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แผนปฏิบตัิงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  

เจตนารมณ์ (PURPOSE)   ”                                       

 

 

 

 

วสัิยทศัน์ (VISION)   “  ”

 

 

 

 

HAPPY  [ Help , Accessibility , People , Productivity , Year of 2020]

 ” 

“ เป็นสหกรณแ์หง่ความสขุ หมายถึง เป็นสหกรณท์ีเ่ติมเต็มในกนัและกนั ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน 

และเอือ้อาทร “ 

 

“ เป็นสหกรณท์ี่ม่ันคง ” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคง มีระบบการตรวจสอบที่มีคณุภาพ                                      

“ ด ำรงหลักธรรมำภบิำล “ หมายถงึ มีการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 9 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสทิธิผล

  หลกัประสทิธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการมีสว่นรว่ม

  หลกัการมอบอ านาจ หลกันิตธิรรม และหลกัความเสมอภาค               

“ จัดกำรด้วยเทคโนโลยทีีท่ันสมัย “ หมายถงึ น าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้น

 กระบวนการและระบบงาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงาน            

“ ใส่ใจสมำชกิและสังคม “ หมายถึง การด าเนินงานจะมุง่มั่นใหส้มาชิกมคีณุภาพชีวิตที่ดี  

 และสรา้งคณุประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาสิง่แวดลอ้ม                                  
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พนัธกจิ (MISSION)  สหกรณมี์พนัธกิจ 5 ดา้น คือ   

1. พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. พฒันาการบริหารการเงินใหมี้ความมัน่คง  

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

4. พฒันาผลิตภณัฑด์า้นการเงิน และสวสัดิการท่ีใหแ้ก่สมาชิก 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างคุณประโยชนต่์อสังคม และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) สหกรณมี์ 10 กลยทุธ ์คือ

กลยทุธ์ท่ี 1. ปรับปรุงพฒันาใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

กลยทุธ์ท่ี 2. ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคญั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพฒันาคุณภาพบริการ 

กลยทุธ์ท่ี 3. พฒันาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปล่ียนแปลง         

 กลยทุธ์ท่ี 4. ขบัเคล่ือนธุรกิจกา้วสู่ความเป็นเลิศดา้นเงินฝาก สินเช่ือ และการลงทุน 

กลยทุธ์ท่ี 5. ขยายฐานการรับสมคัรสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ         

 กลยทุธ์ท่ี 6. น าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัยคุสมยัมาใชใ้นกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพบริการ 

กลยทุธ์ท่ี 7. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกมีความมัน่คงทางการเงิน      

กลยทุธ์ท่ี 8. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ใหมี้คุณภาพชีวติ และความสุขเพิ่มข้ึน    

 กลยทุธ์ท่ี 9. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

กลยทุธ์ท่ี 10. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
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แผนปฏบัิติงานตามกลยุทธ์ ประจ าปี 2563 

กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงพฒันาให้มรีะบบการบริหารจัดการทีด่ี 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) ท าแผนปฏิบติังานตาม
กลยทุธ์ ประจ าปี 2563 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานเพื่อพฒันาสหกรณ์ 

ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ มีส่วนร่วมในการ
ท าแผนปฏิบติังาน 

1.แต่งตั้งคณะท างานจดัท า

แผนปฏิบติังาน 

2.ประชุมคณะท างาน  

3.สรุปผล ส่งแผนปฏิบติังาน 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ 

5 วนั - คณะท างาน 

ธรรมาภิบาล 

2) จดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของภารกิจท่ีมี
การมอบอ านาจ 

เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือใหเ้กิดผลส าเร็จ

ในการบริหารงานตามหลกัการ

มอบอ านาจท่ีมีคุณภาพ และ

มาตรฐาน 

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จ
ลุล่วงไดท้นัเวลา ไม่ล่าชา้ 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1.แต่งตั้งคณะท างาน

ผูรั้บผดิชอบ 

2.ก าหนดหลกัเกณฑ ์จดัท า

คู่มือ และติดตามผล 

3.รายงานต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

90 วนั - คณะท างาน 

ธรรมาภิบาล 

3) จดัท านโยบายดา้น
ความเสมอภาคท่ีชดัเจน 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานของสหกรณ์ 

เพ่ือสร้างคุณค่าของสหกรณ์ 

และผลกัดนัใหก้าร

ด าเนินงานบรรลคุวามส าเร็จ 

และความเจริญกา้วหนา้อยา่ง

ย ัง่ยนื 

1.แต่งตั้งคณะท างานก ากบั

ดูแลดา้นความเสมอภาค 

2.ประชุมคณะท างาน 

ก าหนดนโยบาย 

3. ส่งใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการ และเผยแพร่ 

30 วนั - คณะท างาน 

ธรรมาภิบาล 
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กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

4) จดัใหมี้ช่องทางการ
รับฟัง/ขอ้ร้องเรียน และ
บริหารจดัการขอ้คิดเห็น/
ขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 

เพื่อใหส้มาชิกมีส่วนร่วมใน

การบริหาร และเป็นการส ารวจ

ความคิดเห็น และความ

ตอ้งการของสมาชิก  

ใหมี้ช่องทางส่ือสารกบั

สมาชิก อยา่งนอ้ย 5 ช่องทาง 

1.แต่งตั้งคณะท างาน

รับผิดชอบ 

2.รวบรวม และบริหาร

จดัการขอ้ร้องเรียน หรือ

ขอ้คิดเห็นของสมาชิก 

3. รายงานคณะกรรมการ

ด าเนินการ  

ทั้งปี - คณะท างาน 

ธรรมาภิบาล 

5) ศึกษาทบทวน
วเิคราะห์กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน  

เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ 

เป็นธรรม ความเท่าเทียม และ

สอดคลอ้งกบักฎหมายสหกรณ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น

ปัจจุบนั 

ปรับปรุง ประกาศ กฎ 

ระเบียบ ในการปฏิบติังาน 

อยา่งนอ้ย 3 ฉบบั 

1.ศึกษากฎหมายสหกรณ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมี

การปรับปรุง 

2.เทียบกบัขอ้บงัคบัและ

ระเบียบเดิมของสหกรณ์ 

ทั้งปี - คณะกรรมการ

พิจารณา

ขอ้บงัคบัและ

ระเบียบสหกรณ์ 
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กลยุทธ์ที ่2 ปรับปรุงกระบวนการท างานทีส่ าคญั เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ และพฒันาคุณภาพบริการ 

กจิกรรม/ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ของแต่
ละฝ่าย ช่วงโรคระบาดโควคิ 19 

 เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่สมาชิก 

และความปลอดภยั

ดา้นสุขภาพของ

สมาชิกและเจา้หนา้ท่ี  

1.ลดเวลาของ
กระบวนการ
ท างาน 
2.ลดการ
เดินทางของ
สมาชิกมายงั
สหกรณ์ 
3.เพ่ิมความ
ปลอดภยัดา้น
สุขภาพของ
สมาชิกและ 
เจา้หนา้ท่ี 
 

1.วเิคราะห์ work flow เดิม 

2.ปรับปรุงหรือน านวตักรรมมาใช้

ลดขั้นตอนการท างาน และความ

ปลอดภยัดา้นสุขภาพของทั้ง

สมาชิกและเจา้หนา้ท่ี 

3.จดัท า work flow ใหม่ 

4.น าไปปฏิบติั 

5.หากยงัไม่ไดผ้ล ใหเ้ร่ิมวเิคราะห์

ใหม่จากขอ้ 1 

6.หากไดผ้ลดี ใหเ้ขียนเป็น work 

flow ติดไวใ้นแต่ละฝ่าย 

3 เดือน หรือ

จนกวา่จะพน้

วกิฤต 

- หวัหนา้ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาขดีความสามารถบุคลากรรองรับการเปลีย่นแปลง 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) โครงการอบรม
สมัมนาสมาชิก 

 เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ สิทธิหนา้ท่ี 

การมีส่วนร่วม อุดมการณ์ หลกัการ 

วธีิการสหกรณ์ 

1. อบรมสมัมนาใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวนอยา่งนอ้ย 6 กลุ่ม 
2. จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วม
กลุ่มละอยา่งนอ้ย 100 คน 

1.ขออนุมติัโครงการ 

2.ด าเนินการตามโครงการ 

3.สรุปผลการด าเนินการ 

ต่อคณะกรรมการฯ 

กลุ่มละ 

1 วนั 

1,200,000 

บาท 

คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสมัพนัธ์ 

2)โครงการอบรมสมัมนา
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

เพื่ออบรมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหมี้

ความรู้และเขา้ใจในขอ้บงัคบั 

ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งวธีิการท างาน 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ทุกคน  1.ขออนุมติัโครงการ 

2.ด าเนินการตามโครงการ 

3.สรุปผลการด าเนินการ 

ต่อคณะกรรมการฯ 

คิดเป็นราย

ชัว่โมง 

18 ชม. /คน 

/ ปี 

300,000 บาท คณะท างาน

พฒันาบุคลากร

สหกรณ์ 

3) แผนงานอบรม
สมัมนากรรมการ
ด าเนินงาน 

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ บทบาทหนา้ท่ี 

การบริหารงาน การบริหารความ

เส่ียง การควบคุมภายใน 

กรรมการด าเนินงานไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ไดรั้บการ
อบรมอยา่งนอ้ยคนละ 1 
หลกัสูตร ต่อปี 

1.คดัเลือกหลกัสูตรการ

อบรมท่ีตรงต่อจุดประสงค ์

จากหน่วยงานภายนอก 

2.ด าเนินการขออนุมติัให้

กรรมการเขา้รับการอบรม

ตามหลกัสูตร 

ระยะเวลา

ตาม

หลกัสูตร 

300,000 บาท คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ที ่4 ขบัเคล่ือนธุรกจิก้าวสู่ความเป็นเลศิด้านเงินฝาก สินเช่ือ และการลงทุน 

กจิกรรม/ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) แผนงานสินเช่ือเครือข่ายการลงทุน
กบัสหกรณ์อ่ืน 

 เพ่ือขยายแหล่งการ

ลงทุน 

สหกรณ์ออมทรัพยใ์น
หน่วยงานราชการ 

1.เชิญชวนใหส้หกรณ์ออมทรัพย์

อ่ืน ยืน่แสดงความจ านงค ์

2.พิจารณาสหกรณ์ท่ีผา่นเกณฑ์

ประเมินจากกรมส่ง เสริมสหกรณ์ 

หรือสหกรณ์จงัหวดั และมี

ความสามารถในการช าระหน้ี 

ตลอดปี 1,000 ลา้น

บาท 

คณะกรรมการ

เงินกู ้

2)  แผนงานการลงทุน เพ่ือเพ่ิมการลงทุน 1.บริษทัท่ีมีระดบัเครดิต 

A- ข้ึนไป 

2.ชุมนุมสหกรณ์ 

3.หลกัทรัพยรั์ฐบาล 

หรือรัฐวสิาหกิจ 

4.ลงทุนอยา่งอ่ืนตาม

กฎหมายก าหนด 

พิจารณาจากหนงัสือเชิญชวนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือจากสายงาน 

ตลอดปี 5,000 ลา้น

บาท 

คณะกรรมการ

เงินกู ้

3) ปรับปรุงดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้ เพ่ือใหเ้ท่าทนักบั

ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และของ

โลก 

สมาชิกโดยรวม และ

สหกรณ์ไดรั้บ

ประโยชน์  

ติดตาม และวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

ของสหกรณ์อ่ืน ของประเทศ และ

ของโลก อยา่สม ่าเสมอ 

ตลอดปี - คณะกรรมการ

เงินกู ้
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กลยุทธ์ที ่5 ขยายฐานการรับสมคัรสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) ปรับปรุงขอ้บงัคบัเพื่อ
เพ่ิมฐานสมาชิกสามญั 

เพื่อขยายฐานสมาชิกสามญั พนกังานราชการ  1.ศึกษาขอ้บงัคบัท่ีไม่ขดักบั พ.ร.บ.สหกรณ์ 

2.ส่ือสาร และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

3. เสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

4. เสนอแกไ้ขในท่ีประชุมใหญ่ 

   8 เดือน - คณะกรรมการ

ระเบียบ ฯ 

กลยุทธ์ที ่6 น าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัยุคสมยัมาใช้ในกระบวนการท างาน เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพบริการ 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)โครงการพฒันา
โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ 

 ปรับปรุง พฒันา โปรแกรม

ระบบงานสหกรณ์ ให้

ทนัสมยั เป็นระบบยคุใหม่ 

สามารถพฒันาไดต้่อเน่ือง 

ไดโ้ปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อการใชง้าน และเพ่ิม
คุณภาพการบริการ 

1.ด าเนินตามแผนพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีมี

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ท่ีเป็น

มาตรฐาน น ามาวเิคราะห์ ประมวลผลของ

แต่ละสหกรณ์ 

3.ใหแ้ต่ละบริษทัมาน าเสนองาน  

4.คณะท างานพฒันาระบบสารสนเทศ 

พิจารณาคดัเลือก 

5.คณะกรรมการด าเนินการอนุมติั 

6.บริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัด าเนินงานตามแผน 

3 ปี 

(ต่อเน่ือง

จากปี 

2562) 

ไม่เกิน 13 

ลา้นบาท 

คณะกรรมการ

ศึกษา ฯ 
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กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมคีวามมัน่คงทางการเงิน 

กจิกรรม/ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) โครงการเงินกู ้ในช่วงวกิฤตโรค
ระบาดโควคิ 19 

 เพื่อใหส้มาชิกมีความ

มัน่คงทางการเงิน 

สมาชิกท่ีทีปัญหาดา้น
การเงิน 

พิจารณาสร้างผลิตภณัฑเ์งินกู้

ใหม่ท่ีดอกเบ้ียต ่า และไม่

สร้างภาระดา้นการเงินเพ่ิมให้

สมาชิกช่วงวกิฤต 

2 เดือน - คณะกรรมการ

เงินกู ้

2) โครงการพกัช าระหน้ีเงินตน้
ในช่วงวกิฤตโรคระบาดโควคิ 19 

 เพื่อใหส้มาชิกมีความ

มัน่คงทางการเงิน 

สมาชิกท่ีทีปัญหาดา้น
การเงิน 

ปรับปรุงเงินกูเ้ดิมของสมาชิก

เพื่อลดภาระดา้นการเงินของ

สมาชิกช่วงวกิฤต  

3 เดือน - คณะกรรมการ

เงินกู ้

3) ปรับปรุง แกไ้ข และพิจารณา
สวสัดิการท่ีใหแ้ก่สมาชิก  

เสริมสร้างใหส้มาชิกมี

คุณภาพชีวติท่ีดี และมี

ความสุข 

1.สมาชิกท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนจริง 
2.สมาชิกไดป้ระโยชน์จาก
สวสัดิการนั้นจริง 

1. ศึกษา พิจารณาการให้

สวสัดิการเดิม 

2.แกไ้ขปรับปรุงสวสัดิการ

เดิม ลดหรือเพ่ิมสวสัดิการ 

เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากข้ึน 

ทั้งปี - คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสมัพนัธ์ 
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กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มคุีณภาพชีวติ และความสุขเพิม่ขึน้ 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) ส่งเสริม สนบัสนุน 
วคัซีนฉีดป้องกนั
ไขห้วดัใหญ่ 

 ใหส้มาชิกมีสุขภาพดี

ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

 

สมาชิกของสหกรณ์ และบุคคลากร
ของกรมทางหลวง 

1.สนบัสนุนเงินซ้ือวคัซีน

ป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

2.ใหส้ านกังานแพทย์

ด าเนินการจดัซ้ือ และฉีดให้

สมาชิกและบุคคลากรของกรม

ทางหลวง 

3 เดือน 150,000 บาท คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 

กลยุทธ์ที ่9 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมในสังคมและชุมชน 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) สนบัสนุนกิจกรรมค่าย
เยาวชน กรมทางหลวง 

 เพื่อใหส้งัคมและชุมชน 

มีความเป็นอยูดี่ข้ึน 

ชุมชนของกรมทางหลวง  1.มีการร้องขอจากชุมชน  

2.เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินงาน เพื่อพิจารณา 

1 เดือน 300,000 บาท คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

กจิกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) โครงการ CSR ของสหกรณ์ 
 (โครงการสายใยไม่เกษียณ) 

 ช่วยในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งธรรมชาติท่ีเส่ือม
โทรม หรือมีปัญหามลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.สืบคน้ พิจารณาแหล่งท่ีตรง

กบัวตัถุประสงค ์

2.ท าโครงการเสนอ 

3.ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปผลรายงาน 

1 วนั 300,000 บาท คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสมัพนัธ์ 
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แผนการด าเนินกจิกรรม/ แผนงาน/ โครงการ ประจ าปี 2563 

กจิกรรม/ แผนงาน/ โครงการ 

เดือน หมายเหตุ 

ม.ีค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค.
63 

ม.ิย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

 

1) ท าแผนปฏิบติังานตามกลยทุธ์ ประจ าปี 2563              
2) จดัท าคู่มือการปฏิบติังานของภารกิจท่ีมีการมอบอ านาจ              
3) จดัท านโยบายดา้นความเสมอภาคท่ีชดัเจน              
4) จดัใหมี้ช่องทางการรับฟัง/ขอ้ร้องเรียน และบริหารจดัการ
ขอ้คิดเห็น/ขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 

 
           

 

5) ศึกษาทบทวนวเิคราะห์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน               
6)  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ของแต่ละฝ่าย ช่วงโรคระบาดโควคิ 19              
7) โครงการอบรมสมัมนาสมาชิก              
8)โครงการอบรมสมัมนาเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์              
9) แผนงานอบรมสมัมนากรรมการด าเนินงาน              
10) แผนงานสินเช่ือเครือข่ายการลงทุนกบัสหกรณ์อ่ืน              
11)  แผนงานการลงทุน              
12) ปรับปรุงดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้              
13) ปรับปรุงขอ้บงัคบัเพ่ือเพ่ิมฐานสมาชิกสามญั              
14)โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์              
15) โครงการเงินกู ้ในช่วงวกิฤตโรคระบาดโควคิ 19              
16) โครงการพกัช าระหน้ีเงินตน้ในช่วงวกิฤตโรคระบาดโควคิ 19              
17) ปรับปรุง แกไ้ข และพิจารณาสวสัดิการท่ีใหแ้ก่สมาชิก              
18) ส่งเสริม สนบัสนุน วคัซีนฉีดป้องกนัไขห้วดัใหญ่              
19) สนบัสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน กรมทางหลวง              
20) โครงการ CSR ของสหกรณ์ (โครงการสายใยไม่เกษียณ)              

 


