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ระเบียบวาระที ่4.4 
เร่ือง  พจิารณาอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ระยะที ่3 (พ.ศ.2565-2567) 
          แผนกลยุทธ์ฯ, แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
 

1. แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ระยะที ่3 พ.ศ.2565 - 2567 
  ปรัชญา 
   หลกัธรรมาภิบาล มุ่งมัน่พฒันา เพื่อพฒันามวลสมาชิก 
  วสัิยทัศน์ (Vision) 
   เป็นสหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน า ท่ีมัน่คง บริการสมาชิกอยา่งประทบัใจ ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
  ตามเกณฑม์าตรฐาน น าไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสากล 
  พนัธกจิ (Mission)  

1. พฒันาระบบการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
2. เสริมสร้างวนิยัทางการเงินแก่สมาชิก 
3. แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของสมาชิก 
4. เสริมสร้างสวสัดิการเพื่อสมาชิก และบุคลากร 
5. ด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และสร้างความเช่ือมัน่การบริหารการเงิน 
6. พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสหกรณ์สีขาว 

  นโยบาย ปี 2565 
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
2. ส่งเสริมสวสัดิการ แกไ้ขปัญหาหน้ีสิน และเสริมสร้างวนิยัทางการเงินแก่สมาชิก 
3. สร้างความเช่ือมัน่แก่สมาชิกดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมของหน่วยงานสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสมาชิก ตามหลกัการ 

ของสหกรณ์ 
  เป้าประสงค์ (Goal) 

1. สมาชิกไดรั้บการใหบ้ริการและการจดัสวสัดิการท่ีดี สมาชิกมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

2. สหกรณ์มีความเขม้แขง็ ในการบริหารจดัการท่ีดี และไดรั้บความเช่ือมัน่จากสมาชิก 
3. สหกรณ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดบัดีเด่นในระดบัประเทศ 

  เอกลกัษณ์ 
   สมาชิกอยูดี่ มีสุข 

  อตัลกัษณ์ 
   บริการดี มีน ้าใจ 
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ระเบียบวาระที ่4.4 
เร่ือง  พจิารณาอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ระยะที ่3 (พ.ศ.2565-2567) 
          แผนกลยุทธ์ฯ, แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
 

1. แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ระยะที ่3 พ.ศ.2565 - 2567 
  ปรัชญา 
   หลกัธรรมาภิบาล มุ่งมัน่พฒันา เพื่อพฒันามวลสมาชิก 
  วสัิยทัศน์ (Vision) 
   เป็นสหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน า ท่ีมัน่คง บริการสมาชิกอยา่งประทบัใจ ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
  ตามเกณฑม์าตรฐาน น าไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสากล 
  พนัธกจิ (Mission)  

1. พฒันาระบบการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
2. เสริมสร้างวนิยัทางการเงินแก่สมาชิก 
3. แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของสมาชิก 
4. เสริมสร้างสวสัดิการเพื่อสมาชิก และบุคลากร 
5. ด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และสร้างความเช่ือมัน่การบริหารการเงิน 
6. พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสหกรณ์สีขาว 

  นโยบาย ปี 2565 
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
2. ส่งเสริมสวสัดิการ แกไ้ขปัญหาหน้ีสิน และเสริมสร้างวนิยัทางการเงินแก่สมาชิก 
3. สร้างความเช่ือมัน่แก่สมาชิกดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมของหน่วยงานสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสมาชิก ตามหลกัการ 

ของสหกรณ์ 
  เป้าประสงค์ (Goal) 

1. สมาชิกไดรั้บการใหบ้ริการและการจดัสวสัดิการท่ีดี สมาชิกมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

2. สหกรณ์มีความเขม้แขง็ ในการบริหารจดัการท่ีดี และไดรั้บความเช่ือมัน่จากสมาชิก 
3. สหกรณ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดบัดีเด่นในระดบัประเทศ 

  เอกลกัษณ์ 
   สมาชิกอยูดี่ มีสุข 

  อตัลกัษณ์ 
   บริการดี มีน ้าใจ 

 

ยุทธศาสตร์ การพฒันาสหกรณ์ ระยะที ่3 พ.ศ.2565 - 2567 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้

  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ทีม่ีประสิทธิภาพ 
   1.1  พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหป้ลอดภยั 
   1.2  ปรับปรุง / พฒันาระบบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ 
   1.3  ปรับปรุง / แกไ้ขขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ 
   1.4  ส่งเสริมการวจิยัเพื่อการพฒันาสหกรณ์และวชิาชีพครูของมวลสมาชิก  

  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพชีวติทีด่ีของสมาชิก 
   2.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการออม และเสริมสร้างสวสัดิการแก่สมาชิก 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบธุรกจิสู่การพึง่พาตนเอง 
   3.1  การพฒันาระบบสินเช่ือ และจดัการความเส่ียง (Credit & Risk) 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลย ีและการส่ือสาร 
   4.1  การปรับปรุง / พฒันาเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิกและองค์กรภายนอก 
   5.1  ปรับปรุง/พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยัรวดเร็วถูกตอ้ง 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาองค์กร 
   6.1  พฒันาการบริหารบุคคล 
   6.2  การพฒันา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันามาตรฐานสหกรณ์ฯ สู่สากล 
   7.1  พฒันาสหกรณ์เป็นสหกรณ์สีขาว และสหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ 

2. แผนกลยุทธ์พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2565 มี 11 กลยุทธ์ 
  กลยทุธ์ท่ี 1   พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหป้ลอดภยั 
  กลยทุธ์ท่ี 2   ปรับปรุง / พฒันาระบบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ 
  กลยทุธ์ท่ี 3   ปรับปรุง / แกไ้ขขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ 
  กลยทุธ์ท่ี 4   ส่งเสริมการวจิยัเพื่อการพฒันาสหกรณ์และวชิาชีพครูของมวลสมาชิก 
  กลยทุธ์ท่ี 5   ส่งเสริมสนบัสนุนการออมและเสริมสร้างสวสัดิการแก่สมาชิก 
 กลยทุธ์ท่ี 6   การพฒันาระบบสินเช่ือและจดัการความเส่ียง (Credit & Risk) 
  กลยทุธ์ท่ี 7   การปรับปรุง / พฒันาเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
  กลยทุธ์ท่ี 8   ปรับปรุง / พฒันา ระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยั รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
  กลยทุธ์ท่ี 9    พฒันาการบริหารบุคลากร 
  กลยทุธ์ท่ี 10  การพฒันา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
  กลยทุธ์ท่ี 11  พฒันาสหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์สีขาวและสหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ 
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3. โครงการ/กจิกรรม ตามแผนกลยุทธ์ฯ ประจ าปี 2565 จ านวน 16 โครงการ 3 กจิกรรม 
 (1) โครงการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล  
  (2) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ  
 (3) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 5 ส.    
 (4) โครงการรวมหน้ี เพื่อชีวิตท่ีดีของสมาชิก  
  (5) โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ   
  (6) โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผูค้  ้าประกนั  
  (7) โครงการคลินิกสหกรณ์   
  (8) โครงการพฒันา Program Computer   
  (9) โครงการพบปะสมาชิก   
  (10) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยั  
  (11) โครงการอบรมสมาชิกใหม่  
  (12) โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์  
 (13) โครงการประชุมสัมมนาผูแ้ทนสมาชิก 
 (14) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
  (15) โครงการประชุมสัมมนาการจดัท าแผนกลยทุธ์ เพื่อการพฒันาสหกรณ์ฯ  
  (16) โครงการพฒันาสหกรณ์ สู่สหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ  
 (17) กิจกรรมยกร่างแกไ้ข ระเบียบ และขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั 
 (18) กิจกรรมก าหนดมาตรฐานดา้นการเงินการบญัชี 
 (19) กิจกรรมการธ ารงสิทธ์ิและผลประโยชน์ของสมาชิก 

โครงการ/กจิกรรม  

 (1) โครงการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล งบประมาณ   100,000  บาท 
   - ชั้นวางเอกสารเคล่ือนท่ี หอ้งจดัเก็บเอกสาร A&B 
   - ชั้นจดัเก็บเอกสารส าคญั Strong Room 

  (2) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ งบประมาณ   100,000 บาท 
   - บูรณาการพฒันาเจา้หนา้ท่ีกบัการปฏิบติังาน 

 (3) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 5ส.  งบประมาณ    50,000 บาท 
   - สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย 

    - ด าเนินการวจิยัเพื่อปรับปรุง พฒันาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และบุคลากร 

 (4) โครงการรวมหน้ี เพื่อชีวิตท่ีดีของสมาชิก งบประมาณ        - บาท 
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3. โครงการ/กจิกรรม ตามแผนกลยุทธ์ฯ ประจ าปี 2565 จ านวน 16 โครงการ 3 กจิกรรม 
 (1) โครงการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล  
  (2) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ  
 (3) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 5 ส.    
 (4) โครงการรวมหน้ี เพื่อชีวิตท่ีดีของสมาชิก  
  (5) โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ   
  (6) โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผูค้  ้าประกนั  
  (7) โครงการคลินิกสหกรณ์   
  (8) โครงการพฒันา Program Computer   
  (9) โครงการพบปะสมาชิก   
  (10) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยั  
  (11) โครงการอบรมสมาชิกใหม่  
  (12) โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์  
 (13) โครงการประชุมสัมมนาผูแ้ทนสมาชิก 
 (14) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
  (15) โครงการประชุมสัมมนาการจดัท าแผนกลยทุธ์ เพื่อการพฒันาสหกรณ์ฯ  
  (16) โครงการพฒันาสหกรณ์ สู่สหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ  
 (17) กิจกรรมยกร่างแกไ้ข ระเบียบ และขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั 
 (18) กิจกรรมก าหนดมาตรฐานดา้นการเงินการบญัชี 
 (19) กิจกรรมการธ ารงสิทธ์ิและผลประโยชน์ของสมาชิก 

โครงการ/กจิกรรม  

 (1) โครงการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล งบประมาณ   100,000  บาท 
   - ชั้นวางเอกสารเคล่ือนท่ี หอ้งจดัเก็บเอกสาร A&B 
   - ชั้นจดัเก็บเอกสารส าคญั Strong Room 

  (2) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ งบประมาณ   100,000 บาท 
   - บูรณาการพฒันาเจา้หนา้ท่ีกบัการปฏิบติังาน 

 (3) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 5ส.  งบประมาณ    50,000 บาท 
   - สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย 

    - ด าเนินการวจิยัเพื่อปรับปรุง พฒันาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และบุคลากร 

 (4) โครงการรวมหน้ี เพื่อชีวิตท่ีดีของสมาชิก งบประมาณ        - บาท 

  (5) โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ  งบประมาณ   300,000 บาท 
   - ปรับปรุงสวสัดิการต่างๆ 
   - การจดัหาทุน 

  (6) โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผูค้  ้าประกนั งบประมาณ   200,000 บาท 
   - การปรับโครงสร้างหน้ี 
  - การประกนัชีวิตกลุ่ม 
  - การตรวจสอบ ขายทอดตลาด เร่งรัดติดตามหน้ีสิน 
  - การบริหารจดัการความเส่ียง 
  ฯลฯ 

  (7) โครงการคลินิกสหกรณ์  งบประมาณ   100,000 บาท 
   - บริหารดา้นปรึกษา ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
   - ส่งเสริมรายไดใ้หก้บัสมาชิก 
   - พฒันาอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ 
   - จดัท าคู่มือสมาชิก 

  (8) โครงการพฒันา Program Computer  งบประมาณ  1,000,000 บาท 

  (9) โครงการพบปะสมาชิก  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
   - จดังานเกษียณอายสุมาชิก  
   - การวางพวงหรีดกบัสมาชิกท่ีเสียชีวติ  
   - พบปะเยีย่มเยยีนสมาชิก 

  (10) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยั งบประมาณ   100,000 บาท 
   - จดัท าจดหมายข่าวใหแ้ก่สมาชิก      - เผยแพร่ข่าวสารทางเวบ็ไซต ์
   - เยีย่มสมาชิกทุกหน่วยในสังกดั        - จดัส่งขอ้ความ Electronic 
   - เขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ (เช่น ครบรอบ 64 ปี สหกรณ์ฯ,วนัสหกรณ์แห่งชาติฯ,วนัสหกรณ์นกัเรียนฯ) 
   - จดัท ากระดานข่าวในเวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ 

  (11) โครงการอบรมสมาชิกใหม่ งบประมาณ   400,000 บาท 
   - อบรมสมาชิกใหม่ 2 รุ่น รวม 400 คน 

  (12) โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์ งบประมาณ   400,000 บาท 
   - พฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์ 

 (13) โครงการประชุมสัมมนาผูแ้ทนสมาชิก 
   - ประชุมสัมมนาผูแ้ทนสมาชิกฯ  งบประมาณ   500,000 บาท 
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 (14) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี งบประมาณ  1,000,000 บาท 

  (15) โครงการประชุมสัมมนาการจดัท าแผนกลยทุธ์ เพื่อการพฒันาสหกรณ์ฯ 
     งบประมาณ   300,000 บาท 

  (16) โครงการพฒันาสหกรณ์ สู่สหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ งบประมาณ   100,000 บาท 
   - สหกรณ์สีขาว ดว้ยธรรมาภิบาล    

 3  กิจกรรม  ดงัน้ี 

 (1) ยกร่างแกไ้ข ระเบียบ และขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั 

 (2) ก าหนดมาตรฐานดา้นการเงินการบญัชี 

 (3) การธ ารงสิทธ์ิและผลประโยชน์ของสมาชิก 

 รวม  11 กลยุทธ์  16 โครงการ  3 กจิกรรม                 งบประมาณ  5,650,000  บาท 
                 (ห้าล้านหกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
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ป ี 2565
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
1) หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 11,600,000.00    9,690,940.00      9,000,000.00      เพือ่จา่ยเงินเดือนเจา้หน้าทีส่หกรณ์ จ านวน 24 อตัรา 
ค่าจา้ง   1,400,000.00      1,328,760.00      900,000.00         เพือ่จา่ยเงินเดือนลูกจา้งและส ารองไวป้รับเงินเดือนตามระเบียบสหกรณ์ฯ

หรือตามมติ ครม./มาตรฐานทัว่ไป
เงินประจ าต าแหน่ง 204,000.00         203,500.00         228,000.00         เพือ่จา่ยเงินค่าประจ าต าแหน่งเจา้หน้าทีส่หกรณ์
เงินค่าตอบแทนพเิศษ 100,000.00         50,796.00          40,000.00          เพือ่จา่ยใหก้บัเจา้หน้าทีก่รณีเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขั้นสูงสุด
เงินสวสัดิการเจา้หน้าที่ 500,000.00         438,315.45         600,000.00         เพือ่จา่ยเป็นค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่าเคร่ืองแต่งกายเจา้หน้าที่ 200,000.00         200,000.00         150,000.00         เพือ่จา่ยค่าเคร่ืองแต่งกายเจา้หน้าที่
ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั 160,000.00 94,830.00          150,000.00 ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการเดินทางไปปฏบิัติงานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์
เงินสมทบประกนัสังคม 300,000.00         160,091.00         300,000.00         ค่าเบีย้ประกนัสังคมตามกฎหมายประกนัสังคม
บ าเหน็จเจา้หน้าที่ 2,200,000.00      1,931,500.00      1,700,000.00      ส ารองจา่ยเงินบ าเหน็จเจา้หน้าที่
ค่าชดเชย 1,005,600.00      1,005,600.00      3,020,000.00      เพือ่จา่ยค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าจา้งส าหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 50,000.00          48,889.33          110,000.00         เพือ่จา่ยค่าจา้งส าหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีตามกฎหมายแรงงาน
ค่าล่วงเวลา 120,000.00         10,100.00          120,000.00         ค่าปฏบิัติงานล่วงเวลาของเจา้หน้าที่

รวม 17,839,600.00   15,163,321.78   16,318,000.00   
2) หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่

และอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 3,500,000.00      3,261,859.89      3,600,000.00      ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 300,000.00         107,960.61         300,000.00         คชจ.ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าตัดจา่ยสิทธกิารใช้ซอฟท์แวร์ 150,000.00         96,702.00          150,000.00         ค่าสิทธใินการขอใช้ซอฟท์แวร์ทีผู้่อืน่เป็นเจา้ของสิทธ ิ ตัดจา่ย 5 ปี
ค่าตัดจา่ยซอฟท์แวร์ 800,000.00         642,489.59         800,000.00         ค่าตัดจา่ยซอฟท์แวร์กรณีวา่จา้งผู้อืน่พฒันา ตัดจา่ย 4 ปี
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 430,000.00         300,000.00         500,000.00         ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จา่ยใหยู้นิคแกรม

และค่าบ ารุงรักษาระบบ ATM Online 
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 134,820.00         134,820.00         140,000.00         จา่ยค่าเช่าอปุกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ค่าใช่จา่ยเกีย่วกบัยานพาหนะ 300,000.00         162,090.42         300,000.00         ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าซ่อมบ ารุง  และค่าต่อทะเบียน
ค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารส านักงานตัดจา่ย 1,000,000.00      938,543.84         1,000,000.00      ค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารส านักงานตัดจา่ยเป็นรายปี ปีละเท่าๆกนั ระยะเวลา 5 ปี
ค่าเบีย้ประกนัภยั 150,000.00         80,468.51          150,000.00         ค่าเบีย้ประกนัต่างๆ เช่น ค่าเบีย้ประกนัอคัคีภยัอาคารส านักงาน ค่าเบีย้ประกนัขนส่งเงิน

ค่าเบีย้ประกนัรถยนต์ รถตู้ และรถจกัรยานยนต์ตามพระราชบัญญติั
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 200,000.00         130,225.57         200,000.00         จา่ยค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองโรเนียว

รวม 6,964,820.00     5,855,160.43     7,140,000.00     
3) หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

เงินสวสัดิการสมาชิก 22,000,000.00    18,635,500.00    25,000,000.00    เพือ่จา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
เงินค่าของขวญัสมาชิก 9,700,000.00      9,560,000.00      9,700,000.00      เพือ่จา่ยเป็นค่าของขวญัใหก้บัสมาชิก ทีม่ีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ณ วนัส้ินปี 

คนละ 1,000 บาท
รวม 31,700,000.00 28,195,500.00 34,700,000.00

4) หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าเบีย้ประชุม 900,000.00         712,250.00         900,000.00         ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการอืน่ และทีป่รึกษา ทีป่รึกษากติติมศักด์ิ
ค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญ่ 10,000,000.00    7,809,665.25      500,000.00         ค่าใช้จา่ยการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญว่สิามัญ 3,000,000.00      500,000.00         ค่าใช้จา่ยการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จา่ยในการสรรหาเลือกต้ัง 12,000,000.00    เพือ่จา่ยเป็นค่าพาหนะ และค่าอาหาร คนละ 900 บาท

(สมาชิกส้ินปี/สามัญ 9,492 คน) ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าสถานที ่ฯลฯ
ค่ารับรอง 700,000.00         470,176.47         600,000.00         ค่ารับรองผู้มาติดต่อ ช่วยเหลืองาน เยี่ยมชมงานของสหกรณ์

รับรองเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และสมาชิกสหกรณ์
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 600,000.00         527,231.50         600,000.00         จดัซ้ือแบบพมิพ ์ จดัจา้งพมิพ ์ พร้อมอปุกรณ์
ค่าวสัดุของใช้ส านักงาน 200,000.00         76,378.00          200,000.00         เพือ่จา่ยค่าอปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์ไฟฟา้ อปุกรณ์ครัวเรือน
ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั 600,000.00         357,102.00         500,000.00         ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการเดินทางไปปฏบิัติงานของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนทีป่รึกษา/ทีป่รึกษากติติมศักด์ิ 108,000.00         90,000.00          108,000.00         ค่าตอบแทนทีป่รึกษาด้านกฎหมาย และ/หรือ ด้านบริหารกจิการสหกรณ์
ค่าตอบแทนหน่วยหกัเงิน 500,000.00         370,060.00         500,000.00         ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่/หน่วยงานและสถานศึกษา หกัเงินส่งสหกรณ์

คนละ 30.- บาท
ค่าสาธารณูปโภค 800,000.00         610,067.48         800,000.00         เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ น้ าประปา โทรศัพท์

ประมาณการรายจ่าย ปี 2565

หมวด/ประเภท
ป ี 2564

ค าชีแ้จง

เรื่อง  พิจารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565
                   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ขอเสนองบประมาณการจา่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั เพือ่ใหท้ีป่ระชุมใหญส่ามัญได้พจิารณาตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ข้อ57(7) และข้อ64(5) มีรายละเอยีดดังนี้
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ป ี 2565
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000.00         116,830.90         120,000.00         ค่าวสัดุส้ินเปลืองเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์
ค่าตรวจสอบกจิการ 132,000.00         129,000.00         132,000.00         ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการทีไ่ด้รับการเลือกต้ังจากทีป่ระชุมใหญส่ามัญประจ าปี 5 คน
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 132,000.00         99,000.00          70,000.00          เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 150,000.00         140,000.00         150,000.00         เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ค่าธรรมเนียมและภาษี 350,000.00         297,366.20         350,000.00         ค่าธรรมเนียมและค่าภาษอีากร  
ภาษปี้าย/ภาษโีรงเรือน 100,000.00         19,260.89          100,000.00         ค่าภาษปี้าย / ภาษโีรงเรือน
ค่าประเมินหลักทรัพย์ 500,000.00         500,000.00         ค่าจา้งบริษทัเอกชนประเมินหลักทรัพย์ทีเ่ป็นหลักประกนัจ านองของสมาชิก
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 500,000.00         187,996.66         400,000.00         ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
ค่ารักษาความปลอดภยั 400,000.00         343,042.00         400,000.00         จา่ยค่ารักษาความปลอดภยั
ค่าพฒันาระบบธรุกจิและปรับปรุง โครงการพฒันาระบบและการปรับปรุงระบบการปฏบิัติงานของสหกรณ์
ระบบการปฏบิัติงานของสหกรณ์ 4,830,000.00      654,915.10         100,000.00         ปรับปรุงระบบการปฏบิัติงานของสหกรณ์ (โครงการที2่)

50,000.00          พฒันาประสิทธภิาพการท างานด้วยกจิกรรม 5 ส (โครงการที3่)
300,000.00         โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ (โครงการที5่)
200,000.00         โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผู้ค้ าประกนั (โครงการที6่)
100,000.00         โครงการคลินิกสหกรณ์ (โครงการที ่7)

1,000,000.00      โครงการพบปะสมาชิก (โครงการที ่9)
100,000.00         โครงการปรับปรุงระบบประชาสัมพนัธใ์หท้ันสมัย (โครงการที1่0)
400,000.00         โครงการอบรมสมาชิกใหม่ (โครงการที1่1)
400,000.00         โครงการพฒันาการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ (โครงการที1่2)
500,000.00         โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก (โครงการที ่13)
300,000.00         โครงการประชุมสัมมนาการจดัท าแผนกลยุทธ ์เพือ่การพฒันาสหกรณ์ (โครงการที1่5)
100,000.00         โครงการพฒันาสหกรณ์ สู่สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ (โครงการที1่6)

หนีสู้ญ
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 6,713.82            จ าหน่ายสินทรัพย์ทีม่ีมูลค่าซากคงเหลือ เนือ่งจาก ช ารุด 
ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 200,000.00         82,557.74          200,000.00         เป็นค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึ้นจากการด าเนินการทีเ่ป็นจ านวนเล็กน้อย

และไม่สามารถจดัเข้าเป็นค่าใช้จา่ยในหมวดต่างๆ ได้
รวม 24,802,000.00   13,099,614.01   23,180,000.00   

81,306,420.00   62,313,596.22   81,338,000.00   
5) หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับดอกเบีย้จ่าย

ดอกเบีย้จา่ย - เงินรับฝาก 91,000,000.00    80,778,062.78    62,000,000.00    ดอกเบีย้จา่ยเงินฝากประจ า, ออมทรัพย์, สหกรณ์อืน่
ดอกเบีย้จา่ยเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ 10,000.00          66,739.73          10,000.00          ดอกเบีย้จา่ยเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูธ้นาคาร ดอกเบีย้จา่ยต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคาร

รวม 91,010,000.00   80,844,802.51   62,010,000.00   
6) หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับส ารองหน้ีสูญ

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีเ้งินกู้ 10,000,000.00    10,000,000.00    ต้นเงินกูแ้ละดอกเบีย้รับจากเงินใหส้มาชิกกู ้ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได้
  ลูกหนี้-เงินกู ้  (เงินต้น) (2,036,319.83)
  ลูกหนี้-เงินกู ้  (ดอกเบีย้) (825,831.58)
  ลูกหนี้-ขาดสมาชิกภาพ   (เงินต้น) 1,123,966.79
  ลูกหนี้-ขาดสมาชิกภาพ  (ดอกเบีย้) (133,586.62)
  ลูกหนี้-ระหวา่งด าเนินคดี (เงินต้น) 168,715.80
  ลูกหนี้-ระหวา่งด าเนินคดี (ดอกเบีย้) 4,087.26
  ลูกหนี้-ตามค าพพิากษา(เงินต้น) (1,289,304.63)
  ลูกหนี้-ตามค าพพิากษา(ดอกเบีย้) (546,721.34)

หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีอ้ืน่
  ลูกหนี้-ตามค าพพิากษาเงินลงทุนสลาก 51,510,000.00    ต้นเงินและดอกเบีย้รับจากเงินลงทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาล
  ลูกหนี้-ตามค าพพิากษาเงินลงทุนสลาก(ดอกเบีย้) 252,669,821.91 ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได้ 

รวม 10,000,000.00   249,134,827.76 61,510,000.00   
7) หมวดครุภณัฑ์

ค่าพฒันาระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1,000,000.00      539,100.00         1,000,000.00      โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์/ซอฟแวร์(โครงการ8)
เคร่ืองใช้ส านักงาน 2,000,000.00      826,117.00         2,000,000.00      เพือ่ซ้ือครุภณัฑ์ใหม่ ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมสภาพ/ล้าสมัย

500,000.00         100,000.00         ชั้นวางเอกสาร ,ชั้นจดัเกบ็เอกสาร  (โครงการที ่1)
รวม 3,500,000.00     1,365,217.00     3,100,000.00     

8) หมวดทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง
ทีดิ่น 4,000,000.00      4,000,000.00      เพือ่ซ้ือทีดิ่นทีเ่ป็นหลักทรัพย์ค้ าประกนัเงินกูข้องสมาชิก ทีส่หกรณ์บังคับคดีแล้วเพือ่ขาย
ส่ิงปลูกสร้าง 2,000,000.00      602,120.00         1,000,000.00      โครงการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ (โครงการ 16)

รวม 6,000,000.00     602,120.00       5,000,000.00     
รวมทัง้สิน้ 191,816,420.00  394,260,563.49  212,958,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทัง้หมด

หมวด/ประเภท
ป ี 2564

ค าชีแ้จง
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ป ี 2565
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

หมวดรายได้
ดอกเบีย้รับจากเงินใหส้มาชิกกู้ 296,000,000.00   291,374,331.69   278,000,000.00   ดอกเบีย้รับจากเงินใหส้มาชิกกู้
ดอกเบีย้รับจากเงินใหส้หกรณ์อืน่กู้ 2,950,780.83      4,000,000.00      ดอกเบีย้รับจากเงินใหส้หกรณ์อืน่กู้
ดอกเบีย้รับลูกหนีอ้ืน่(เงินลงทุนสลาก) 3,000,000.00      257,550,000.00   51,510,000.00    ดอกเบีย้รับลูกหนีต้ามค าพพิากษา-เงินลงทุนสลาก
ดอกเบีย้รับเงินรับฝาก 55,000,000.00    59,109,440.84    47,000,000.00    ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อืน่/ชุมนุนสหกรณ์  
เงินรางวลัสลากออมทรัพย์ 200,000.00         64,050.00          200,000.00         เงินรางวลัสลากออมทรัพย์
ผลตอบแทนการลงทุน 800,000.00         801,580.65         800,000.00         ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,000.00          29,000.00          40,000.00          ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าประมูลร้านค้า 505,000.00         505,000.00         -
รายได้อืน่ ๆ 100,000.00         87,796.23          100,000.00         รายได้อืน่ๆทีไ่ด้รับ (เบ็ดเตล็ด)

รวม 355,645,000.00  612,471,980.24  381,650,000.00  

ประมาณการรายได้ 381,650,000.00   
ประมาณการรายจา่ย
      ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 81,338,000.00    
      ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัดอกเบีย้จา่ย 62,010,000.00    
      ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัส ารองหนีสู้ญ 61,510,000.00    204,858,000.00   

ประมาณการก าไรสุทธ ิปี 2565 176,792,000.00   

หมายเหตุ   งบประมาณทีข่อตัง้  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานคล่องตัวจึงขอถัวจ่ายได้ทกุหมวด  ยกเว้นหมวดครุภณัฑ์

เปา้หมายการด าเนินงานประจ าป ี2565
1  มีสมาชิกเข้าใหม่ระหวา่งปี 400                   ราย
2  ทุนเรือนหุน้เพิม่ขึ้นระหวา่งปี 100                   ล้านบาท
3  ทุนส ารองเพิม่ขึ้น 25                     ล้านบาท
4  จา่ยเงินกูร้ะหวา่งปี 800                   ล้านบาท
5  รับเงินฝากระหวา่งปี 600                   ล้านบาท
6  ก าไรสุทธปิระมาณ 176                   ล้านบาท

หมวด/ประเภท
ป ี 2564

ค าชีแ้จง

ประมาณการรายได้


