวชี้วัด
1.รอยละของกรรมการ
ดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่
ปรึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณเมื่อครบวาระ

1.รอยละของสมาชิกผานการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณวธิ ีการสหกรณและ
การวางแผนทางการเงิน

8.รอยละของตัวแทนสมาชิกผาน
การอบรมหลักสูตรบริหารงาน
สหกรณสูความมั่นคง

8.อบรมพัฒนาตัวแทนสมาชิก

1.จัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับ
หลักการ อุดมการณ วิธีการ
สหกรณ และการวางแผนทาง
การเงิน จำนวน 2 ครั้ง /ป

ตัวชี้วัด
7.รอยละของคาคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

กิจกรรมหลัก
7.จัดทำแบบประเมินความ
พึงพอใจจากสมาชิก

กลยุทธที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแกบุคลากรสหกรณ

2.โครงการอบรมใหความรู
ดานการเงินและระเบียบ
ขอบังคับสหกรณ

โครงการ
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณเปนมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ

เปาหมาย
100%

10%
(1,000 คน)

0.5%

เปาหมาย
80%

งบประมาณ
-

งบประมาณขอ 7.1.3

250,000 บาท

*ตัดจายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ*

งบประมาณ
ถัวจายขอ 7.2
จากงบรวม 900,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายสวัสดิการและ
สารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
120

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

โครงการ
1.โครงการเสริมสรางขวัญ
กำลังใจใหแกบุคลากรของ
สหกรณ

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

140,000 บาท
งบประมาณขอ 8.5.1
ถัวจายงบหมวดเงินเดือน
ขอ 1.1

0.50%

80%

90%

4.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการ
ประกาศเปนสมาชิกตนแบบตาม
เกณฑที่กำหนด
5.รอยละของเจาหนาที่
ที่ลาปวยลดลง
6.รอยละของลูกจางชัว่ คราว
ที่ลาออกลดลง

4.กำหนดเกณฑมาตรฐานสมาชิก
ตนแบบ

5.จัดสวัสดิการสนับสนุนคาทำ
ประกันสุขภาพรายปเจาหนาที่
ไมเกิน 5,000 บาท/คน/ป

6.บรรจุลูกจางชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปขึ้นไปเปน
เจาหนาที่สหกรณ

-

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทัว่ ไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

5%

ถัวจายงบคาใชจายอื่นๆ
ขอ 5.15
-

3.รอยละของฝายจัดการไดรับ
การประกาศเปนพนักงานดีเดน
ประจำปตามเกณฑที่กำหนด

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

3.กำหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ประเมินพนักงานดีเดน

งบประมาณ
50,000 บาท

เปาหมาย
100%

ตัวชี้วัด
2.รอยละของฝายจัดการที่มีอายุ
การปฏิบตั ิงาน 25 ปขึ้นไปไดรับ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมหลัก
2.คัดกรองฝายจัดการที่มีอายุงาน
เขาเกณฑเกิน 25 ปขนึ้ ไปมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแกบุคลากรสหกรณ
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ระเบีียบวาระที่่� 5

โครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
(ดานซอฟตแวร)

ตัวชี้วัด
1.จำนวนโปรแกรมเมอรไดรับการ
พัฒนา
2.จำนวนผูดูแลระบบไดรับการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาบุคลากรดาน
คอมพิวเตอรใหมีความรูในระดับ
โปรแกรมเมอร

2.จัดใหผูดูแลระบบสหกรณได
อบรมพัฒนาความรูเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
1 คน

เปาหมาย
รอพัฒนา
ป 2566

1 โปรแกรม

3.พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริม 6.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ
สหกรณ
(เสริม)
(ระบบการยืนยันหุน หนี้ และเงิน
ฝากคงเหลือของสมาชิก)

กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware)

1 ระบบ

เปาหมาย
1:1

2.ปรับปรุงฟงกชั่นในระบบ
2.ปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ
โปรแกรมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
1.โครงการพัฒนาระบบ
1.จัดใหเจาหนาที่มีคอมพิวเตอรใช 1.สัดสวนคอมพิวเตอรตอ
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอัตรา 1 : 1
เจาหนาที่ (1 : 1)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย
กลยุทธที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอพรอมโปรแกรมงานสหกรณ

*ตัดจายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ*

ถัวจายขอ 7.2
จากงบรวม 900,000 บาท

งบประมาณ
-

200,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (3)

300,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (3)

งบประมาณ
งบประมาณขอ 6.1 (2)

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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30%
(7 คน)
5%

5.จัดหลักสูตรอบรมการใช Excel 5.รอยละของฝายจัดการมีความ
advance แกฝายจัดการ
เชี่ยวชาญในการใชโปรแกรม
สำเร็จรูป (Excel advance)

6.จัดอบรมการใชงานโปรแกรม
เสริมสหกรณแกสมาชิก

โครงการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
1.โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
รอยละของฐานขอมูลครบถวน
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและฐานขอมูลสหกรณ ถูกตองและทันสมัย

เปาหมาย
90%

60%
(14 คน)

4.รอยละของฝายจัดการไดรับ
การพัฒนาและประมวลผล

4.ใหเจาหนาที่ถา ยทอดความรูซึ่ง
กันและกัน

6.รอยละของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกัดไดรับการพัฒนาการ
ใชโปรแกรมเสริม

เปาหมาย
50%
(10 คน)

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
3.จัดอบรมการใชงานโปรแกรมแก 3.รอยละของกรรมการ
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ ไดรับการ
พัฒนาการใชโปรแกรม

กลยุทธที่ 3 ฐานขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง

โครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
(ดานซอฟตแวร)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware)

งบประมาณ
300,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (3)

*ตัดจายจากทุนเพื่อการ
ศึกษาอบรมทางสหกรณ*

งบประมาณ
ถัวจายขอ 7.2
จากงบรวม 900,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป
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โครงการ
1.โครงการประชาสัมพันธ
กาวไกล

กลยุทธที่ 4 ขอมูลขาวสาร

ระเบีียบวาระที่่� 5
4
ชองทาง

3.จำนวนชองทางการสงขอมูล
ขาวสารที่สม่ำเสมอ
4.รอยละของสมาชิกสหกรณ
ไดรบั ขอมูลขาวสารผาน
(Line bot)

3.สงขอมูลขาวสารอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครัง้

4.จัดกิจกรรมเลนเกมสตอบ
คำถามกับสหกรณ เพื่อลุนรับ
รางวัล
75%

80%

เปาหมาย
80%

2.ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิก
2.รอยละของสมาชิกกลุมบำนาญ
บำนาญใหเปนปจจุบัน (Update) ไดรบั ขอมูลขาวสารของสหกรณ

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
1.พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล 1.รอยละของสมาชิกที่มารับ
จากสมาชิกหลังการใชบริการ
บริการไดรับการสอบถาม/
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
งบประมาณขอ 8.1

งบประมาณ
900,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายสวัสดิการและ
สารสนเทศ

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

โครงการ
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ

1 ครัง้

100%

100%

3.จำนวนครั้งของการทบทวน
กระบวนการหลัก และเผยแพร
เปนลายลักษณอกั ษรในรอบป
4.รอยละของตำแหนงงาน ไดรับ
การกำหนด คุณลักษณะเปนลาย
ลักษณอักษร (JD)
5.รอยละของฝายจัดการไดรับ
การมอบหมายงานเปนลาย
ลักษณอักษร (JS)

3.ทบทวนกระบวนการทำงาน
ประจำป

4.ปรับปรุงคุณลักษณะของ
ตำแหนงงานใหเหมาะสม

5.ทบทวนคำสั่งมอบหมายงาน
ประจำป

เปาหมาย
1 ครั้ง
1 ครัง้

ตัวชี้วัด
1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสรางองคกรในรอบป

2.ทบทวนแผนอัตรากำลังประจำป 2.จำนวนครั้งของการทบทวน
แผนกำลังคนระยะ 10 ป
ในรอบป

กิจกรรมหลัก
1.ปรับปรุงโครงสรางและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร
กลยุทธที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
-

คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ
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โครงการ
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ

80%

8.รอยละของตัวชี้วัด ระดับ
องคกรตามแผนยุทธศาสตร
ผานตามเกณฑที่กำหนด

8.ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ระดับองคกร

เปาหมาย
80%

80%

ตัวชี้วัด
6.รอยละของฝายจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ระดับดีขึ้นไป

7.พัฒนาเจาหนาทีต่ ามแผนพัฒนา 7.รอยละของฝายจัดการไดรับ
บุคลากร (IDP)
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP)

กิจกรรมหลัก
6.ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร
กลยุทธที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-

-

งบประมาณ
-

คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณดวย
หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ
-

-

-

-

-

เปาหมาย
85%

96%

ดีเลิศ

80%

80%

ตัวชี้วัด
1.รอยละของความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง,ดานเครดิต,ดาน
ปฏิบัติการ,ดานการตลาด,ดานกล
ยุทธ ไดรับการแกไขและปรับปรุง
2.รอยละของคาคะแนนการ
ประเมินตนเองของสหกรณสีขาว
ตามหลักธรรมมาภิบาล
3.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณไมต่ำกวาระดับมาตรฐาน
ดีเลิศ (ระดับ A)
4.รอยละของคาคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
โครงสรางทางการเงิน
5.รอยละของขอบังคับระเบียบ
สหกรณ ไดรบั การปรับปรุง
สอดคลองกับกฎกระทรวง

กิจกรรมหลัก
1.ตรวจสอบและปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

2.การประเมินตนเองตามเกณฑ
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล

3.การประเมินตามเกณฑมาตร
ฐานการบริหารจัดการสหกรณ

4.การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานโครงสรางทางการเงิน

5.ทบทวนและปรับปรุงขอบังคับ
และระเบียบใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของสหกรณ

คณะกรรมการฝาย
วิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป
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โครงการ
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ

กลยุทธที่ 8 ระบบบริการ

โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณดวย
ธรรมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

2.สำรวจอาคารสถานที่ ใหมีความ 2.ปรับปรุงอาคารสถานที่
พรอมใชงาน
ภูมิทัศน ไดตามเกณฑที่กำหนด
2.1 จัดทำลิฟทนอกตัวอาคาร
เพื่อบริการสมาชิก

ตัวชี้วัด
1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ one stop service
ในรอบป
1 ครั้ง

เปาหมาย
1 ครั้ง

ไมต่ำกวา
1 กิจกรรม

2.จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน 2.จำนวนกิจกรรมทีส่ หกรณจัด
ตอชุมชนและสังคม
ขึ้นเองเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
(โครงการผาปาเพื่อการศึกษาและ ชุมชนและสังคม
บำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม)

กิจกรรมหลัก
1.ทบทวนกิจกรรมการใหบริการ
สมาชิก one stop service

เปาหมาย
ไมต่ำกวา
5 กิจกรรม

ตัวชี้วดั
1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณใหการสงเสริม
สนับสนุนตอปทั้งภาครัฐและ
เอกชน

กิจกรรมหลัก
1.ใหการสนับสนุนกิจกรรมใน
สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหสหกรณมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม

5,000,000 บาท
งบประมาณขอ 6.2 (2)

งบประมาณ
-

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝาย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ

*ตัดจายจากทุน
สาธารประโยชน*

150,000 บาท

*ตัดจายจากทุน
สาธารประโยชน*

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

งบประมาณ
50,000 บาท

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
128

โครงการ
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ

2,500,000 บาท
งบประมาณขอ 6.2 (1)

2.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมี
พื้นที่ใชสอยที่เปนประโยชน
ซอมแซมอาคารสวนที่ชำรุดให
พรอมใชงาน
- จัดทำหอง Relax Zone
- ซอมแซมรอยรั่วภายใน
อาคารเพื่อปองกันน้ำฝนไหลเขา
ภายในอาคาร
- ซอมแซมฝาเพดานใหอยูใ น
สภาพการใชงานไดปกติ
- ติดฟลมอาคาร
- ติดตัง้ ประตูมวนดานหนา
และดานขางอาคาร

500,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (1)

งบประมาณ

254,000 บาท
งบประมาณขอ 5.15

เปาหมาย
1 ครั้ง

2.3 จางเหมาบุคคล Scan
เอกสารจัดเก็บเขาระบบ
อิเล็กทรอนิกส

กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
2.สำรวจอาคารสถานที่ ใหมีความ 2.ปรับปรุงอาคารสถานที่
ภูมิทัศน ไดตามเกณฑที่กำหนด
พรอมใชงาน
2.2 จัดทำหองจัดเก็บเอกสาร
บริเวณชั้น 2 สำนักงานใหญ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 8 ระบบบริการ
ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป
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โครงการ
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ

ระเบีียบวาระที่่� 5
3.รอยละของสมาชิกที่ตอบกลับ
แบบสอบถามสหกรณ
4.รอยละของขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะไดรับการวาง
แนวทางของการแกไขและตอบ
กลับเปนลายลักษณอักษร

3.จัดทำแบบสอบถาม
3 เดือน /ครั้ง

4.แตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อพิจารณาปญหา

60%

-

-

400,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (1)

งบประมาณ

2.6 พัฒนาระบบการ Live
สด ใหมีประสิทธิภาพ
60%

เปาหมาย

500,000 บาท
งบประมาณขอ 6.1 (1)

ตัวชี้วัด

2.5 ปรับปรุงระบบหองประชุม
ชั้น 3 และชั้น 4

กิจกรรมหลัก
- ปรับปรุงหองน้ำ ชั้น 1
- เปลี่ยนตนไม ปรับภูมิทัศน
- ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ
ชั้น 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 8 ระบบบริการ

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
130

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

131

ANNUAL
REPORT

2021

ระเบีียบวาระที่่�5 เรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา

5.6 พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณรายรัับ – รายจ่่าย ประจำปีี 2565
ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องการพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณรายรับ - รายจาย ประจำป 2565
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2564
ขอ 77 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
ขอ 69 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ
ดัง นั้นเพื่อใหก ารจัดทำงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป 2565 สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการ ประจำป 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 28/2564
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบนำเสนองบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป
2565 เพื่อใหที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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ประมาณการรายไดและคาใชจาย และกำไร ประจำป 2565
รายได

ที่

ประมาณการ ป 2564
งบประมาณ 2564

1

ดอกเบี้ยรับจากการใหกู

2

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและ
เงินลงทุน

3

คาธรรมเนียมแรกเขา

4

รายไดอื่น
รวมรายได

ดอกเบี้ยจายเงินกูภายนอก

2

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

3

งบประมาณรายจาย

ป 2565

438,831,764.56

-8,468,235.44

413,800,000.00

1,500,000.00

2,454,530.39

+954,530.39

7,000,000.00

60,000.00

46,200.00

-13,800.00

50,000.00

800,000.00

634,173.72

-165,826.28

800,000.00

449,660,000.00

441,966,668.67

-7,693,331.33

421,650,000.00

ประมาณการ ป 2564
งบประมาณ 2564

1

ผลตาง

447,300,000.00

คาใชจาย

ที่

รับจริง*

ประมาณการ

จายจริง*

ประมาณการ
ผลตาง

ป 2565

3,000,000.00

0.00

-3,000,000.00

1,000,000.00

165,000,000.00

144,118,359.66

-20,881,640.34

155,000,000.00

71,583,000.00

45,939,340.68

-25,643,659.32

56,509,000.00

1,170,000.00

2,009,644.84

+839,644.84

1,410,000.00

(สวนงบปกติ)
4

งบประมาณรายจาย
(สวนงบลงทุนและพัฒนา)
รวมคาใชจา ย

240,753,000.00

192,067,345.18 -48,685,654.82

213,919,000.00

ประมาณการกำไร

208,907,000.00

249,899,323.49 +40,992,323.49

207,731,000.00

*หมายเหตุ .- รับจริง จายจริง เปนตัวเลข จากขอมูลงบการเงิน ณ 30 พ.ย.64
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจำป 2565 แยกตามหมวด
สวนที่ 1 งบปกติ
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจำ
2. หมวดคาตอบแทน
3. หมวดคาวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ

4,112,000.00
900,000.00

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

1,510,000.00

5. หมวดคาใชจายทั่วไป

40,167,000.00

รวมสวนที่ 1 งบปกติ

56,509,000.00

6. หมวดครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง

สวนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ
รวมสวนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

รวม

งบประมาณ
(บาท)
9,820,000.00

11,500,000.00

งบประมาณ
(บาท)
2,750,000.00

รวม

1,881,000.00
4,631,000.00

หมายเหตุ .- งบประมาณทุกรายการใหถัวจายไดภายในวงเงินรวมที่ไดรับอนุมัติแลว ยกเวนหมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ใหถัวจายไดภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
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2. งบประมาณรายจ่าย (ส่ วนที่ 1 งบปกติ)
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)
ั ฑ์)
4. งบทรัพย์สิน (ครุ ภณ
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้ จ่าย (ไม่ รวมงบทรัพย์ สิน) (2)
ประมาณการรายได้ สู งกว่ ารายจ่ าย (1) - (2)

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

รวมรายได้ ท้งั หมด (1)
ค่าใช้ จ่าย
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้

4. รายได้อื่นๆ

3. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน

1.2 เงินกูฉ้ ุกเฉิน

รายได้
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้
1.1 เงินกูส้ ามัญ

รายละเอียด

71,583,000.00
4,291,000.00
10,300,000.00
254,174,000.00
240,753,000.00
208,907,000.00

45,939,340.68
2,171,978.64
1,934,055.30
194,163,734.28
192,067,345.18
249,899,323.49

144,118,359.66

144,118,359.66
0.00

168,000,000.00
3,000,000.00

165,000,000.00

441,966,668.67

634,173.72

46,200.00

2,454,530.39

0.00

438,831,764.56
0.00

449,660,000.00

800,000.00

60,000.00

1,500,000.00

5,300,000.00

447,300,000.00
442,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

-25,643,659.32
-2,119,021.36
-8,365,944.70
-60,010,265.72
-48,685,654.82
40,992,323.49

-20,881,640.34

-23,881,640.34
-3,000,000.00

-7,693,331.33

-165,826.28

-13,800.00

954,530.39

-8,468,235.44

56,509,000.00
4,631,000.00
11,500,000.00
228,640,000.00
213,919,000.00
207,731,000.00

155,000,000.00

156,000,000.00
1,000,000.00

421,650,000.00

800,000.00

50,000.00

7,000,000.00

3,800,000.00

413,800,000.00
410,000,000.00

หน้ า 1
ประมาณการรายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกําไรสุ ทธิ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสมุทรปราการ จํากัด
ปี บัญชี 2565 (1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565)
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(6) เหตุผลและความจําเป็ น

11,881,640.34
1,000,000.00 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกูภ้ ายนอกเฉลี่ย 2.70% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีหนี้เงินกูภ้ ายนอกระหว่างปี 100 ล้านบาท
10,881,640.34 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี่ย 3.20% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ่มระหว่างปี 300 ล้านบาท
10,569,659.32
2,459,021.36
9,565,944.70
34,476,265.72
21,851,654.82
-42,168,323.49

คาดว่าจะปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกเดือนละ 100 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย ธ.ค.64 (5.25%) ม.ค.-พ.ย.65 (5.00%)
คาดว่าจะปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกเดือนละ 6 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย ธ.ค.64 (5.25%) ม.ค.-พ.ย.65 (5.00%)
4,545,469.61 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั้นต่อ
เดือนประมาณ 50 ล้านบาท ผลตอบแทน 0.30% ต่อปี /
ผลตอบแทนจากหุน้ ชสอ. /ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.125%
ลงทุนจากเงินส่ วนเกินสภาพคล่อง
3,800.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 500 คน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท
165,826.28 อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเฉลี่ยคืน ชสอ.
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ต้ งั ตู ้ ATM / เช่าพื้นที่ขายของ ฯลฯ
-20,316,668.67

-25,031,764.56

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

รายงานกิจการ
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220,000.00

392,000.00

600,000.00

2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทํางานล่วงเวลา

9,520,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา
2. หมวดค่ าตอบแทน
800,000.00

520,000.00

1.3 ค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัย

2.1 ค่าเบี้ยประชุม

9,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

1.1 เงินเดือน

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจํา

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
611,221.49

382,400.00

189,000.00

988,400.00

9,411,316.00

512,880.00

8,898,436.00

11,221.49

-9,600.00

-31,000.00

188,400.00

-108,684.00

-7,120.00

-101,564.00

700,000.00

388,000.00

220,000.00

1,000,000.00

9,820,000.00

520,000.00

9,300,000.00

หน้ า 2
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(6) เหตุผลและความจําเป็ น

5,600.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หกั เงินเดือนจาก
สมาชิกส่ งต่อสหกรณ์ โดยให้หวั ละ 40 บาท คํานวณ
จากสมาชิก ณ วันสิ้ นปี บัญชี 2565 (หน่วยงาน 20 บาท
เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่ งคาดว่า 30 พ.ย. 2565 จะมีสมาชิก
ประมาณ 9,700 คน
88,778.51 เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบตั ิงานเร่ งด่วนนอกเวลา
ทํางาน และเพื่อบริ การสมาชิกให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยจ่ายเป็ นรายชัว่ โมงตามกฎหมายแรงงาน

4. เพื่อจ่าย จนท.ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์บริ การ 2,000 บาท/เดือน

3. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ่งช่วยปฏิบตั ิงาน ตามคําสัง่ ของสหกรณ์

11,600.00 เพื่อจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการ, ที่ปรึ กษา
คณะอนุกรรมการ, คณะทํางานตามคําสั่ง และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม ครั้งละ 900 บาทต่อคน (ประธานครั้งละ 1,000 บาท)
31,000.00 1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่เขตซึ่ งช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์ใ นการ
รายเดือนส่ งสหกรณ์ จํานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ
1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะทํางานควบคุมภายในตาม
คําสั่งสหกรณ์ คนละ 35,000 บาท /ปี

401,564.00 1. เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จํานวน
26 อัตรา (จ้างชัว่ คราว 8 อัตรา / ประจํา 18 อัตรา)
2. สํารองรับเจ้าหน้าที่ เพิ่ม 1 อัตรา
15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี
7,120.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยสํานักงานใหญ่
สหกรณ์ จํานวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท
408,684.00

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
200,000.00

3.3 ค่าวัสดุสาํ นักงาน

350,000.00
30,000.00
650,000.00

4.1 ค่าไปรษณี ย์

4.2 ค่าโทรศัพท์

4.3 ค่าไฟฟ้า

950,000.00

300,000.00

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ เครื่ องเขียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

450,000.00

3.1 ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

3,816,000.00

150,000.00

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

รวมค่าตอบแทน
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่ องเขียน และแบบพิมพ์

490,000.00

464,000.00

2.6 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาสหกรณ์

700,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ
2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

646,716.99

32,767.88

338,341.00

425,316.88

142,364.82

113,946.92

169,005.14

3,636,221.49

140,000.00

350,000.00

415,200.00

560,000.00

-3,283.01

2,767.88

-11,659.00

-524,683.12

-57,635.18

-186,053.08

-280,994.86

-179,778.51

-10,000.00

-140,000.00

-48,800.00

-140,000.00

700,000.00

35,000.00

400,000.00

900,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

4,112,000.00

150,000.00

490,000.00

464,000.00

700,000.00

หน้ า 3
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

53,283.01 เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง

61,659.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย
เอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่ งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
2,232.12 เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร

186,053.08 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสาํ หรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จาํ เป็ นสําหรับคอมพิวเตอร์
57,635.18 เพื่อจ่ายเป็ นค่าของใช้สาํ นักงาน อุปกรณ์ทาํ ความ
สะอาด นํ้ายาล้างจาน เครื่ องสุ ขภัณฑ์ กระดาษชําระ
วัสดุเครื่ องเขียน และสิ่ งอื่นๆ ที่จาํ เป็ นในสํานักงาน
474,683.12

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ที่จาํ เป็ น

เงินกู ้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็ จรับเงิน

230,994.86 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คําขอกู ้ สัญญา

140,000.00 เพื่อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที่ไ ด้รับการแต่งตั้ง ในรอบ
ปี บัญชี 2565
48,800.00 เพื่อจ่ายให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ ตามที่ไ ด้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ มาตรา 53 จํานวน 5 คน
140,000.00 เพื่อจ่ายให้ที่ปรึ กษา ตามที่ไ ด้รับการแต่งตั้ง ในรอบปี
บัญชี 2565
10,000.00 เพื่อจ่ายให้แก่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ ประจําปี 2565
475,778.51

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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150,000.00

1,405,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป

5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พกั

350,000.00

4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ
4.4 ค่าประปา

114,207.00

1,176,267.09

137,211.84

-35,793.00

-228,732.91

-212,788.16

150,000.00

1,510,000.00

350,000.00

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ANNUAL
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ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรื อไปปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

35,793.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของ
กรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ปรึ กษา
สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไ ป
ติดต่อเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่ วมประชุม

333,732.91

7) ค่า Internetสําหรับการใช้งานในอนาคต

บริ หารสหกรณ์ (UPBEAN)

ปี ละ 10,272 บาท (รวม VAT 7%) สําหรับระบบโปรแกรม

6) ค่าบริ การ Ethernet Cardและ IP รายเดือนๆละ 800 บาท

สําหรับระบบโปรแกรมบริ หารสหกรณ์ (UPBEAN)

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

5) ค่าบริ การเชื่อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER

เดือนละ 11,235 บาท ปี ละ 134,820 บาท

4) ค่า Lease Line และ Router ระบบเชื่อมต่อ ATM KTB

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

3) ค่า Internetความเร็ วสู ง ใช้ภายในศูนย์บริ การสหกรณ์ จํานวน

212,788.16 1) ค่า Internetความเร็ วสู ง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
สํานักงานใหญ่ และศูนย์บริ การ (VPN) จํานวน 1 Link ๆ ละ
1,500 บาท ปี ละ 19,260 บาท (รวม VAT %)
2) ค่า Internetความเร็ วสู ง ใช้ภายในสํานักงานสหกรณ์
จํานวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท
ปี ละ 91,000 บาท (รวม VAT 7%)

หน้ า 4
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม่ , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
ปี บัญชี 2564
25,000.00
21,229.38
-3,770.62
25,000.00
3,770.62 เพื่อจ่ายเป็ นค่านํ้าประปาใช้ภายในอาคารสํานักงานทุกแห่ง
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
100,000.00
100,000.00

5.5.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

5.5.3 ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี
270,000.00

150,000.00

5.5 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
5.5.1 ค่ารักษาพยาบาล

5.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

9,500,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ

5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ
5.2 ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สิน

150,784.00

84,550.00

46,656.75

94,526.75

9,142,220.22

-119,216.00

-15,450.00

-53,343.25

-55,473.25

-357,779.78

250,000.00

100,000.00

100,000.00

135,000.00

9,600,000.00

99,216.00 1) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม ซึ่ งกําหนดให้สถานประกอบการต้องขึ้น
ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5%
ของเงินเดือนลูกจ้าง

40,473.25 -เพื่อจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมจากส่ วนที่เบิก
จากประกันสังคมไม่ไ ด้ ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
53,343.25 เพื่อจ่ายเป็ นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่
ถึงระดับปริ ญญาตรี (อ้ างอิ งหลักเกณฑ์ ตามราชการ)
15,450.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าตรวจสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 4,000 บาท /คน /ปี

สถานที่ ค่าอาหารว่างจ่ายให้สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมคนละ
200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 500,000 บาท
2) ค่าจัดทํารายงานกิจการประจําปี จํานวน 1,000 เล่ม
เล่มๆละประมาณ 150 บาท เป็ นเงิน 150,000 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็ นของขวัญปี ใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,500
1,500 + 500 บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 9,600 คน
เป็ นเงิน 19,200,000 บาท
4) เพื่อจ่ายเป็ นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมใหญ่สามัญ จํานวน 250,000 บาท
5) สํารองไว้เพื่อประชุมใหญ่วิสามัญ จํานวน 200,000 บาท
457,779.78 1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการสรรหากรรมการ หรื อผูต้ รวจ
สอบกิจการ ประจําปี และค่าพาหนะให้สมาชิก 1,000 บาท /คน
(ประมาณการสมาชิก 9,600 คน ใช้สิทธิ์ 95%)
2) เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 500,000.-

หน้ า 5
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม่ , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2564
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
150,000.00
86,192.40
-63,807.60
150,000.00
63,807.60 เพื่อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆ ของ
สํานักงานที่ชาํ รุ ด ไม่สามารถใช้งานได้ หรื อเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ใ ห้ดีข้ ึน
15,500,000.00
14,837,210.00
-662,790.00
20,300,000.00
5,462,790.00 1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าดําเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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200,000.00

1,300,000.00

150,000.00

200,000.00
600,000.00

5.8 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่

5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5.10 ค่ารับรอง

5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

5.7 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ

643,596.71

167,449.02

116,607.01

1,059,417.00

88,061.80

43,596.71

-32,550.98

-33,392.99

-240,583.00

-111,938.20

650,000.00

200,000.00

150,000.00

1,200,000.00

160,000.00

หน้ า 6
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั้งปี

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

6,403.29

32,550.98

33,392.99

140,583.00

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
และระบบสมาชิกออนไลน์ ประมาณ 80,000 บาท

4) ค่าบริ การดูแลรักษาระบบ Mobile Application

Malware และ Virus ระบบสํารองข้อมูล ประมาณ 6,000 บาท

ค่าบริ การต่ออายุชื่อเว็บไซต์ ระบบความปลอดภัย SSL ป้องกัน

3) ค่าบริ การดูแลและบํารุ งรายปี ระบบเว็บไซต์สหกรณ์

ปี ละไม่เกิน 15% ของราคาซื้ อขาย ประมาณ 200,000 บาท

2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์ UPBEAN

บริ การ เดือนละ 12,000 บาท ปี ละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%)

ลูกจ้างจ่าย (สหกรณ์จ่ายสมทบ 2%)
- กฎหมายกําหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้ใ น
อัตรา 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน
-เพื่อสมทบไว้เป็ นเงินบําเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินบําเหน็จรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ 1 ราย
ตามคําพิพากษา เดือนละ 65,343 บาท ปี ละ 784,116.1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เข้าบัญชีสมาชิก
(KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอื่นตามอัตราเรี ยกเก็บ)
2) ค่าเช็ค ค่าอากรแสตมป์ และอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองคณะกรรมการ แขกที่มาเยีย่ มชม
กิจการ และสมาชิกที่มาใช้บริ การติดต่องานกับสหกรณ์
1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสํานักงานสหกรณ์ และศูนย์

นายจ้าง (สหกรณ์) เป็ นผูจ้ ่ายเงินสมทบในอัตราที่ไ ม่ต่าํ กว่า

71,938.20 - เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์
มีเงินออมไว้ใ ช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรื อออกจากงาน
เนื่องจากไม่ไ ด้รับเงินบํานาญเหมือนระบบราชการ โดย

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
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ระเบีียบวาระที่่� 5

ระเบีียบวาระที่่� 5
1,000,000.00

25,000,000.00

1,000,000.00

5.14 ค่าเสื่ อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ

5.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี)

72,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

5.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมาย

5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
553,027.69

3,479,946.50

255,695.00

56,000.00

-446,972.31

-21,520,053.50

-744,305.00

-16,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

500,000.00

72,000.00

หน้ า 7
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565

446,972.31

1,520,053.50

244,305.00

16,000.00

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
เดือนละ 3,400 บาท ปี ละ 43,656 บาท (รวม VAT)
ค่าบริ การ Server 5,000 /เดือน ปี ละ 64,200 บาท (รวม VAT)
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 150,000 บาท
6) ค่าดูแลระบบ Line Connect ประมาณ 20,000 บาท
7) ค่าดูแลระบบโปรแกรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
8) เพื่อปรับปรุ งเพิ่มเติมประสิ ทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ
1) เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงใช้พาหนะส่วนตัวเดินทาง
ไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขากับสํานักงาน
ใหญ่ เป็ นประจําทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท
2) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเดินทางไปส่งไปรษณี ย์ และซื้อ
ของใช้ประจําสํานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท
(จ่ายตามมติคณะกรรมการ)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดําเนินการทางกฎหมาย เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องต่อสู ้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
เป็ นรายการปรับปรุ งทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ที่สหกรณ์ใ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั และการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
1) ค่าประชาสัมพันธ์และติดต่อสมาชิก ตามโครงการแก้ไ ขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก จํานวน 30,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 คน รวมประมาณ 254,000 บาท
3)ประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานเกิน
25 ปี ขึ้นไป จํานวน 50,000 บาท
4) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยสหกรณ์
มิไ ด้ต้ งั งบประมาณไว้

5) ค่าสมัคร Apple Developer รายปี /ค่าบริ การเชื่อมต่อ Port ATM

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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50,000.00

5.18 ค่าเช่ายานพาหนะ

ควบคุมเสี ยง

1) ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
1.1 แอร์ ปรับอากาศ 2 เครื่ อง
1.2 เก้าอี้สาํ นักงาน 1 ตัว (ทดแทนของเดิมชํารุ ด)
1.3 ทีวี LED สําหรับห้องประชุมชั้น 4 และเครื่ อง

1,800,000.00

55,892,000.00
71,583,000.00

100,000.00

5.17 ค่าประกันภัย

รวมค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป
รวมงบประมาณรายจ่ าย (ส่ วนที่ 1 งบปกติ)
6. หมวดครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
6.1 ค่าครุภัณฑ์

300,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ
5.16 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์

531,893.00
121,338.00
5,555.00
405,000.00

31,290,219.22
45,939,340.68

2,500.00

88,843.17

222,728.20

-1,268,107.00

-24,601,780.78
-25,643,659.32

-47,500.00

-11,156.83

-77,271.80

2,000,000.00

40,167,000.00
56,509,000.00

50,000.00

100,000.00

300,000.00

หน้ า 8
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
50,000 บาท

2.เครื่ องปรับอากาศ ติดตั้งห้องเก็บสัญญา ราคาโดยประมาณ

1.3 พัฒนาระบบการ Live สด ประมาณ 400,000.-

ประมาณ 500,000.-

และศูนย์บริ การ
1.2 ปรับปรุ งระบบห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4

1,468,107.00 1.โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงานสหกรณ์
1.1 จัดทําห้องจัดเก็บเอกสารฝ่ ายต่างๆ ประมาณ 500,000.- ตูร้ างเลื่อนสําหรับจัดเก็บเอกสาร ตูช้ ้ นั อเนกประสงค์
ตูจ้ ดั เก็บการ์ ดลายเซ็นแบบกันไฟ ตูเ้ ซฟนิรภัยห้องการเงิน

8,876,780.78
10,569,659.32

47,500.00 เพื่อไว้สาํ หรับกรณี ที่บุคลากรของสหกรณ์ตอ้ งมีการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะไปปฏิบตั ิงานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ

กับธนาคาร เบี้ยประกันประมาณ 40,000 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประกันภัย การขนเงินสด ระหว่างสหกรณ์

77,271.80 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารประจําสํานักงาน
และหมึกพิมพ์เครื่ องถ่าย
11,156.83 1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประกันการเสี่ ยงภัยอาคารสํานักงาน
สหกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ สิ่ งตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้า ตู ้ ATM และอื่นๆ ทุนประกันประมาณ
61 ล้านบาท เบี้ยประกันประมาณ 60,000 บาท

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
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ระเบีียบวาระที่่� 5

ระเบีียบวาระที่่� 5
1,000,000.00

1,000,000.00

2.1 เครื่ อง Printer2 เครื่ อง (ทดแทนเครื่ องเดิมชํารุ ด)
2.2 เครื่ อง Printer1 ตัว สําหรับฝ่ ายการเงิน
2.3 เครื่ องสํารองไฟ 25 เครื่ อง
2.4 เครื่ อง Server + เครื่ อง Firewall
2.5 เครื่ องสแกนเอกสาร 1 เครื่ อง
2.6 คอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่ อง
2.7 โทรศัพท์มือถือ Samsung 5 เครื่ อง
3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

2) ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 1 งบปกติ

10,732.10
6,290.00
61,150.00
546,300.00
24,400.00
71,560.00
28,495.00
0.00

748,927.10

-1,000,000.00

-251,072.90

1,000,000.00

1,000,000.00

หน้ า 9
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565

5.ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสํานักงานเป็ นชนิด

ประมาณ 300,000 บาท

4. ปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชาํ รุ ด หรื อซื้ อทดแทน

ปลอดภัย ราคาประมาณ 7,000 บาท

3.ติดตั้งเครื่ อง Scan เข้า-ออกห้องเก็บสัญญาเพื่อความ

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
สหกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท

1.3 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล

200,000 บาท

1.2 พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริ มสหกรณ์ ประมาณ

สู งขึ้น ประมาณ 300,000 บาท

1.1 ปรับปรุ งฟั งก์ชนั่ ในระบบโปรแกรมให้มีประสิ ทธิภาพ

1,000,000.00 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างๆ ที่จาํ เป็ น
2.สํารองไว้สาํ หรับซื้ ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer
หากมีการชํารุ ด เสี ยหาย หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การทํางานของ Computer

เครื่ อง printer, เครื่ องปรับสมุดคู่ฝาก, อุปกรณ์ Network

ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED และปรับเปลี่ยน
เครื่ อง ปรับอากาศเป็ นชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้าตามความจําเป็ น ประมาณ 200,000 บาท
6.ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัยสํานักงาน อาทิ
กล้องวงจรปิ ด ถังดับเพลิง ฯลฯ
7. เพื่อจัดซื้ อโต๊ะ / เก้าอี้ / และครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน ประมาณ 250,000 บาท
251,072.90 1.สํารองไว้สาํ หรับซื้ อเครื่ อง Computer , เครื่ องสํารองไฟ

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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4,000,000.00

2) จัดทําลิฟท์นอกตัวอาคาร

6,500,000.00
10,300,000.00

2,500,000.00

1) ค่าปรับปรุ ง และพัฒนาอาคารสถานที่สาํ นักงาน

รวมค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
รวมหมวดครุ ภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง

3,800,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

รวมค่ าครุ ภัณฑ์
6.2 ค่าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

653,235.20
1,934,055.30

0.00

653,235.20

1,280,820.10

-5,846,764.80
-8,365,944.70

-4,000,000.00

-1,846,764.80

-2,519,179.90

7,500,000.00
11,500,000.00

5,000,000.00

2,500,000.00

4,000,000.00

หน้ า 10
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
2.สํารองไว้สาํ หรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ ที่ตอ้ ง
เร่ งดําเนินการตามความจําเป็ น และมิไ ด้อยูใ่ นแผนโครงการ
ของสหกรณ์ เพื่อให้การทํางานมีความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ
และทันสมัยมากขึ้น

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

6,846,764.80
9,565,944.70

มีลกั ษณะสู งชัน ทําให้เกิดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุไ ด้

ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากบันไดขึ้นลงค่อนข้างลําบาก

- เพื่อให้สามารถใช้พ้นื ที่หอ้ งประชุมชั้น 4 ของสํานักงานสหกรณ์

1,846,764.80 1.โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงานสหกรณ์
-ปรับปรุ งอาคารสถานที่ใ ห้มีพ้ืนที่ใ ช้สอยที่เป็ นประโยชน์
ซ่อมแซมอาคารส่ วนที่ชาํ รุ ดให้พร้อมใช้งาน
1.1 จัดทําห้อง Relaz Zone
1.2 ซ่อมรอยรั่วภายในอาคารเพื่อป้องกันนํ้าฝนไหลเข้า
ภายในอาคาร
1.3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยูใ่ นสภาพการใช้งานได้ปกติ
1.4 ติดฟิ ล์มอาคาร
1.5 ติดตั้งประตูมว้ นด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
1.6 ปรับปรุ งห้องนํ้าชั้น 1
1.7 เปลี่ยนต้นไม้ ปรับภูมิทศั น์
1.8 ปรับปรุ งอาคารศูนย์บริ การ ชั้น 1
2.เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสํานักงาน และศูนย์บริ การ
สมาชิก กรณี เกิดชํารุ ด เสี ยหาย ที่ไ ม่ไ ด้คาดการณ์ไ ว้
3.เพื่อตกแต่งอาคารสํานักงาน หรื อปรับปรุ งภูมิทศั น์เพิ่มเติม
ตามความจําเป็ น
5,000,000.00 - เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ ณ สหกรณ์

2,719,179.90

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
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100,000.00

700,000.00

7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก

0.00

7.1.2 โครงการวางแผนชีวิตใหม่บริ หารจัดการหนี้

7.1.3 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นการเงิน
และระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

0.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

7.1.1 โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดง
มุทิตาจิตแก่สมาชิกผูท้ ี่จะเกษียณประจําปี

7. แผนพัฒนาบุคลากร
7.1 โครงการพัฒนาให้ความรู้ดา้ นสหกรณ์แก่สมาชิก

ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
0.00

212,066.71

-

422,370.00

-700,000.00

112,066.71

0.00

422,370.00

700,000.00

250,000.00

400,000.00

250,000.00

หน้ า 11
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

700,000.00 เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่จดั กิจกรรมด้าน
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท
(ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

37,933.29 - เป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจ จัดอบรม
จํานวน 2 ครั้ง /ปี
- เป้าหมายจํานวนสมาชิกรุ่ นละ 500 คน รวม 2 รุ่ น 1,000 คน
- จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรื อสัมมนา หรื อจัด
รู ปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ใ นแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อให้ผทู ้ ี่เป็ นสมาชิก มีความรู ้ทางด้านการเงิน และเข้าใจใน
สิ ทธิหน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ หลักการต่างๆ
ของสหกรณ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
(ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)

400,000.00 -จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่ตอ้ งการแก้ไ ขปัญหาหนี้ สิน
เพื่อมิใ ห้เกิดปั ญหาสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ กบั สหกรณ์
และเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้มีเงินเหลือจ่ายมากขึ้น
จัดอบรม 4 ครั้ง /ปี (3 เดือน /1 ครั้ง)
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรื อสัมมนา หรื อจัด
รู ปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด

-172,370.00 -จัดอบรมให้ความรู้การวางแผนชีวิตหลังเกษียณแก่สมาชิก
ผูท้ ี่จะเกษียณในปี 2565 และจัดงานแสดงมุทิตาจิต
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรื อสัมมนา หรื อจัด
รู ปแบบอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด
-จ่ายเป็ นค่าของที่ระลึกแก่สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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8.1.2 ค่าส่ ง SMS

รวมงบส่ วนแผนพัฒนาบุคลากร
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์
8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์
8.1.1 ค่าสารสัมพันธ์

7.3 โครงการอบรมอาชีพเสริ มเพิม่ รายได้ลดรายจ่าย
แก่สมาชิก

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

162,639.79

219,760.88

250,000.00
200,000.00

1,032,405.71

-

1,350,000.00

150,000.00

-37,360.21

-30,239.12

-317,594.29

-150,000.00

200,000.00

250,000.00

2,750,000.00

250,000.00

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
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ผ่านการพัฒนาของบริ ษทั Upbean ประมาณ 50,000 บาท
(ข้อความละไม่เกิน 0.59 สตางค์)

Line Connect และระบบ Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT

37,360.21 1) จ่ายเป็ นค่าส่ ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละ
ประมาณ 2 ครั้ง และตามโอกาสสําคัญต่างๆ ประมาณ
150,000 บาท มีแผนใช้คู่ขนานกับระบบ Line Connect
เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2) ค่า SMS OTP เพื่อใช้ใ นระบบ Spktcoop App , Spktc Online

ฉบับละประมาณ 7 บาท เป็ นเงิน 250,000 บาท (ส่งกลุ่มบํานาญ)

30,239.12 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดทําสารสัมพันธ์ ไม่เกินเดือนละ 3,000 ฉบับ

คณะกรรมการ ที่ปรึ กษา อนุกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามภารกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น หรื อ
รู ปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ใ นแผนปฏิบตั ิการ
(สหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั เองหรื อส่งบุคลากรเข้าร่ วมกับหน่วยงานอื่น)
(ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
250,000.00 - เป้าหมายคือ สมาชิกสามัญผูส้ นใจเข้าร่ วมฝึ กอบรมวิชาชีพ
จํานวน 2 รุ่ นๆ ละ 250 คน รวม 500 คน โดยต้องมีผเู ้ ข้าร่ วม
อบรมไม่นอ้ ยกว่า 80 คนต่อรุ่ น
- จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการที่สหกรณ์จดั ฝึ กอบรม เพื่อสร้าง
อาชีพเสริ มให้แก่สมาชิก หรื อรู ปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ใ นแผนปฏิบตั ิการ
(ใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
1,717,594.29

- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ

หน้ า 12
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม่ , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
ปี บัญชี 2564
400,000.00
397,969.00
-2,031.00
900,000.00
502,031.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

8.2.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อตูถ้ อนเงิน
ผ่าน Mobile Application

321,000.00

100,000.00

8.1.5 ป้ ายโฆษณา

8.2 ระบบสารสนเทศ

300,000.00

50,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

8.1.4 ค่าดําเนิ นการประชาสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา
8.1.3 ค่าส่ งข้อความผ่าน Line

0.00

0.00

52,323.00

43,870.61

-321,000.00

-100,000.00

-247,677.00

-6,129.39

321,000.00

100,000.00

300,000.00

50,000.00

หน้ า 13
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

321,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างพัฒนา Application ในการทําธุ รกรรมการ
ถอนเงินฝาก การกูเ้ งินฉุกเฉิ น รวมถึงการโอนเงินฝากจาก
บัญชี KTB ของสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นการ
ทําธุ รกรรมโดยไม่ตอ้ งใช้บตั ร ATM สามารถทําผ่าน
Mobile Application ได้ทนั ทีช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
บัตร ATM KTB รายปี ของสมาชิก

100,000.00 สําหรับเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ใ นรู ปแบบต่างๆ
เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสัมพันธ์, ป้ายดิจิตอล ฯลฯ

247,677.00 1.เพื่อเป็ นรางวัลในการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้สมาชิกอ่านข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 50,000 บาท
2.เพื่อจัดทํา Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท
3.เพื่อจัดทําสติ๊กเกอร์ Line Animation สําหรับองค์กรสหกรณ์
ประมาณ 110,000 บาท
4.จัดจ้างทําสื่ อนําเสนอประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลในด้านต่างๆ
เพื่อให้ง่ายแก่การจดจํา ประมาณ 100,000 บาท
5.เป็ นรางวัลตอบแทนการส่ งเสริ มโครงการด้านเงินออม
ประมาณ 30,000 บาท โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อแก่สมาชิก ประมาณ 30,000 บาท
6.ค่าสื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นอื่นๆ

6,129.39 1) ค่าบริ การ LINE OFFICIAL ACCOUNTเดือนละประมาณ
1,500 บาท ส่ งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน
2) ค่าบริ การ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,500 บาท
ส่ งข้อความได้ 35,000 ข้อความ /เดือน
3) ค่าบริ การส่ วนเกินจากแพ็คเก็จ คิดเป็ นข้อความละประมาณ
0.04 บาท/ข้อความ

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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8.5.1 โครงการเสริ มสร้างขวัญกําลังใจให้แก่
บุคลากรของสหกรณ์
8.6 โครงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม

8.5 ระบบสวัสดิการบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

8.4 โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี

ต้นสังกัดปลายทาง

8.3.1 โครงการสนับสนุนค่าดําเนินการของหน่วยงาน

0.00
0.00

150,000.00

134,778.65

108,600.00

417,600.00

0.00

0

200,000.00

170,000.00

700,000.00

8.2.3 โครงการปรับปรุ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และปรับปรุ งห้อง

8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

500,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

8.2.2 โครงการพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

-150,000.00

0.00

-65,221.35

-61,400.00

-282,400.00

-500,000.00

150,000.00

140,000.00

200,000.00

170,000.00

0.00

0.00

หน้ า 14
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565

(เป็ นโครงการต่อเนื่องจากปี 2563 - 2564)

2) ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมฝั่ง Upbean จํานวน 214,000 บาท

1) ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมฝั่ง KTB จํานวน 107,000 บาท

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

140,000.00 -เพื่อเป็ นสวัสดิการในการสนับสนุนค่าทําประกันสุ ขภาพ
รายปี เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
150,000.00 - เป้าหมาย คือสมาชิก เจ้าหน้าที่ กรรมการ และประชาชน
ประมาณ 100 คน เข้าร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์
จํานวน 1 กิจกรรม
1) กิจกรรมโครงการผ้าป่ าเพื่อการศึกษาและบํารุ งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
(ใช้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)

61,400.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดต่างจังหวัดซึ่ ง
หักเงินเดือนสมาชิกนําส่ งให้สอ.ครู สมุทรปราการหน่วยงานละ
1,000 บาทหรื อตามความเหมาะสม หรื ออาจจัดหาเป็ นของ
ที่ระลึกแก่หน่วยงาน
65,221.35 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ทําแผนงาน
และงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์

-417,600.00 ปี 2565 ไม่ไ ด้ต้ งั งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากดําเนินการ
แล้วเสร็ จ ในปี 2564 เรี ยบร้อยแล้ว

0.00 ปี 2565 ไม่ต้ งั งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากสหกรณ์มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่ ทําให้ไ ม่สะดวกในการ
พัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64
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ระเบีียบวาระที่่� 5
2,941,000.00
4,291,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2564

1,139,572.93
2,171,978.64

-1,801,427.07
-2,119,021.36

1,881,000.00
4,631,000.00

741,427.07
2,459,021.36

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 64

(8) เหตุผลและความจําเป็ น
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์
และร่ วมบริ จาค หรื อจัดในรู ปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ใ นแผนปฏิบตั ิการ
- เพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีร่วมกัน
และเป็ นการเสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ.- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นาํ หมวดอื่นมาถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว ยกเว้นหมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ให้ถวั เฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์
รวมงบประมาณรายจ่ าย (ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา)

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

หน้ า 15
งบประมาณรายจ่ าย 2565
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา่
(4) งบประมาณ
ธ.ค.63 - พ.ย.64
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2565

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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ระเบีียบวาระที่่�5 เรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา

5.7 พิิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่่�ยวกัับการฝาก
ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่องการพิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ
การลงทุุ
ในรอบป
2565 นของสหกรณ์์ ในรอบปีี 2565
ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ขอ 5 นอกจากอำนาจหนาที่ตามมาตรา 51 และมาตรา
51/1 ใหคณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ
เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวขางตน และเพื่อใหการบริหารงาน
เกี ่ ย วกั บ การลงทุ น ของสหกรณ ใ นรอบป 2565 สามารถดำเนิน การได ห ลากหลายรู ป แบบ โดยไดรับ
ผลประโยชนและผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) กำหนด เรื่องขอกำหนดการฝากหรือการลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558 และขอบังคับของสหกรณ จึงขอเสนอนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก
การลงทุนของสหกรณในรอบป 2565 เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

ดังตอไปนี้

1. กรอบนโยบายการลงทุน
กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ทางการเงินแกสหกรณ

1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ

3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ
เจริญแกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
(ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
พ.ศ.2563)
ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
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(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงิ นฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันการเงินคุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ Aขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุน ตาม มาตรา
62 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542
ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของ
สหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได
2. แผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุน ป 2565
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุม ครั้งที่ 28/2564 (วาระพิเศษ)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดม ีม ติเห็นชอบนำเสนอแผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุนของสหกรณ
ในป 2565 โดยลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอ กำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 ในวงเงิน
ไมเกิน 1,500 ลานบาท
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลอ งตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูง สุด
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญกำหนดแนวทางการลงทุนใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเปนผูดำเนินการภายใต
กรอบการลงทุนที่กำหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
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5.8 พิิจารณาอนุุมััติิกำหนดวงเงิินกู้้�ยืืมหรืือค้้ำประกััน ประจำปีี 2565
ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องการพิจารณาอนุมัตกิ ำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2565

1. เรื่องเดิม
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ประชุมใหญวสิ ามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยที่ประชุมใหญฯ มีมติอนุมัติใหกำหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำป 2564 ไวไมเกิน 3,000,000,000.- บาท (สามพันลานบาทถวน)
2. ขอกฎหมาย
2.1 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ขอ 5 นอกจากอำนาจหนาที่ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 51/1 ใหคณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ดวย
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ
2.2 หลักเกณฑการกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน
2.2.1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ
วงเงินการกูยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561
ขอ 7 หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมของสหกรณ
ขอ 7.2 หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณแตละประเภท
7.2.1 พิ จ ารณาจากทุ น เรื อ นหุ น ที่ ช ำระแล ว รวมกั บ ทุ น สำรองของสหกรณ
ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ
7.2.2 กำหนดคาสัมประสิท ธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืม ของสหกรณ แยกตาม
ประเภทของสหกรณ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณ ไมเกิน
1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ
ขอ 8 วิธีปฏิบัติใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณนำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการ
กูยืมของสหกรณใหที่ประชุมใหญพิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืมของ
สหกรณไมวาจะเปนการกำหนดวงเงินสูง กวา หรือต่ำกวา หรือเทากับ ปกอน ใหส หกรณ ยื่นเสนอขอความ
เห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมใหญ หากสหกรณใดไมยื่นขอความเห็นชอบ
ภายในกำหนดเวลา ใหถือเปนขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณจะตองสั่งการใหคณะกรรมการดำเนินการยื่น
ขอความเห็นชอบใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญโดยเร็วตอไป
2.2.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องคำนิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ
2) วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ เห็นชอบ หมายถึง วงเงินที่ส หกรณ จ ะสามารถ
กอหนี้ภาระผูก พันได ซึ่ง จำกัดสำหรับ รอบปท างบัญ ชีห นึ่งๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
3) จำนวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลว ประกอบดวย
3.1) จำนวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกูยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
3.2) จำนวนเงินกูคงเหลือเฉพาะสวนที่ไดรับเงินกูแลวของสัญ ญาเงินกูที่ระบุ
การจายเงินกูหลายงวด
3.3) จำนวนเงินกูคงเหลือของทุกสัญ ญาที่ระบุเงื่อนไขใหสหกรณรับเงินกูเพียง
งวดเดียว หรือครั้งเดียว
3.4) จำนวนเงิ น ที่ ร ะบุ ในตั๋ ว สั ญ ญาใช เงิ น เพื่ อ การค้ ำประกั น การกู ยื ม หรื อ
การค้ำประกันอื่นซึ่งสหกรณเปนผูออกและยังไมไดชำระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
3.5) จำนวนเงิน ที่ รั บ ฝากจากสหกรณ อื่ น แต ทั้ ง นี้ ไม นั บ รวมจำนวนเงิน ที่
ชุมนุมสหกรณรับฝากจากสหกรณสมาชิก
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3.6) จำนวนเงินที่สหกรณตองรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกัน
ความตามขอ 3.5 ใหใชกับสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืม
เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือ
การค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) วงเงินและจำนวนเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันคงเหลือ หมายถึง วงเงินที่นาย
ทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามขอ 2 หักดวยจำนวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลวตามขอ 3
3. ขอเท็จจริง
3.1 ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุน และทุนสำรอง ดังนี้
รายการ
ณ 30 พ.ย.2564
ทุนเรือนหุน
3,346,225,135.49
ทุนสำรอง
332,467,346.39
รวม
3,678,692,481.88
3.2 วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564 จำนวน 3,000 ลานบาท สหกรณฯ ไดกอหนี้
ภาระผูก พันเปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท (เปนวงเงินพรอมใชจำนวน 500 ลานบาท) คงเหลือ
วงเงินกูยืมฯ ที่สามารถกูไดอีก จำนวน 2,980,000,000.- บาท
3.3 จากหลัก เกณฑตามขอ 7.2.2 สหกรณ ฯ สามารถกำหนดวงเงิ นการกูยืม หรือการค้ ำ
ประกันเงินกูได จำนวน 5,518 ลานบาท ดังนี้
วงเงินกูยืม

=
(ทุนเรือนหุน + ทุนสำรองของสหกรณ) x 1.5 เทา
=
(3,346,225,135.49 + 332,467,346.39) x 1.5
=
5,518,038,722.82 บาท
4. ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2564
หมวด 4 ขอ 19 วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ำประกันสำหรับปห นึ่งๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงิน
กูยืมสำหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง
ฯลฯ
หมวด 7 ขอ 69 (9) ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน
ฯลฯ
หมวด 8 ขอ 77 (13) คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาในเรื่อง
การรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหเ สนอที่ป ระชุม ใหญ กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม หรือค้ำ
ประกัน ประจำป 2565 จำนวน 3,000,000,000.- บาท (สามพันลานบาท) ซึ่งเทากับวงเงินเดิมป 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
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เรื่อง เรื่อพิงจารณาคั
ดเลือกผูดสเลือบบั
ประจำป
2565 2565
จารณาคั
กผูญสชีอบบั
ญ
ประจำป
5.9 พิิจพิารณาคัั
ดอเลืือกผู้้
�สชีอบบัั
ญชีี ประจำปีี

2565

ตามขอบัตามข
งคับอสหกรณ
ออมทรัพออมทรั
ยครูสมุพทยรปราการ
จำกัด พ.ศ.
อ 25 ขการตรวจสอบ
บังคับสหกรณ
ครูสมุทรปราการ
จำกัด2555
พ.ศ. ข2555
อ 25 การตรวจสอบ
บัญชี บัญบัญ
นั้นตองได
างนอยปาลงนะอยป
1 ลครั
ญชีที่ ญชีที่
ชี ชีของสหกรณ
บัญชีของสหกรณ
นั้นรตับอการตรวจสอบอย
งไดรับการตรวจสอบอย
ะ ้ง1 ตามมาตรฐานการสอบบั
ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบั
รับรองทัรั่วบไป
และตามระเบี
ยบที่นายทะเบี
ยนสหกรณ
กำหนดกโดยผู
ซึ่งนายทะเบี
ยนสหกรณ
แตงตัง้ แตงตัง้
รองทั
่วไป และตามระเบี
ยบที่นายทะเบี
ยนสหกรณ
ำหนดสอบบั
โดยผูญสชีอบบั
ญชีซึ่งนายทะเบี
ยนสหกรณ
ประกาศนายทะเบี
ยนสหกรณ
เรื่อง หลั
ารพิจารณาและวิ
ธีการเสนอชื
่อผูส อบบั่อผูญส ชีอบบัญชี
ประกาศนายทะเบี
ยนสหกรณ
เรื่อกงเกณฑ
หลักกเกณฑ
การพิจารณาและวิ
ธีการเสนอชื
ภาคเอกชนเพื
่อแตงตั้ง่อเปแตนงผูตัส ้งอบบั
สหกรณ
พ.ศ. 2560
อ 4 (วรรค1)
กรณีเสนองานสอบบั
ญชีสหกรณ
ี่มี ที่มี
ภาคเอกชนเพื
เปนผูญส ชีอบบั
ญชีสหกรณ
พ.ศ. ข2560
ขอ 4 (วรรค1)
กรณีเสนองานสอบบั
ญชีสทหกรณ
ขนาดสินขนาดสิ
ทรัพยนตทรั
งั้ แตพย5,000
านบาทขึ
้นไป ตอ้นงมีไปผูชตวอยผู
ปฏิบญัตชีิงปานเต็
างนอย า4งนคนอย 4 คน
ตงั้ แต ล5,000
ลานบาทขึ
งมีสผอบบั
ูชวยผูญสชีอบบั
ฏิบัตมิงเวลาอย
านเต็มเวลาอย
ขอ 5 ขเมือ ่อที5่ประชุ
ีมติคัดมเลืีมอติกผู
ภาคเอกชนแล
ว ใหสหกรณ
ัดทำ จัดทำ
เมื่อทีมใหญ
่ประชุสมหกรณ
ใหญสมหกรณ
คัดส เลือบบั
อกผูญส ชีอบบั
ญชีภาคเอกชนแล
ว ใหสจหกรณ
หนังสือเสนอชื
บุคคลที่อบุ่ไดครคลที
บั คัด่ไเลื
กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ
ภายใน ภายใน
45 วัน 45
นับแต
่ที่ปวระชุ
หนังสือ่อเสนอชื
ดรอบั กยื
คัด่นเลืตออกยื
่นตอกรมตรวจบั
ญชีสหกรณ
วันวนัันบทีแต
ันที่ทมใหญ
ี่ประชุมมี ใหญมี
มติคัดเลืมติ
อกผู
สหกรณ
คัดส เลือบบั
อกผูญส ชีอบบั
ญชีสหกรณ
ที่ประชุมทีใหญ
ไดมีมติเได
ลือมกนายอาภากร
เทศพันธเทศพั
เปนนผูธส อบ
่ประชุวสมิ ามั
ใหญญวสิ ครัามัง้ ญที่ 1ครังพ.ศ.2564
้ ที่ 1 พ.ศ.2564
ีมติเลือกนายอาภากร
เปนผูส อบ
บัญชีภาคเอกชนประจำป
2564 โดยมี
ธรรมเนี
ยมในการตรวจสอบบั
ญชีภาคเอกชน
จำนวน จำนวน
140,000140,000
บาท บาท
บัญชีภาคเอกชนประจำป
2564คาโดยมี
คาธรรมเนี
ยมในการตรวจสอบบั
ญชีภาคเอกชน
(หนึ่งแสนสี
มื่นบาทถ
สำหรั
2564
ฯ ไดประกาศรั
บสมัครผูบส สมัอบบั
ภาคเอกชน
เพื่อเสนอให
(หนึห่ ่งแสนสี
ห่ มื่นวน)
บาทถ
วน)บปสำหรั
บป สหกรณ
2564 สหกรณ
ฯ ไดประกาศรั
ครผูญส ชีอบบั
ญชีภาคเอกชน
เพื่อเสนอให
ที่ประชุมทีใหญ
ารณาเลื
อกตั้งเปอนกตั
ผูส้งอบบั
ประจำป
2565 โดยมี
สนอบริ
การตรวจสอบบั
ญชี จำนวน
3
่ประชุพมิจใหญ
พิจารณาเลื
เปนผูญสชีอบบั
ญชี ประจำป
2565ผูเโดยมี
ผูเสนอบริ
การตรวจสอบบั
ญชี จำนวน
3
ราย ในการนี
้คณะกรรมการดำเนิ
นการฯ นชุการฯ
ดที่ 60ชุดในการประชุ
มครั้งที่ ม23ครัเมื
วันทีเมื่ 10
ายน 2564
ราย ในการนี
้คณะกรรมการดำเนิ
ที่ 60 ในการประชุ
้งที่อ่ 23
่อวันพฤศจิ
ที่ 10กพฤศจิ
กายนได2564 ได
พิจารณาข
มูลเบื้อองต
ใหเสนอที
ระชุมใหญ
ารณาพิจจำนวน
3 ราย ดั3งนีราย
้ ดังนี้
พิจอารณาข
มูลนเบืและมี
้องตนมติและมี
มติใหป่ เสนอที
ป่ ระชุพมิจใหญ
ารณา จำนวน
รายละเอีรายละเอี
ยดการเสนอ
แชมเมือแช
งปกมเมืองปก นายมนตรี
ชวยชู ชวยชู นายสิรวินายสิ
ชญ ไพศาสตร
ยดการเสนอนางวรกรนางวรกร
นายมนตรี
รวิชญ ไพศาสตร
บริการสอบบั
ญชี ญชี บริษัท วรกรและสุ
ชาดา ชาดา บริษัท มนตรี
ญชีสอบบัญชี บริษทั เอ็บริ
น.เอส.เค.
บริการสอบบั
บริษัท วรกรและสุ
บริษสัทอบบั
มนตรี
ษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชีสอบบั
จำกัดญชี จำกัด และกฎหมาย
จำกัด จำกัด
สอบบัญชีสอบบั
จำกัดญชี จำกัด
และกฎหมาย
1. การเข1.าปฏิ
บัติงาาน
การเข
ปฏิบัติงาน
- จำนวนครั
ง
้
- ปละ 6- ครัปล้ง ะ 6 ครั้ง
- ปละ 5- ครัปล้ง ะ 5 ครั้ง
- จำนวนครั้ง - ปละ 6- ครัปล้ง ะ 6 ครั้ง
- ผูชวย - ผูชวย
(ครั้งละ 2(ครั- ้ง4ละวัน2ทำการ)
(ครั้งละ 2(ครั- ้ง4ละวัน2ทำการ)
- 4 วันทำการ)
- 4 วันทำการ)(ครั้งละ 3(ครั- ้ง5ละวัน3ทำการ)
- 5 วันทำการ)
- ครั้งละ- 4ครั- ้ง6ละคน4 - 6 คน - ครั้งละ- 4ครั- ้ง6ละคน4 - 6 คน - ครั้งละไม
น
อ

ยกว
า
คน า 5 คน
- ครั้งละไมน5อยกว
2. การจั2.ดทำรายงาน
การจัดทำรายงาน
- รายงานระหว
างป - างป
รายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานผลการตรวจสอบ
- แจงผลการสอบบั
ญชีระหวญางชีระหวาง
- รายงานระหว
- รายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานผลการตรวจสอบ
- แจงผลการสอบบั
บัญชีทุกบัไตรมาส
โดยจะสโดยจะส
ง บั ญ ชีง ทุ กบัไตรมาส
โดยจะสโดยจะส
ง ป สำหรั
4 เดือน 4 เดือน
ญชีทุกไตรมาส
ญ ชี ทุ ก ไตรมาส
ง บประยะเวลา
สำหรับระยะเวลา
สำเนาใหสำเนาให
ก รมตรวจบั
ญ ชี สญำเน
กรมาให
ต รวจบั
ชี โดยจะส
สำเนาใหงสำเนาให
กรมตรวจกรมตรวจ
ก รมตรวจบั
ชี าให
ส ำเน
กรม ตญรวจบั
ญ ชี งโดยจะส
สหกรณสหกรณ
ท ราบด วทยราบด
ตามทีว ย่ ตามที
- รายงานประจำป
สหกรณ
ราบด วทยราบด
ตามทีวย่นาย
ตามทีว่ ย ตามที่
- รายงานประจำป
่ ทสหกรณ
ตามทีบั่นญายชีสหกรณ
บัญชีทสราบด
หกรณวทย ราบด
นายทะเบีนายทะเบี
ยนกำหนด
นายทะเบีนายทะเบี
ยนกำหนด
ยนกำหนด ทะเบียนกำหนด
ทะเบียนกำหนด
ยนกำหนด
- ตามระเบี
ยบฯ ที่กยำหนด
- ตามระเบี
ยบฯ ที่กยำหนด
ยบฯ ที่กยำหนด
- ตามระเบี
บฯ ที่กำหนด
- ตามระเบี
บฯ ที่กำหนด- ตามระเบี
- ตามระเบี
บฯ ที่กำหนด
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รายละเอีรายละเอี
ยดการเสนอ
แชมเมือแชงปมกเมืองปก นายมนตรี
ชวยชู ชวยชู
นายสิรวินายสิ
ชญ รไพศาสตร
ยดการเสนอนางวรกร
นางวรกร
นายมนตรี
วิชญ ไพศาสตร
บริการสอบบั
ญ
ชี
บริ
ษ
ท
ั
วรกรและสุ
ช
าดา
บริ
ษ
ท
ั
มนตรี
ส
อบบั
ญ
ชี
บริ
ษ
ท
ั
เอ็
น
.เอส.เค.
บริการสอบบัญชี
บริษัท วรกรและสุชาดา
บริษัท มนตรีสอบบัญชี
บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญสอบบั
ชี จำกัญดชี จำกัด
และกฎหมาย
จำกั
ด
สอบบั
ญสอบบั
ชี จำกัญดชี จำกัด
และกฎหมาย จำกัด
3. บริก3.ารอืบริ่นการอื่น

1. ให ค1.ำปรึ
1 . ให ค1 ำป
หาร หาร
ใหกคษาด
ำปรึากนการ
ษาด า นการ
. ใหรึ คก ษำปาดรึ กานษ กาดาราน ก1.ารใหคำปรึ
1. ใหกษาด
คำปรึานการบริ
กษาดานการบริ
บริ ห ารการเงิ
น การบันญการบั
ชี บริ
นการบันญการบั
ชีตามที
การเงิ่ นการเงิ
การบัญนการบั
ชีตามที
บริ ห ารการเงิ
ญ ชีหารการเงิ
บริหารการเงิ
ญชี่ ตามที
ญชี่ ตามที่
ตามที่เห็ตามที
นสมควร
เห็นสมควร
เห็นสมควร
่เห็นสมควร
เห็นสมควร
เห็นสมควร
2. สามารถเข
า
ร
ว
มประชุ
ม
2.
สามารถเข
า
ร
ว
มประชุ
ม
2.
สามารถเข
ารวมประชุ
ใหญ มใหญ
2. สามารถเข ารวมประชุ ม 2. สามารถเข า ร ว มประชุ ม 2. สามารถเข
ารวมมประชุ
ใหญตามที
องขอ รองขอ
ใหญตามที
องขอ รองขอ ตามที่สตามที
หกรณ่สรหกรณ
องขอ รองขอ
ใหญ่สตหกรณ
ามที่สรหกรณ
ใหญ่สตหกรณ
ามที่สรหกรณ
3. ตรวจสอบปลายป
เสร็ จ เสร็
3. ตรวจสอบปลายป
เสร็ จสิ้ นเสร็ จ3.สิ้ นตรวจสอบปลายป
เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น
3. ตรวจสอบปลายป
จ 3. ตรวจสอบปลายป
3. ตรวจสอบปลายป
สิ้นภายใน
3 วันทำการ
3 วันทำการ
ภายใน ภายใน
3 วัน 3 วัน
สิ้นภายใน
3 วันทำการ ภายใน ภายใน
3 วันทำการ

4. คาธรรมเนี
ยม ยม
4. คาธรรมเนี
- จำนวนเงิ
น น ร ว ม ค ราวใ มช จค าา ยใ ชใ นจ าก ยา ใรน กรวมค
ใช จ ายในการเดิ
น ทาง น รวมค
้ยเลีา้ยเบี
งพาหนะ
เวนแต เวนแต
- จำนวนเงิ
า ร ารวมค
าใช จ ายในการเดิ
ทาง าเบี
รวมค
้ยเลี้ยงพาหนะ
- การเบิ- กการเบิก เดินทางเดิเวนนทาง
แตคเวานใชแต
จาคยใน
นแต คเว านใชแตจาคยในการยื
นยั น นคยัานใชจาคยในการยื
นยันยอดและ
าใชจาเวยใน
าใชจายในการยื
นยันยอดและ
 าใช จายในการยื
คาธรรมเนี
ย
ม
การยื
น
ยั
น
ยอดและสอบ
ยอดและสอบทานหนี
้
สอบทานหนี
้
คาธรรมเนียม
การยื น ยั น ยอดและสอบ ยอดและสอบทานหนี้
สอบทานหนี้
ทานหนีทานหนี
้
จำนวน
150,000
บาท
จำนวน
140,000140,000
บาท บาท
- จำนวน 150,000 บาท
้
- จำนวน
- จำนวน- จำนวน
150,000150,000
บาท บาท- เรียกเก็
้งเดีบยครั
วเมื้งเดี
่อมียกวเมื
าร่อมี-กเบิ
่
- เรีบครั
ยกเก็
ารกจา-ยเบิ3กงวด
จาย โดยงวดที
3 งวด โดยงวดที
่
- เรีย กเก็
บ
ครั
้
ง
เดี
ย
วเมื
่
อ
ส
ง
ป
ระ
ชุ
มรั
บ
รองงบ
การเงิ
น
1
–
2
จำนวน
35,000
บาท
- เรีย กเก็บ ครั้ งเดี ยวเมื่ อส ง ป ระ ชุ มรั บ รองงบ การเงิ น 1 – 2 จำนวน 35,000 บาท
มอบงบการเงิ
น น
เรียบรอเรียแล
จายชำระเมื
่อเสร็จสิ่อ้นเสร็
การตรวจ
ยบรว อยแลว
มอบงบการเงิ
จายชำระเมื
จสิ้นการตรวจ
ภายใน ภายใน
3 วันทำการ
ส
ว
นงวดที
่
3 วันทำการ สวนงวดที
่
3 จำนวน
70,000
บาท
ชำระ
3 จำนวน 70,000 บาท ชำระ
เมื่ อ ได รเมืั บ่ อรายงานของผู
 ส อบ  ส อบ
ได รั บ รายงานของผู
บัญ ชีประจำป
2565 ภายใน
3
บัญ ชีประจำป
2565 ภายใน
3
วันทำการ
วันทำการ

จึงเสนอที
่ประชุม่ปพิระชุ
จารณา
จึงเสนอที
มพิจารณา
มติที่ปมติ
ระชุทมี่ประชุม
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..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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5.10 พิิจารณาเลืือกตั้้�งประธานกรรมการดำเนิินการจากสมาชิิก
ผู้้�ได้้รัับการสรรหาแทนตำแหน่่งที่่�ว่่าง ปีี 2565
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

……………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

……………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.11 พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการดำเนิินการจากสมาชิิก
ผู้้�ได้้รัับการสรรหาแทนตำแหน่่งที่่�ว่่าง ปีี 2565
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

……………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

……………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.12 แนะนำคณะกรรมการดำเนิินการสหกรณ์์ ชุุดที่่� 61/2565
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

……………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4.

……………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติที่ประชุม
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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