
สหกรณ์ม่ันคง  ด ำรงควำมโปร่งใส ใส่ใจคุณภำพชีวิตสมำชิก

(1) การจัดท าแผนงานและแผนด าเนินงาน
(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลาการ 
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5)  การบริหารเพื่อความม่ันคงและเชื่อมั่น

(1) การจัดสวัสดิการ
(2) การสรา้งความพงึพอใจดา้นสวสัดิการ
(3) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ให้กับสมาชิก

(1) การส่งเสริมการออม
(2) การรณรงค์/ส่งเสริมให้ความรู้สมาชิก
เกี่ยวกับการออม/ความส าคัญของการออม 
(3) การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันออม
แห่งชาติ

กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร

สร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่สมำชิก ส่งเสริมกำรออมเพื่อควำมมัน่คงของ
สมำชิกและองค์กร

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดกิำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ การบริหารจัดการด้านการออม

พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3

4.5  อนุมัตแิผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีบัญชี 2566 

เสนอเพื่อพิจำรณำ



(1) การแก้ไขปัญหาการเงินหรือช่วยเหลือสมาชิก
(2) การบริหารหนี้ไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(1) กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
(2) กิจกรรมการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม

กำรแก้ปัญหำให้สมำชิกและบริหำรสินเชื่อ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสนิเช่ือ กิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์

การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ การด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
เพื่อสังคมและชุมชน

พันธกิจ 4 พันธกิจ 5

ช่วยเหลือสังคมและชุมชน สร้ำงภำพลักษณ์
ทีดีให้องค์



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565

และเสนอแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

1. กำรจัดท ำแผนงำน
และแผนด ำเนินงำน

2 
โครงการ
(2 โครงการ)

ผลส าเร็จ
100%

2 
โครงการ

2 
โครงการ

1. โครงการสัมมนาร่วมระหว่าง
กรรมการ/เจ้าหน้าท่ี 
2.โครงการสัมมนาร่วมระหว่าง
สมาชิก/กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
กิจการ/เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน
ราชการ (ผู้เข้าร่วม 92)

โครงการ “สัมมนาการจัดท าแผนงานและ
แผนด าเนินงานประจ าปี”

- สัมมนาร่วมระหว่างกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี 
- สัมมนาร่วมระหว่างสมาชิก/กรรมการ/  

ผูต้รวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน-
ราชการ

พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
แผนงำน : 

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน



พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
แผนงำน : 

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

2. กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1 
โครงการ
(2 โครงการ)

ผลส าเร็จ
100%

1 
โครงการ

1 
โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบงาน :
พัฒนาเว็บไซต์ 
2. โครงการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของโปรแกรมระบบงาน
(ผลการประเมิน “ระดับมาก”)

1. โครงการพัฒนาระบบงาน อาทิ
พัฒนา Line Officail Account 
และระบบจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
2. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของโปรแกรมระบบงาน(ต่อเนื่อง)
3. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
แผนงำน : 

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

3. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร

1 
โครงการ
(3 โครงการ)

ผลส าเร็จ
300%

1 
โครงการ

1 
โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
(1) โครงการปฐมนิเทศ                    
สมาชิกใหม่ 
(2)  อบรมหลักสูตร 
“ผู้ตรวจสอบขั้นพื้นฐาน” 
(3) อบรมหลักสูตร “แผนการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(4) อบรมหลักสูตร “การอ่านงบ
การเงินเพ่ือการวิเคราะห์ส าหรับ
กรรมการ” 

เป้าหมายพัฒนาบุคลากร
- กรรมการ 12 คน   - เจ้าหน้าท่ี 3 คน 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน - สมาชิก
(3 โครงการ)
1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
(1) โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
(2) โครงการเตรียมความพร้อมเป็น
กรรมการ 
(3) โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน  สมาชิก/                     
ผูต้รวจสอบกิจการ  
(4) หลักสูตร บริหารความเสี่ยง
(5) โครงการกรรมการมืออาชีพ อาทิ คกก.
เงินกู้/อ านวยการ/ศึกษาฯ
(6) อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 



พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
แผนงำน : 

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

3. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร (ต่อ)

2. โครงกำรสร้ำงสัมพันธ์
เครือข่ำยสหกรณ์

(1) ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น      
ด้านการออม กับ ชสอ. 

(2) ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีกับ ชสอ. 

(3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สอ.รพ.หาดใหญ่ และ 
สอ.ตร.สงขลา 
3. โครงกำรผู้แทนหน่วยงำน

(มีตัวแทนหน่วยงาน 30 คน และ
อบรมเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้แทนหน่วยงาน)

2. โครงการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกับ ชสอ./
ประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

3. โครงการผู้แทนหน่วยงาน
(ต่อเนื่อง)



พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
แผนงำน : 

กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน

2 
โครงการ
(2 โครงการ)

ผลส าเร็จ
100%

2 
โครงการ

2 
โครงการ

1. โครงการบริหารจัดการ                    
ด้านความเส่ียง - คู่มือ ปปง.                 
(ปชส. ผ่านเว็บไซต์)
2.โครงการรักษาระดับควบคุม
ภายใน
(ประเมิน ระดับ “ดีมาก”)

1. โครงการบริหารจัดการด้านความเส่ียง 
(ท าคู่มือ และโครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร/เจ้าหน้าท่ี) 

2. โครงการรักษาระดับควบคุมภายใน
(ต่อเนื่อง)

5. กำรบริหำรเพ่ือ            
ควำมมั่นคงและเชื่อมั่น

>15.0%
(15.06%)
ผลส าเร็จ
100%

>3.0%
(4.54%)
ผลส าเร็จ
100%

>15.0%

>3.0%

>15.0%

>3.0%

1. โครงการรักษาระดับทุนส ารอง
2. การเสนอข้อมูลด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเป็นรายเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ

1. โครงการรักษาระดับทุนส ารอง
2. การเสนอข้อมูลด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ
(ท าต่อเนื่องท้ังสองโครงการ)



พันธกิจที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร
แผนงำน : 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

1. กำรจัดสวัสดิกำร
-

มี
(5.36 
ลบ.)

ผลส าเร็จ
100%

ต่อเนื่อง

มี มี

1.ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
และประกาศฯ ท่ีเกี่ยวข้อง—
ยกเลิก เพราะรอปรับข้อบังคับฯ
2. จัดสรรทุนสวัสดิการ 5.36 
ลบ. คิดเป็น 11.98% ของ                                   
ก าไรสุทธิ

1. ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว และประกาศฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ทบทวนสวัสดิการ อาทิ ทุนเพ่ือการศึกษา
บุตร สวัสดิการสมาชิกท่ีไม่มีบุตรสวัสดิการ
ขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย เป็นต้น)

2. จัดสรรทุนสวัสดิการ



พันธกิจที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร
แผนงำน : 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

2. กำรสร้ำงควำม                 
พึงพอใจด้ำนสวัสดิกำร
ของสมำชิก

> 80%
(93.40%)
ผลส าเร็จ
100%

> 80% > 85% โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
(ด้านสวัสดิการ) ระดับความพึง
พอใจเป็น 93.40% 
(สมาชิกเข้าร่วม 101 คน)

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
(ด้านสวัสดิการ )

3. กำรจัดกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ให้แก่สมำชิก

3 โครงการ
(1 โครงการ)

ผลส าเร็จ
33.33%

(1 โครงการ)

ผลส าเร็จ
100%

3 โครงการ

1 โครงการ

3 โครงการ 1.โครงการอบรมวิชาชีพและ
วิชาการ  ได้แก่ โครงการ 
“สอนเกษตร ปลูกผักกินได้” 

2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
(สมาชิกเข้าร่วม 57 คน)

1. โครงการอบรมวิชาชีพและวิชาการ
(เกษตร/อาหาร/วิชาการ)

2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
(ท าต่อเนื่อง)



พันธกิจที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม
แผนงำน : 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

1. กำรส่งเสริมกำรออม
(3 โครงกำร)

ผลส ำเร็จ
100%

3 โครงกำร 1. โครงกำรส่งเสริมกำรออม
ครบรอบ 26 ปี
2. โครงกำรเงินฝำก Buddy          
เพ่ือนชวนเพ่ือน 
3. โครงกำรออมหุ้นส ำหรับ
สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรชุมชน
คนออมเงิน/ชุมชนคนออมเงิน 
Plus 

โครงกำรออมวันครบรอบสหกรณ์ 
(ก.พ. ของทุกปี) 



พันธกิจที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม
แผนงำน : 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

2. กำรรณรงค์/ส่งเสริมให้
ควำมรู้สมำชิกเกี่ยวกับ
กำรออม/ควำมส ำคัญของ
กำรออม

(2 โครงกำร)

ผลส ำเร็จ
100%

2 โครงกำร 1. โครงกำรให้ควำมรู้สู่กำรลงทุน
2. โครงกำร Club House 
กำรออมและกำรลงทุน 
(Messenger Facebook Group)

1. โครงกำรให้ควำมรู้สู่กำรลงทุน
2. โครงกำร Club House กำรออมและ            
กำรลงทุน  (ท ำต่อเนื่อง)

3. กำรจัดหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมวันออมแห่งชำติ

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

ผลส ำเร็จ
100%

1 โครงกำร 1 โครงกำร โครงกำรวันออมแห่งชำติ 
(31 ต.ค. 64) 

โครงกำรวันออมแห่งชำติ (31 ต.ค. 65)
(อัตรำดอกเบี้ยพิเศษ)



พันธกิจที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ
แผนงำน : 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

1. กำรแก้ไขปัญหำทำง
กำรเงินหรือช่วยเหลือ
สมำชิก

2 โครงการ
(1 โครงการ)

ผลส าเร็จ
50%

2 โครงการ 2 โครงการ 1. โครงการช่วยเหลือปัญหาทาง
การเงิน อาทิ  1) โครงการเงินกู้          
ระยะสั้น (เงินกู้สามัญ/พิเศษต้านภัย             
Covid-19 2) เงินกู้เพ่ือ Refinance 
ได้แก่ เงินกู้สามัญ/พิเศษอเนก-
ประสงค-์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเงิน อาทิ ทบทวนโครงการเงินกู้
คู่เงินออม (ส าหรับทบทวนระเบียบฯ 
ว่าด้วยเงินกู้ทั้งระบบ และผลิตภัณฑ์
เงินกู้ท้ังระบบ รอแก้ไขข้อบังคับ)

1. โครงการช่วยเหลือปัญหาทาง
การเงิน อาทิ คลินิกหารือปัญหาทางการเงิน

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเงิน อาทิ โครงการเงินกู้
คู่เงินออม(ต่อเนื่อง) ทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
ทั้งระบบ และผลิตภัณฑ์เงินกู้ท้ังระบบ โครงการ 
“ดอกเบี้ยต่ า  รับเงินเพิ่ม เติมเงินออม” 

2. กำรบริหำรหนี้ไม่ให้เป็น
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้

<1.0%
(ไม่มีหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิด
รายได)้

<1.0% <1.0% โครงการบริหารจัดการหนี้ผิดนัดช าระ โครงการบริหารจัดการหนี้ผิดนัดช าระ
(ต่อเนื่อง)



พันธกิจที่ 5 กำรด ำเนินกำรด้ำนสำธำรณประโยชน์
เพื่อสังคมและชุมชน

แผนงำน : 
กิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์

กลยุทธ์
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ประจ ำปี

ผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566
2565 2566 2567

กำรจัดกิจกรรมสำธำรณ-
ประโยชน์และกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(2 กิจกรรม)

ผลส ำเร็จ
100%

5 กิจกรรม 1. โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี 
ปี 2565-2567 
2. โครงกำร”เข้ำพรรษำรวมใจ”

1. โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี 
ปี 2565-2567 (ท ำต่อเนื่อง)
2. โครงกำรให้ก ำลังใจผู้ป่วย(ในชุมชน)
3. โครงกำรช่วยเหลือด้ำนภัยพิบัติ
4. โครงกำรส่งเสริมหลักกำร อุดมกำรณ์สหกรณ์ 
สู่เยำวชน

(- กิจกรรม)
5 กิจกรรม -ยังไม่ได้ด ำเนินกำร- 1. โครงกำรด้ำนบ ำบัดและฟื้นฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ 
ปลูกป่ำชำยเลน
2. โครงกำรด้ำนบ ำบัดและฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ 
โครงกำรท ำฝำย



เป้ำหมำยด ำเนินงำนประจ ำปี 2566

รำยกำร จ ำนวน

สมำชิก/สมำชิกสมทบเข้ำใหม่ 210  รำย

ทุนเรือนหุ้น 58.00 ล้ำนบำท

เงินรับฝำก  (จำกสมำชิก) 1,030.00 ล้ำนบำท

ให้บริกำรเงินกู้ยืม 310.00 ล้ำนบำท

ประมำณกำรรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย 48.00 ล้ำนบำท

เสนอเพื่อพิจำรณำ



รำยได้

60.75

ล้ำนบำท

ค่ำใช้จ่ำย

12.75

ล้ำนบำท

ก ำไร

48.00

ล้ำนบำท

ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย ประจ ำปีบัญชี  2566

เสนอเพื่อพิจำรณำ



ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2566

ค่ำใช้จ่ำย บำท

เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ 2,812,000.00 

เกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ และอุปกรณ์ฯ 132,500.00

เกี่ยวกับสมำชิก 440,000.00 

เกี่ยวกับกรรมกำร 355,000.00 

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่น ๆ 1,260,500.00 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย 5,000,000.00

เสนอเพื่อพิจำรณำ



ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย

3.3 ค่ำสมนำคุณ

(350,000 บำท)  

ปี 2566 (ม.ค. – ธ.ค.) ก ำหนดจ่ำยสวัสดิกำรวันเกิด 
527 บ./คน/ปี เบิกจำกงบทุนฯ 250 บ./คน/ปี                  
เบิกงบประมำณ 277 บ./คน/ปี

ปี 2565 (ม.ค. – ธ.ค.) ก ำหนดจ่ำยสวัสดิกำรวันเกิด 
526 บ./คน/ปี เบิกจำกงบทุนฯ 150 บ./คน/ปี                  
เบิกงบประมำณ 376 บ./คน/ปี

เสนอเพื่อพิจำรณำ



ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่

(70,000 บำท)

ค่ำรำยงำนกิจกำร(100 เล่ม ประมำณ 12,000.- )   
ค่ำของรำงวัล (50,000.-) และค่ำตอบแทน
คณะท ำงำน และบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ(ประมำณ 
8,000.-)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรหยั่งเสียง
เลือกตั้ง (620,000 บำท) 

สมนำคุณสมำชิกที่มำหยั่งเสียงเลือกตั้ง 500 บ./คน 
(ประมำณกำร 90% ของจ ำนวนสมำชิก) 
ค่ำตอบแทนคณะท ำงำนและบริหำรจัดกำร

ด้ำนต่ำง ๆ

เสนอเพื่อพิจำรณำ



ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต่ำง ๆ รำยละเอียด

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

(7,000 บำท)
ส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำร และอื่น ๆ  

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

(15,000 บำท) 
ส่งเสริมสุขภำพสมำชิก(เงินรำงวัล และ คชจ.อื่น ๆ)

โครงกำรตัวแทนหน่วยงำน

(50,000 บำท)
ค่ำตอบแทนผู้แทนหน่วยงำน 

เสนอเพื่อพิจำรณำ



งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2566

ค่ำใช้จ่ำย บำท

หมวดสินทรัพย์

เครื่องใช้/อุปกรณ์ส ำนักงำน 1,623,550.00 

อำคำรส ำนักงำน
(ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 มีมติอนุมัติให้ก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนสหกรณ์ งบประมำณไม่เกิน 10,000,000 บำท  (งบผูกพันปี 
2564 - 2566 สหกรณ์จะเบิกจำกงบประมำณ 2 ส่วน คือทุนเพื่อจัดให้มี
ส ำนักงำนฯ 2 ลบ. ส่วนที่เหลือเบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำย และ                       
งบดังกล่ำวไม่รวมครุภัณฑ์และระบบเครือข่ำยในส ำนักงำน)

9,940,000.00 

รวมงบสินทรัพย์ 11,563,550.00

รวมทั้งสิ้น 16,563,550.00

เสนอเพื่อพิจำรณำ



 

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  ( ัวเ ลี่ยกันได้)  

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณ (บำท) หมำยเหตุ 
1. คอมพิวเตอร์   (Server) 1 เครื่อง 70,000.00 ตั้งส ารองแทนเครื่องเดิม 
2. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 50,000.00 ส ารองข้อมูลโปรแกรมภายนอกอาคารส านักงาน 
3. คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 50,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 
4. เครื่องพิมพ์สมุดคู่ าก 1 เครื่อง 40,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 
5. เครื่องพิมพ์ (แบบเข็ม) 1 เครื่อง 35,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 

รวม   245,000.00   

อุปกรณ์ส ำนักงำน



อุปกรณ์ส ำนักงำน

ประมำณกำรครุภัณฑ์ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนใหม่

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณ(บำท) หมำยเหตุ

1 ตู้เก็บเอกสำร(ส ำหรับห้องเก็บเอกสำร) 5 ชุด 52,500.00

2 เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบชิ้น 7 ชุด 196,000.00
3

เครื่องปรับอำกำศ 
พัดลมติดตั้ง 

12 ตัว
7  ตัว

1,025,050.00
105,000.00

พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและกำร
ติดตั้ง

รวม 1,378,550.00


