
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 

พิจารณาอนุมติัแผนงาน 
และงบประมาณประจาํปี 2563 

 



 งบประมาณ

ตามที่อนุมัติ

 จ่ายจริง  คงเหลือ

1. หมวดเงินเดือน
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่     15,622,519.00       15,042,864.00           579,655.00      16,547,150.00 พิจารณาบําเหน็จประจําปี 2562 เพื่อเป็นเงินเดือน/ หรือบําเหน็จพิเศษประจําปี 2563    

 ที่จะจ่ายในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50  ของเงินเดือน (1,128,215.-) และบําเหน็จ

พิเศษ ปรับตําแหน่งและอื่นๆ ร้อยละ 2.50   รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ตามระเบียบที่

กําหนดไว้

         432,000.00                       -             432,000.00          432,000.00 รับเจ้าหน้าที่เพิ่มจํานวน 2 คน  เพื่อรองรับการทดแทนเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทํางาน

ในอนาคต และเพื่อรองรับงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ (เป็นงบผกูพันจากปีที่ผ่านมา

เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กร)

รวมหมวดเงินเดือน    16,054,519.00      15,042,864.00       1,011,655.00     16,979,150.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 924,631 บาท                   

    คิดเป็นร้อยละ 5.76

2.หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าเบี้ยประชุม       1,096,800.00           816,000.00           280,800.00       1,096,800.00 ค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กําหนดไว้  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการครั้งละ 1,200 บาท ประชุมคณะกรรมการอื่นๆครั้งละ 500 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน

เดือนละ 6,000 บาทต่อคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ (ตามข้อบังคับ)

     - คณะกรรมการดําเนินการ 15  คน          630,000.00          630,000.00 ประชุม  2 ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

สหกรณ์

     - คณะกรรมการเงินกู้  7  คน          168,000.00          168,000.00 ประชุม  4  ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ พิจารณาเงินกู้พิเศษ 

เงินกู้สามัญ และเงินกู้กรณีพิเศษ การเร่งรัดติดตามการชําระหนี้สิน และการปรับปรุง

โครงสร้างหนื้ เป็นต้น

     - คณะกรรมการศึกษาฯ  5  คน           60,000.00            60,000.00 ประชุม 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อศึกษาข้อมูล_จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม

อบรมและสัมมนา สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

     - คณะกรรมการอํานวยการ  7  คน           84,000.00            84,000.00 ประชุม  2  ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการ

อนุกรรมการตามความจําเป็น (ตามข้อบังคับ)     

     - คณะกรรมการ IT  5  คน           90,000.00            60,000.00 ประชุม  2  ครั้งต่อเดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ ให้ทันกับเหตุการณ์ฯ      

 และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

งบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุนปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562

หมวด รายการ  งบประมาณปี 2562  ขอตั้ง

งบประมาณปี 

2563

หมายเหตุ

งบประมาณค่าใช้จ่าย
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     - คณะกรรมการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ 7 คน           84,000.00            84,000.00 ประชุม  2  ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ทันตามเหตุการณ์และ

สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดไว้

     - คณะกรรมการบริหารการเงิน 5  คน           60,000.00            60,000.00 ประชุม  2  ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาบริหารการเงินการลงทุนของสหกรณ์ที่มีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้น

     - คณะกรรมการอาคารสถานที่  5  คน           60,000.00            60,000.00 ประชุม  2  ครั้งต่อเดือน เพื่อสร้างอาคารใหม่ (เพิ่มพื้นที่ใช้สอย) และปรับปรุงอาคารเก่า

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

     - คณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง 10 คน           60,000.00            60,000.00 ประชุม  1  ครั้งต่อเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความ

เสี่ยงของแต่ละคณะ

     - คณะกรรมการอื่นๆ          120,000.00          120,000.00 ประชุม  4  ครั้งต่อเดือน ในกรณีต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

    -  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์           16,800.00            16,800.00 กรณีมีการแก้ไขระเบียบต่างๆ ต้องเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม    

และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี

2.2 ค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุด          175,742.00           158,781.00             16,961.00          190,537.00 ค่าล่วงเวลาและค่าทํางานที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วน

2.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน          660,000.00           660,000.00                       -            660,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานและค่าใช้จ่ายในกิจการสหกรณ์ดังนี้

 - 570,000 บาท เป็นค่าตอบแทน 15 คน คนละ 38,000 บาท (ศูนย์ควบคุมการบิน

ภูมิภาค 9 ศูนย์ )

 -  90,000 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจการสหกรณ์เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียน แบบเหมา

จ่าย  500 บาท ต่อคนต่อเดือน

2.4 เงินค่าเครื่องแบบกรรมการเจ้าหน้าที่          129,500.00           122,500.00              7,000.00          129,500.00 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ 15 คนและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 22 คน  คนละ 3,500.- บาท

2.5 เงินสํารองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่       1,926,542.00        1,926,542.00                       -         2,037,498.00 ตัดจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 12 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่  เพื่อการ   

 ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และครอบครัวรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้กําหนดไว้

ตามระเบียบ

2.6 เงินสํารองชดเชยตามกฏหมาย          963,271.00           963,271.00                       -         1,018,749.00 ตัดจ่ายร้อยละ 6 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการตั้งสํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่        

  ในกรณีเจ้าหน้าที่พ้นสภาพจากการทํางานซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายแรงงาน

2.7 เงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ       2,343,377.00        1,942,626.00           400,751.00       2,482,072.00 ตั้งไว้ร้อยละ 15 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ แต่ตัดจ่ายตามจริงเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่

2.8 เงินประกันสังคม

          -  ค่าประกันสังคม          198,000.00           165,000.00             33,000.00          198,000.00 เป็นไปตามกฏหมายร้อยละ 5 ไม่เกิน 750 บาทของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ต่อคนส่วนที่ไม่เกิน

 20,000 บาท

          -  ค่ากองทุนทดแทน             4,000.00              3,800.00                 200.00             4,000.00 ค่ากองทุนทดแทนต่อปีร้อยละ 0.04 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่

2.9 ค่าตอบแทน       1,286,600.00        1,304,050.00            (17,450.00)       1,575,000.00 ค่าตอบแทนสําหรับสมาชิก  กรรมการ  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์   

รายละเอียดดังนี้
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2.9 ค่าตอบแทน  - 300,000 บาท เป็นการตัดจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการ เพื่อจ่ายตอบแทนสมาชิกที่จะ

เกษียณอายุการทํางานในปี 2563

 - 600,000 บาท เป็นการตัดจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นค่าสวัสดิการเยี่ยมไข้       

      ค่าพวงหรีด เป็นต้น

 - 400,000  บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานตามจ่ายจริง   

  ที่กําหนดไว้ในระเบียบ

 - 275,000  บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ 150,000 

บาท   ที่ปรึกษาการสร้างอาคาร 75,000 บาท ผู้ควบคุมงานสร้างอาคาร 50,000 บาท 

เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง

รวมหมวดค่าตอบแทน      8,783,832.00       8,062,570.00          721,262.00      9,392,156.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 608,324 บาท คิดเป็นร้อยละ 

6.93

3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าตรวจสอบกิจการ          120,000.00           107,000.00             13,000.00          170,000.00 ค่าจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีเป็นนิติบุคคลหรือสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม

ใหญ่

3.2 ค่าสอบบัญชี          160,000.00            90,000.00             70,000.00          160,000.00 ค่าจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจําปี (ภาคเอกชน)

3.3 ค่าเบี้ยประกันภัย          100,000.00            68,626.93             31,373.07            80,000.00 ค่าเบี้ยประกันการเดินทางเบิกเงินสด  การเก็บรักษาเงินสด  และประกันอัคคีภัยอาคารที่

ทําการสหกรณ์และอื่นๆ

3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง          300,000.00           293,750.00              6,250.00          300,000.00  -  ค่าทํานิติกรรมผู้ช่วยเหลืองานและเจ้าหน้าที่  ในการทํานิติกรรมจดจํานอง ไถ่ถอน      

   ตรวจหลักทรัพย์และธุรกรรมสหกรณ์

 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ในการทําธุรกรรมสหกรณ์ 

และในการอบรมสัมมนา ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการ ตามมติ  คําสั่ง  และระเบียบ

3.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน          550,000.00           507,484.48             42,515.52          550,000.00  - ค่าพาหนะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์  เดินทางทําธุรกรรมของ

สหกรณ์ ไปธนาคาร ศาล กรมบังคับคดี กรมที่ดิน ตรวจหลักทรัพย์ ร่วมประชุม  อบรม

สัมมนา เยี่ยมชมสหกรณ์อื่นที่ร่วมทําธุรกรรม

3.6 ค่าบริการขนส่งเงินสด           60,000.00            24,850.00             35,150.00            60,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเงินสดประจําวัน จากธนาคารกรุงไทย-สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ 

  ส่งเงินสด และรับเงินสดไปฝาก เดือนละประมาณ  15  ครั้ง ๆ ละ 350 บาท

3.7 ค่าจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์          150,000.00           111,000.00             39,000.00          150,000.00 ค่าตรวจหลักทรัพย์สมาชิกขอกู้พิเศษโดยนําหลักทรัพย์มาจํานอง  สหกรณ์จะจ่ายส่วนที่

เกินจากเรียกเก็บสมาชิก โดยจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาฯ   ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อ

ราย 5,000 บาท ประมาณการกู้ 50 ราย

3.8 งบศึกษาและอบรมสัมมนา       2,430,000.00        2,057,415.98           372,584.02       2,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเพื่อทําความเข้าใจนโยบาย แผนงานรายปีของ

คณะกรรมการดําเนินการโดยคณะกรรมการศึกษาฯ
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3.8 งบศึกษาและอบรมสัมมนา  - 250,000 บาท  สัมมนากรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ เพื่อกําหนดนโยบายและ

ทิศทางการดําเนินงานปี 2563

 - 250,000 บาท  สัมมนากรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

ระหว่างปี

 - 200,000 บาท กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก

ประจําศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค

 - 650,000 บาท สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง_ทุ่งมหาเมฆและผู้เกษียณ  (ประมาณการ

สมาชิกจํานวน 200  คน)

 - 150,000 บาท สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง_ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ (ประมาณการ

สมาชิกจํานวน 50 คน)

 - 700,000 บาท สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค  ร้อยละ 40 ของจํานวนสมาชิก              

เท่ากับ 350 คน ตัดจ่ายคนละ 2,000 บาท

 - 300,000 บาท สวัสดิการสมาชิกเพื่อการทัศนศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน หรือ

กิจกรรมอื่น โดยสหกรณ์จะสนับสนุน คชจ.บางส่วน

    (งบศึกษาและอบรมสัมมนา สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ภายในงบ)

3.9 ค่าพัฒนาบุคลากร          650,000.00           284,621.05           365,378.95          650,000.00 ค่าพัฒนาบุคลากรสําหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลืองาน ผู้ตรวจสอบกิจการ

 เป็นการจัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานในแวดวงสหกรณ์เพื่อการพัฒนา

และเพิ่มพูนความรู้

 - 200,000 บาท เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการทํางานแก่กรรมการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 - 100.000 บาท ค่าอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ อบรมความรู้ด้านการเงิน       

การบัญชีและการบริหารงาน  รวมถึงการอบรมให้ความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ การอบรมสอบ

ใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน (RMF และ SSF ) เป็นต้น

 - 150,000 บาท  เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ส่วน

ภูมิภาค รวมทั้งค่าพาหนะและค่าที่พัก

 - 100,000 บาท   เพื่ออบรมหลักสูตรร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านบริการสมาชิกและด้าน

บริหารการเงิน

 - 100,000 บาท  สําหรับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ในหลักสูตรต่างๆ

 เกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle RAC

3.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่       4,554,000.00        4,534,400.00             19,600.00       4,759,000.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 รายละเอียดดังนี้

 - 300,000 บาท    ค่าเลี้ยงรับรองสมาชิก  อาหารว่าง  อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
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3.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  - 70,000 บาท      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์

 - 4,389,000 บาท  มอบเป็นเงิน 1,000 บาทแก่สมาชิกทุกคน (4,389 คน ณ สิ้นปี 62)  

เพื่อเป็นของที่ระลึกในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 โดยจ่ายพร้อมกับเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืน

3.11 ค่าใช้จ่ายตัวแทนสมาชิกประจําศูนย์ร่วมประชุมใหญ่          590,000.00           519,200.00             70,800.00          650,000.00 เป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง สําหรับสมาชิกและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์  

 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี  9 ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค คิดตามร้อยละ

ของสมาชิกแต่ละศูนย์ และ 150,000 บาท  สําหรับค่าพาหนะสมาชิกผู้เกษียณส่วนกลางที่

เข้าร่วมประชุมใหญ่ 1,000 บาทต่อคน

3.12 ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ก่อนประชุมใหญ่           40,000.00            25,091.00             14,909.00            35,000.00 ค่าอาหารว่างในการประชุม โดยให้สมาชิกรับทราบรายงานผลการดําเนินงานและข้อมูล

ข่าวสารก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี

3.13 ค่าจัดทําหนังสือรายงานประจําปี          200,000.00           182,168.00             17,832.00          200,000.00 ค่าจัดทําหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562   จํานวน  1,000  เล่ม

3.14 ค่าบริการดูแลระบบต่างๆ

   ค่าบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์          172,800.00           145,520.00             27,280.00          190,080.00 ระบบงานสหกรณ์_หลัก 143,000 บาท ระบบ ATM online 47,080 บาท (ค่า MA 

เพิ่มขึ้น 10% ตามข้อตกลงฯ)

   ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์          150,000.00           144,301.19              5,698.81            65,000.00 ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย 20,000 บาท และโปรมแกรม Antivirus 15,000 บาท 

ค่าบริการเช่าพื้นที่ Web Hosting และค่าบริการอื่น ๆ

   ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          420,000.00           416,355.38              3,644.62          431,000.00 ค่าเช่าคู่สายสัญญาณ Lease line 180,000 บาท  , ค่าเช่าช่องสัญญาณ internet         

  (บ.เคิร์ช) เชื่อมต่อระบบเว็บไซต์สหกรณ์ 193,000 บาท , Internet กสท. 42,000 บาท

 ,  Internet   ทีโอที 16,000 บาท

   ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ           91,000.00            60,383.18             30,616.82          122,000.00 ค่าบริการ SMS และ SSL Certificate รวมถึง Domain Name Website สหกรณ์   

110,000 บาท  , ค่าบริการระบบ Line officials 12,000 บาท

3.15 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สํานักงาน          251,000.00            85,181.44           165,818.56          347,850.00 ค่าซ่อมแซม/บํารุงรักษา (MA) เครื่องนับธนบัตร 20,000 บาท เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 

20,000 บาท เครื่องพิมพ์ Line Printer 32,100 บาท  เครื่องสํารองไฟฟ้า 55,000 บาท  

 เครื่องฟอกอากาศ 50,000 บาท เครื่องปรับอากาศ 80,000 บาท  เครื่องกรองน้ํา 4,000

 บาท และเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆที่ชํารุดและต้องจัดหาทดแทนรวมถึงค่าอุปกรณ์และ

อะไหล่  60,000 บาท และรวมถึงค่าจ้างพร้อมอุปกรณ์โยกย้ายสัญญาณ  Lan และ 

Network     เป็นเงิน 26,750 บาท

3.16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร          250,000.00           228,272.85             21,727.15          265,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องรายเดือนและค่างานถ่ายเอกสาร   รวมทั้งค่าจ้างงานถ่ายเอกสาร

ภายนอกกรณีงานเอกสารมีจํานวนมากซึ่งจะถูกกว่า

3.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร          300,000.00           234,589.16             65,410.84          300,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงินฝาก เงินกู้ให้สมาชิก  และโอนเงินจากธนาคารต่างจังหวัดของ

สหกรณ์ ค่าธรรมเนียม ATM ONLINE  ค่าใช้จ่ายในการใช้  ATM โดยสหกรณ์ออก

ค่าธรรมเนียมให้    4 ครั้งต่อคนต่อเดือน
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3.18 ค่าสวัสดิการสมาชิก       8,080,000.00        8,080,000.00                       -         8,400,000.00 ตัดจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ สําหรับสมาชิกเพื่อจ่ายตามระเบียบ 

กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมจํานวนเงินสูงสุด 250,000 บาทต่อคน และตัดจ่ายเป็นรายเดือน

ให้สมาชิกเกษียณอายุและขอรับเงินตามระเบียบฯ ประมาณการต่อเดือน 700,000 บาท 

โดยสมาชิกเกษียณ ตั้งแต่อายุไม่เกิน 70 ปี  เกิน 70 ปี  เกิน 80 ปี  จ่ายต่อเดือน 1,500 

บาท ,  2,000 บาทและ 3,000 บาทตามลําดับ รวมทั้งเป็นสวัสดิการค่าเยี่ยมไข้แก่สมาชิก

3.19 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี          123,218.00              5,562.50           117,655.50          150,000.00 ค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ 2 ของทุนทรัพย์ในการฟ้องดําเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน

การดําเนินคดี เช่น ค่านําหมาย

3.20 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา          180,000.00            81,000.00             99,000.00          180,000.00 ค่าที่ปรึกษาด้านบริหารการเงินการลงทุน  ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายและอื่นๆ ตามมติ เป็นครั้งคราวไป

3.21 ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างดําเนินคดี          100,000.00            22,500.00             77,500.00          150,000.00 ค่าว่าจ้างทนายความ_คดีที่มีความซับซ้อน ความยุ่งยากในการดําเนินคดี รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ต่างๆในการดําเนินคดี เป็นต้น

3.22 เงินบริจาค          550,000.00           550,000.00                       -            600,000.00 เงินบริจาคโดยตัดจ่ายเข้ากองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจ่ายตามระเบียบต่อไป ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้

 - ร่วมทําบุญกับบวท. 200,000  บาท  และบริจาคชมรมต่าง ๆของ บวท.และชมรม       

   ผู้เกษียณ 200,000  บาท

 - ร่วมทําบุญในแวดวงสหกรณ์อื่น 100,000  บาท และร่วมทําบุญเพื่อสังคมสงเคราะห์ 

100,000 บาท

3.23 ค่ารับรอง          100,000.00            47,073.00             52,927.00          100,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง บุคคลผู้ทําธุรกรรมร่วมกับสหกรณ์  การปล่อยเงินกู้และการ

ฝากเงินสหกรณ์อื่น เป็นต้น

         300,000.00           202,173.00             97,827.00          300,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายรับรองสมาชิกและทําบุญเลี้ยงพระ ในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์         

 วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

3.24 ค่าสาธารณูปโภค       1,788,000.00        1,542,860.28           245,139.72       1,958,290.00 ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

     - จ่ายรายเดือน  ค่าน้ําประปา 1,000  บาท  ค่าไฟฟ้า 85,000 บาท ค่าโทรศัพท์

รวมทั้งโทรสารและอินเทอร์เน็ต 48,000 บาท ค่าทําความสะอาด 22,500  บาท  

เนื่องจากสหกรณ์มีการต่อเติมอาคาร เพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใ     - จ่ายรายปี     ค่าบริการกําจัดปลวกและแมลง 50,290  บาท  ค่าบริการสุขอนามัย

ภัณฑ์และอื่น ๆ  30,000  บาท

3.25 ค่าจัดเก็บเอกสาร          100,000.00            62,060.00             37,940.00          100,000.00 จัดจ้างบริษัทภายนอกจัดเก็บเอกสาร เพื่อความปลอดภัย ลดการใช้พื้นที่ในอาคาร โดย

จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว

3.26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายการใช้ซอฟต์แวร์       1,200,000.00           795,692.88           404,307.12       1,200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  รวมทั้งสิทธิการใช้ Software ที่ต้อง    

  ตัดจ่ายแต่ละปี
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3.27 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร          370,000.00           369,945.07                   54.93          800,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร (ร้อยละ5) ซึ่งในปี 62 ได้มีการต่อเติม

อาคารเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการทํางานและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการสมาชิก

3.28 ค่าบริการจัดส่งพัสดุ                      -                         -                         -              85,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้กับสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    

      สหกรณ์ออมทรัพย์   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน

3.29  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          400,000.00           288,569.07           111,430.93          400,000.00 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  เช่น   ค่ากระเช้าเยี่ยม

ชมกิจการอื่นที่ร่วมทําธุรกรรม ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเครื่องดื่ม

รวมหมวดค่าใช้สอย    24,830,018.00      22,167,646.44       2,662,371.56     26,408,220.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 1,578,202 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 6.36

4. หมวดวัสดุ
4.1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์          200,000.00           198,562.00              1,438.00          300,000.00 ใบนําฝากเงิน ใบถอนเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระดาษฟอร์ม

ต่างๆ และซองจดหมายแบบสั่งพิมพ์   เป็นต้น

4.2. ค่าวัสดุอื่น          350,000.00           304,535.37             45,464.63          350,000.00 อุปกรณ์สํานักงาน เช่น  ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษ  ซองมาตรฐานชนิดต่าง ๆ แฟ้ม  

ปากกา ดินสอ  เทปกาว  เป็นต้น

รวมหมวดวัสดุ         550,000.00          503,097.37            46,902.63         650,000.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

18.18

   50,218,369.00      45,776,177.81       4,442,191.19     53,429,526.00  รวมขอตั้งค่าใช้จ่ายดําเนินการเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 

3,211,157 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39

     - คณะกรรมการอํานวยการ           40,000.00                       -               40,000.00          150,000.00  - โครงการเพิ่มสวัสดิการสมาชิก (มติคณะกรรมการอํานวยการให้ชะลอการจัดทํา

สวัสดิการใหม่ที่จะให้กับสมาชิกออกไปก่อน)

 - โครงการสํารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการของสมาชิก

 - แผนบริหารความเสี่ยง_โครงการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน 150,000 บาท

     - คณะกรรมการเงินกู้          100,000.00            42,290.00             57,710.00          100,000.00  - โครงการบริหารสินเชื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  25,000 บาท

 - โครงการให้บริการสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการสมาชิก 25,000  บาท

 - แผนบริหารความเสี่ยง_โครงการออกโปรโมชั่นเงินกู้เพื่อจูงใจให้สมาชิกมาใช้บริการ

มากขึ้น 25,000 บาท

 - แผนบริหารความเสี่ยง_โครงการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน 25,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินการ

5. หมวดแผนงาน

และโครงการ

 โครงการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานการบริหาร

ความเสี่ยงประจําปี 2563 รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 

แยกตามคณะกรรมการแต่ละคณะ
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     - คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          560,000.00           295,019.00           264,981.00          830,000.00  - โครงการร่วมกิจการเครือข่าย  200,000 บาท

 - โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้าน ฝาก-ถอน และการปล่อยสินเชื่อ 

30,000 บาท

 - โครงการขยายฐานสมาชิกและให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกใหม่ 190,000 บาท

 - โครงการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสมาชิก 130,000 บาท        

 และรวมค่าจัดทําของที่ระลึก 200,000 บาท

  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  80,000 บาท

     - คณะกรรมการ IT                      -                         -                         -            140,000.00  - โครงการให้บริการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมาชิกที่เชื่อถือได้และทัน

สถานการณ์

 - โครงการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ ปรับปรุง TOR 140,000 บาท

     - คณะกรรมการบริหารการเงิน          670,000.00           261,426.00           408,574.00          750,000.00  - โครงการส่งเสริมสมาชิกให้มีเงินฝากและทุนเรือนหุ้นที่สมดุลกัน 200,000  บาท

 - โครงการให้บริการสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของสมาชิก (ดําเนินการร่วมกับ

คณะกรรมการเงินกู้)

 - โครงการจัดสรรการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสหกรณ์และเป็นรูปธรรม  

250,000 บาท

 - โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย (จัดทําร่วมกับคณะกรรมการศึกษาฯ) รวมถึงการเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สหกรณ์อื่นที่ร่วมทําธุรกรรม 300,000 บาท

     - คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร          390,000.00           121,000.00           269,000.00          260,000.00  - โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  140,000  บาท

 - โครงการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 120,000 บาท

     - จัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ ปี 2564 - 2568          394,600.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4  ฉบับปี พ.ศ. 2564  - ปีพ.ศ. 2568

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง      1,760,000.00          719,735.00       1,040,265.00      2,624,600.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 864,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 

49.13

6. งบสํารอง
สํารองค่าใช้จ่าย (10% ของงบประมาณค่าใช้จ่าย)       5,277,837.00                       -          5,277,837.00       5,605,413.00      สํารองร้อยละ 10 ของงบประมาณค่าใช้จ่าย  หมายเหตุ งบประมาณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 

1-6 ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวดของงบประมาณค่าใช้จ่าย

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    57,256,206.00      46,495,912.81      10,760,293.19     61,659,539.00  รวมรายการขอตั้งค่าใช้จ่ายทุกหมวดเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน

 4,403,333 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.69

7. งบประมาณลงทุน

7.1 ค่าพัฒนาระบบสวัสดิการและระบบเงินลงทุน          428,000.00                       -             428,000.00          428,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 61 - 62 สําหรับค่าพัฒนาระบบสวัสดิการ ค่าเยี่ยมไข้ จ่ายเงินรายเดือน

สมาชิกเกษียณ ประกันสินเชื่อ ประกันชีวิตกลุ่ม และระบบเงินลงทุน (ซึ่งอยู่ระหว่าง

ดําเนินการพัฒนา ปัจจุบันรอส่งมอบและตรวจรับงาน )
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7.2 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์       7,200,000.00                       -          7,200,000.00                      -   เป็นงบผูกพัน ปี 62  ซึ่งในระหว่างปี 63 จัดทําการทบทวนความต้องการใช้งาน (แผน 

TOR ) ในระบบงานสหกรณ์(ใหม่)   เพื่อให้ระบบงานใหม่รองรับกับการใช้งานที่มีความ

หลากหลายของธุรกรรม สามารถพัฒนาต่อยอด เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและ

คล่องตัวยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการกับสมาชิก และการบริหารงานสหกรณ์

ตามหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ รวมทั้งจะให้พัฒนาระบบงานใหม่ใน

รูปแบบ Web Application เพื่อให้ใช้งานได้ในหลาย Platform

7.3  เครื่องใช้สํานักงานและระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ

เครื่องใช้สํานักงาน อื่นๆ          100,000.00            68,480.00             31,520.00          100,000.00 เพื่อกันสํารองสําหรับซื้อเครื่องใช้สํานักงานที่ชํารุด เสียหาย ซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่คุ้มทุน 

เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องสํารองไฟ UPS เป็นต้น

บอร์ดแสดงโครงสร้างองค์กร           22,000.00                       -               22,000.00            22,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อสําหรับแสดงภาพโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์

ทีวีแสดงผลการดําเนินงาน          120,000.00                       -             120,000.00          120,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อสําหรับแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เงินให้กู้ ข้อมูลข่าวสาร

เครื่องพิมพ์ Laser Multifunction           42,000.00                       -               42,000.00            15,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อรองรับการทํางานและให้บริการสมาชิก สําหรับฝ่ายสินเชื่อ และ

ฝ่ายบริการสมาชิก จํานวน 2 เครื่อง

ตู้เก็บเอกสาร           15,000.00                       -               15,000.00            15,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อใช้เก็บเอกสารด้านบัญชี รอจัดซื้อในปี 63 เนื่องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่ใช้ในการนั่งทํางานของเจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC          295,000.00                       -             295,000.00                      -   เป็นงบผูกพัน ปี 62 รอจัดซื้อทดแทนพร้อมโปรแกรมระบบงานสหกรณ์(ใหม่) ในปี 64     

  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เดิมมีอายุการใช้งานเกิน 8 ปีแล้ว

เครื่อง Server พร้อม software          220,000.00                       -             220,000.00                      -   เป็นงบผูกพัน ปี 62 รอจัดซื้อทดแทนพร้อมกับโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ (ใหม่) ในปี 64

 เนื่องจาก Server ของเดิมใช้งานมา 8 ปี

อุปกรณ์ Switch Hub          120,000.00            44,726.00             75,274.00                      -   เพื่อรองรับพื้นที่ทํางานในส่วนของห้องประชุมอาคารส่วนที่ต่อเติมใหม่ จํานวน 2 ตัว

ตู้ Rack Switch Hub           80,000.00            19,313.50             60,686.50                      -   เพื่อติดตั้งระบบ Network ในพื้นที่ทํางานใหม่ และห้องประชุมใหม่ จํานวน 2 ตัว

เครื่องโปรเจคเตอร์           75,000.00            29,900.00             45,100.00                      -   ใช้ในห้องประชุมห้องเดิม เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชํารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้

เครื่องโทรสาร           25,000.00                       -               25,000.00                      -   เพื่อทดแทนของที่เก่าชํารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้

เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก          105,000.00                       -             105,000.00                      -   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก ใช้ทดแทนของเก่าที่ชํารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จํานวน

       3 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ Laser           12,000.00                       -               12,000.00                      -   สําหรับฝ่ายบริการเงินรับฝาก เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการทํางาน

ระบบคิวอัตโนมัติและการวัดความพึงพอใจ          230,000.00                       -             230,000.00          230,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อจัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติและการวัดความพึงพอใจในการรบับริการ

  เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

ระบบสแกนเอกสารสัญญา          631,500.00                       -             631,500.00          631,500.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องสแกน  Server และ 

Software
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ระบบ Multimedia_ห้องประชุม          500,000.00                       -             500,000.00          500,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อรองรับอาคารใหม่

     - ระบบ Multimedia_ห้องประชุมส่วนเพิ่ม          300,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารเก่า

เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ          230,000.00 เครื่องพับเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกที่มีจํานวนมาก เพื่อการบริการที่รวดเร็วให้กับสมาชิก 

เช่น หนังสือแจ้งยืนยันยอด    หนังสือแจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน และหนังสือแจ้ง

ข่าวสารต่าง ๆ

อุปกรณ์ Firewall Network          400,000.00 จัดซื้อทดแทน Firewall ชุดเดมิเนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการ Support รุ่นที่ใช้

อยู่ปัจจุบัน

ระบบกล้องวงจรปิด          800,000.00                       -             800,000.00          800,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ เพื่อให้ระบบ

สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ผ่าน Internet ได้ และรองรับพื้นที่สํานักงานที่มีส่วนขยาย

พื้นที่การทํางานเพิ่มขึ้น

ระบบตู้คู่สายโทรศัพท์           50,000.00             50,000.00            50,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 ระบบตู้คู่สายโทรศัพท์ภายในสหกรณ์ ประกอบด้วย ตู้คู่สายแบบ

ดิจิตอลพร้อมค่าติดตั้งและระบบบันทึกเสียงสนทนาเพื่อรองรับการให้บริการทางโทรศัพท์

กับสมาชิก

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้          300,000.00                       -             300,000.00          300,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผ่านระบบ SMS และ

เชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเหตุกับ บวท.

ระบบดับเพลิง          500,000.00                       -             500,000.00          500,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ทั้งอาคารเดิมและอาคารที่ต่อเติมใหม่ และ

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

โครงการจัดทําแผนกู้ระบบ          500,000.00           500,000.00          500,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อจัดทําแผนกู้คืนระบบสารสนเทศหลัก และการให้บริการสมาชิก   

 ในกรณีระบบเสียหายและเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การจัดทําแผนการกู้ระบบ

7.4  งานขยายต่อเติมอาคารสหกรณ์       5,636,887.00        4,439,271.88        1,197,615.12       1,197,615.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อสําหรับเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการและการทํางาน โดยขยายต่อ

เติมอาคาร 2 ชั้น พร้อมตกแต่งภายใน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ปี 2557-2562  (ซึ่ง

เป็นยอดคงเหลือหลังจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและค่าตกแต่งภายใน งวดที่ 2 แล้ว)

         627,385.00 ค่าจ้างงานเหมาตกแต่งภายในส่วนที่แล้วเสร็จในปี 63 ตามสัญญาจ้างและค่าจ้างงาน

ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศอาคารส่วนที่ต่อเติมใหม่

         750,000.00 สําหรับอาคารสํานักงานใหม่ เช่น ชุดโต๊ะทํางาน ชุดโซฟาพักคอยสําหรับสมาชิก ตู้เอกสาร

 โต๊ะประชุมแบบพับเก็บได้

 7.5 งานปรับปรุงอาคารสหกรณ์ (เก่า)          800,000.00                       -             800,000.00          800,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อสําหรับปรับปรุงอาคารเก่า  ระบบงานฝ้าและเพดาน งานท่อ     

 และงานไฟฟ้าและพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องน้ําอาคารสหกรณ์

         500,000.00                       -             500,000.00          500,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 เพื่อปรับปรุงต่อเติมพื้นที่อาคารให้เป็นห้องทํางานคณะกรรมการ หรือ

 ประธานกรรมการ

     - งานขยายต่อเติมอาคารสหกรณ์ งานตกแต่งภายใน

และงานเฟอร์นิเจอร์



 งบประมาณ

ตามที่อนุมัติ

 จ่ายจริง  คงเหลือ

หมวด รายการ  งบประมาณปี 2562  ขอตั้ง

งบประมาณปี 

2563

หมายเหตุ

      - งานปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ห้องทํางานและห้อง

ประชุม

      4,821,236.00 เพื่อปรับปรุงงานในส่วนของอาคารสํานักงานเก่า  เนื่องจากเป็นอาคารเชื่อมต่อกับอาคาร

ใหม่ และระบบต่าง ๆเชื่อมต่อกัน งานปรับปรุงใหม่มีดังนี้

     1. ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยงานฝ้าและเพดาน งานปรับปรุงพื้นและผนัง

 งานประตูหน้าต่าง งานม่าน งานระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง เป็นเงิน 1,740,048.- บาท

     2. ปรับปรุงห้องประชุมเดิม ชั้น 2 ประกอบด้วย งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานประตู

หน้าต่าง งานฝ้าและเพดาน งานพื้นและผนัง งานปรับปรุงระเบียงทางเดิน เป็นเงิน 

1,703,973.-บาท

     3. จัดทําราวบันได ราวกันตก และกันสาด เป็นเงิน 350,000.-บาท

     4. งานปรับพื้นดาดฟ้าอาคารโทรคมเชื่อมอาคารสหกรณ์ เป็นเงิน 50,000.-บาท

     5. งานทาสีภายนอกอาคาร เป็นเงิน 290,690.-บาท

     6. งานระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 186,525.-บาท

     7. การตกแต่งห้องทํางาน/ประธาน / กรรมการ / เจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 300,000 บาท

     8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสหกรณ์ เป็นเงิน 200,000 บาท

 7.6 เก้าอี้สํานักงาน          385,000.00                       -             385,000.00          385,000.00 เป็นงบผูกพัน ปี 62 สําหรับเก้าอี้สํานักงานและเก้าอี้ห้องประชุม

 7.7 สํารองงบลงทุน       1,889,238.00                       -          1,889,238.00       1,422,274.00 สํารองร้อยละ 10 ของงบลงทุน  หมายเหตุ งบประมาณลงทุนหมวด 7  ถัวเฉลี่ยได้ภายใน

หมวดของงบประมาณลงทุน

รวมงบประมาณลงทุน  21,581,625.00    4,601,691.38   16,979,933.62  15,645,010.00  ปรับลดงบประมาณหมวดลงทุนจากงบประมาณปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 5,936,615

 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51

  78,837,831.00    51,097,604.19    27,740,226.81   77,304,549.00  รวมเป็นการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายและลงทุนจากงบประมาณปี 2562 เป็น

จํานวนเงิน 1,533,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.94
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุน



ประมาณการรายได 

      ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก 387.58        เปนรายไดจากการใหสมาชิกกูเงิน โดยเฉล่ียอัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ีย

รอยละ 6.25  ตอป จาก 6.45 การเพ่ิมเงินกู 8% ตอป

      ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 16.95         เปนรายไดจากการใหสหกรณอื่นๆ โดยเฉล่ียอัตราดอกเบี้ย 

      ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนตาง ๆ 140.15        เปนเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาว ในชุมนุม ธนาคาร และสหกรณตางๆ

ซ่ึงเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ อัตราการเพ่ิมขึ้น 20%
      รายไดอื่นๆ 2.95           เปนรายไดคาสมัครสมาชิก  คาธรรมเนียมการกู และอื่นๆ

รวมประมาณการรายได 547.62

ประมาณการรายจาย

      รายจายตามงบประมาณ 55.49         เปนคาใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป

ประมาณ  90 % 

      ดอกเบี้ยจาย 189.22 เปนคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกเฉล่ียรอยละ 3.25

ประมาณการรายจาย 244.72        

ประมาณการรายไดสูงกวารายจาย 302.91        เปนประมาณการรายไดสูงกวารายจายป 2563

สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด
ประมาณการรายได - รายจาย ป 2563

รายการ
ประมาณการ

หมายเหตุ
(ลานบาท)


