1

แผนปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จากัด
ประจาปี พ.ศ. 2563
เจตนารมณ์ (PURPOSE)

”

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

”
“ เป็ นสหกรณ์แห่งความสุข หมายถึง เป็ นสหกรณ์ทเี่ ติมเต็มในกันและกัน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน
และเอือ้ อาทร “

วิสัยทัศน์ (VISION) “

”

“ เป็ นสหกรณ์ที่ม่นั คง ” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ ่นั คง มีระบบการตรวจสอบที่มีคณ
ุ ภาพ
“ ดำรงหลักธรรมำภิบำล “ หมายถึง มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม
หลักการมอบอานาจ หลักนิตธิ รรม และหลักความเสมอภาค
“ จัดกำรด้วยเทคโนโลยีทที่ ันสมัย “ หมายถึง นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการและระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
“ ใส่ใจสมำชิกและสังคม “ หมายถึง การดาเนินงานจะมุง่ มั่นให้สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
และสร้างคุณประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
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พันธกิจ (MISSION) สหกรณ์มีพนั ธกิจ 5 ด้าน คือ
1. พัฒนาการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการบริ หารการเงินให้มีความมัน่ คง
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย และมีประสิ ทธิภาพ
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
กลยุทธ์ (STRATEGY) สหกรณ์มี 10 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1. ปรับปรุ งพัฒนาให้มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2. ปรับปรุ งกระบวนการทางานที่สาคัญ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาคุณภาพบริ การ
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4. ขับเคลื่อนธุ รกิจก้าวสู่ ความเป็ นเลิศด้านเงินฝาก สิ นเชื่อ และการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 5. ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
กลยุทธ์ที่ 6. นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั ยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน และคุณภาพบริ การ
กลยุทธ์ที่ 7. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้สมาชิกมีความมัน่ คงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวติ และความสุ ขเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 9. ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 10. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
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แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจาปี 2563
กลยุทธ์ ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้ มรี ะบบการบริหารจัดการทีด่ ี
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) ทาแผนปฏิบตั ิงานตาม

เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ

กลยุทธ์ ประจาปี 2563

ดาเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ประจาปี 2563

เป้ าหมาย

ขั้นตอน

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 1.แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
สหกรณ์ มีส่วนร่ วมในการ แผนปฏิบตั ิงาน
ทาแผนปฏิบตั ิงาน
2.ประชุมคณะทางาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินงาน
5 วัน

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
ธรรมาภิบาล

3.สรุ ปผล ส่งแผนปฏิบตั ิงาน
ให้คณะกรรมการอานวยการ
2) จัดทาคู่มือการ
เพื่อใช้เป็ นคู่มือให้เกิดผลสาเร็ จ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
ปฏิบตั ิงานของภารกิจที่มี ในการบริ หารงานตามหลักการ ลุลว่ งได้ทนั เวลา ไม่ล่าช้า
การมอบอานาจ
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
มอบอานาจที่มีคุณภาพ และ

1.แต่งตั้งคณะทางาน

90 วัน

-

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทางาน
ธรรมาภิบาล

2.กาหนดหลักเกณฑ์ จัดทา
คู่มือ และติดตามผล

มาตรฐาน

3.รายงานต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3) จัดทานโยบายด้าน
ความเสมอภาคที่ชดั เจน

เพื่อใช้เป็ นแนวทางการ

เพื่อสร้างคุณค่าของสหกรณ์

1.แต่งตั้งคณะทางานกากับ

ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์

และผลักดันให้การ

ดูแลด้านความเสมอภาค

ดาเนินงานบรรลุความสาเร็ จ 2.ประชุมคณะทางาน
และความเจริ ญก้าวหน้าอย่าง กาหนดนโยบาย
ยัง่ ยืน

3. ส่งให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ และเผยแพร่

30 วัน

-

คณะทางาน
ธรรมาภิบาล
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กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

4) จัดให้มีช่องทางการ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่ วมใน
ให้มีช่องทางสื่ อสารกับ
รับฟัง/ข้อร้องเรี ยน และ การบริ หาร และเป็ นการสารวจ สมาชิก อย่างน้อย 5 ช่องทาง
บริ หารจัดการข้อคิดเห็น/
ความคิดเห็น และความ
ข้อร้องเรี ยนของสมาชิก
ต้องการของสมาชิก

ขั้นตอน
1.แต่งตั้งคณะทางาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ทั้งปี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

รับผิดชอบ

คณะทางาน
ธรรมาภิบาล

2.รวบรวม และบริ หาร
จัดการข้อร้องเรี ยน หรื อ
ข้อคิดเห็นของสมาชิก
3. รายงานคณะกรรมการ
ดาเนินการ

5) ศึกษาทบทวน
วิเคราะห์กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อปรับปรุ ง เพิ่มประสิ ทธิภาพ ปรับปรุ ง ประกาศ กฎ

1.ศึกษากฎหมายสหกรณ์

เป็ นธรรม ความเท่าเทียม และ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มี

พิจารณา

สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ฉบับ

การปรับปรุ ง

ข้อบังคับและ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ น

2.เทียบกับข้อบังคับและ

ระเบียบสหกรณ์

ปั จจุบนั

ระเบียบเดิมของสหกรณ์

ระเบียบ ในการปฏิบตั ิงาน

ทั้งปี

-

คณะกรรมการ
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กลยุทธ์ ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการทางานทีส่ าคัญ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
กระบวนการทางานที่สาคัญ ของแต่
ละฝ่ าย ช่วงโรคระบาดโควิค 19
1)

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่สมาชิก
และความปลอดภัย
ด้านสุขภาพของ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่

เป้ าหมาย
1.ลดเวลาของ
กระบวนการ
ทางาน
2.ลดการ
เดินทางของ
สมาชิกมายัง
สหกรณ์
3.เพิม่ ความ
ปลอดภัยด้าน
สุขภาพของ
สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1.วิเคราะห์ work flow เดิม

3 เดือน หรื อ

2.ปรับปรุ งหรื อนานวัตกรรมมาใช้

จนกว่าจะพ้น

ลดขั้นตอนการทางาน และความ

วิกฤต

ปลอดภัยด้านสุขภาพของทั้ง
สมาชิกและเจ้าหน้าที่
3.จัดทา work flow ใหม่
4.นาไปปฏิบตั ิ
5.หากยังไม่ได้ผล ให้เริ่ มวิเคราะห์
ใหม่จากข้อ 1
6.หากได้ผลดี ให้เขียนเป็ น work
flow ติดไว้ในแต่ละฝ่ าย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

หัวหน้าฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ สิ ทธิหน้าที่

1. อบรมสัมมนาใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จานวนอย่างน้อย 6 กลุ่ม
2. จานวนสมาชิกที่เข้าร่ วม
กลุ่มละอย่างน้อย 100 คน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน

การมีส่วนร่ วม อุดมการณ์ หลักการ
วิธีการสหกรณ์

2)โครงการอบรมสัมมนา เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ความรู ้และเข้าใจในข้อบังคับ

3) แผนงานอบรม
สัมมนากรรมการ
ดาเนินงาน

ขั้นตอน
1.ขออนุมตั ิโครงการ
2.ดาเนินการตามโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มละ
1 วัน

3.สรุ ปผลการดาเนินการ

1,200,000

คณะกรรมการ

บาท

ศึกษา
ประชาสัมพันธ์

ต่อคณะกรรมการฯ
1.ขออนุมตั ิโครงการ

คิดเป็ นราย 300,000 บาท คณะทางาน

2.ดาเนินการตามโครงการ

ชัว่ โมง

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.สรุ ปผลการดาเนินการ

18 ชม. /คน

รวมทั้งวิธีการทางาน

ต่อคณะกรรมการฯ

ตามหลักสูตร

สหกรณ์

/ ปี

เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ บทบาทหน้าที่ กรรมการดาเนินงานไม่
1.คัดเลือกหลักสูตรการ
ระยะเวลา
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ได้รับการ อบรมที่ตรงต่อจุดประสงค์ ตาม
การบริ หารงาน การบริ หารความ
อบรมอย่างน้อยคนละ 1
เสี่ ยง การควบคุมภายใน
จากหน่วยงานภายนอก
หลักสูตร
หลักสูตร ต่อปี
2.ดาเนินการขออนุมตั ิให้
กรรมการเข้ารับการอบรม

พัฒนาบุคลากร

300,000 บาท คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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กลยุทธ์ ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ ความเป็ นเลิศด้ านเงินฝาก สิ นเชื่ อ และการลงทุน
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
1) แผนงานสิ นเชื่อเครื อข่ายการลงทุน

กับสหกรณ์อื่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

เพื่อขยายแหล่งการ สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
หน่วยงานราชการ
ลงทุน

ขั้นตอน
1.เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี

อื่น ยืน่ แสดงความจานงค์

1,000 ล้าน

คณะกรรมการ

บาท

เงินกู้

5,000 ล้าน

คณะกรรมการ

บาท

เงินกู้

2.พิจารณาสหกรณ์ที่ผา่ นเกณฑ์
ประเมินจากกรมส่ง เสริ มสหกรณ์
หรื อสหกรณ์จงั หวัด และมี
ความสามารถในการชาระหนี้
2)

แผนงานการลงทุน

เพื่อเพิ่มการลงทุน

1.บริ ษทั ที่มีระดับเครดิต พิจารณาจากหนังสื อเชิญชวนใน
A- ขึ้นไป

ตลอดปี

ตลาดหลักทรัพย์ หรื อจากสายงาน

2.ชุมนุมสหกรณ์
3.หลักทรัพย์รัฐบาล
หรื อรัฐวิสาหกิจ
4.ลงทุนอย่างอื่นตาม
กฎหมายกาหนด
3) ปรับปรุ งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อให้เท่าทันกับ

สมาชิกโดยรวม และ

ติดตาม และวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจของ

สหกรณ์ได้รับ

ของสหกรณ์อื่น ของประเทศ และ

ประเทศ และของ

ประโยชน์

ของโลก อย่าสม่าเสมอ

โลก

ตลอดปี

-

คณะกรรมการ
เงินกู้
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กลยุทธ์ ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) ปรับปรุ งข้อบังคับเพื่อ
เพิ่มฐานสมาชิกสามัญ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

เพื่อขยายฐานสมาชิกสามัญ พนักงานราชการ

ขั้นตอน
1.ศึกษาข้อบังคับที่ไม่ขดั กับ พ.ร.บ.สหกรณ์

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
8 เดือน

-

2.สื่ อสาร และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก

คณะกรรมการ
ระเบียบ ฯ

3. เสนอคณะกรรมการดาเนินการ
4. เสนอแก้ไขในที่ประชุมใหญ่

กลยุทธ์ ที่ 6 นาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั ยุคสมัยมาใช้ ในกระบวนการทางาน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานและคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1)โครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

ปรับปรุ ง พัฒนา โปรแกรม ได้โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ ที่มี
ระบบงานสหกรณ์ ให้
ประสิ ทธิภาพ ตอบสนอง
ทันสมัย เป็ นระบบยุคใหม่
ต่อการใช้งาน และเพิ่ม
สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่อง
คุณภาพการบริ การ

ขั้นตอน
1.ดาเนินตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะ
เวลา
3 ปี
จากปี

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ที่เป็ น

2562)

แต่ละสหกรณ์
3.ให้แต่ละบริ ษทั มานาเสนองาน
4.คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
พิจารณาคัดเลือก
5.คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิ
6.บริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินงานตามแผน

ไม่เกิน 13

(ต่อเนื่อง ล้านบาท

2.ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ที่มี
มาตรฐาน นามาวิเคราะห์ ประมวลผลของ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ศึกษา ฯ
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กลยุทธ์ ที่ 7 ส่ งเสริมสนับสนุนให้ สมาชิกมีความมัน่ คงทางการเงิน
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ

วัตถุประสงค์

1) โครงการเงินกู้ ในช่วงวิกฤตโรค เพื่อให้สมาชิกมีความ
ระบาดโควิค 19
มัน่ คงทางการเงิน

เป้ าหมาย
สมาชิกที่ทีปัญหาด้าน
การเงิน

ขั้นตอน
พิจารณาสร้างผลิตภัณฑ์เงินกู้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2 เดือน

-

คณะกรรมการ
เงินกู้

ใหม่ที่ดอกเบี้ยต่า และไม่
สร้างภาระด้านการเงินเพิ่มให้
สมาชิกช่วงวิกฤต

2) โครงการพักชาระหนี้เงินต้น
ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิค 19

เพื่อให้สมาชิกมีความ
มัน่ คงทางการเงิน

สมาชิกที่ทีปัญหาด้าน
การเงิน

ปรับปรุ งเงินกูเ้ ดิมของสมาชิก

3 เดือน

-

คณะกรรมการ
เงินกู้

เพื่อลดภาระด้านการเงินของ
สมาชิกช่วงวิกฤต

3) ปรับปรุ ง แก้ไข และพิจารณา
สวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก

เสริ มสร้างให้สมาชิกมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี และมี
ความสุข

1.สมาชิกที่ได้รับความ
1. ศึกษา พิจารณาการให้
เดือดร้อนจริ ง
สวัสดิการเดิม
2.สมาชิกได้ประโยชน์จาก
2.แก้ไขปรับปรุ งสวัสดิการ
สวัสดิการนั้นจริ ง
เดิม ลดหรื อเพิ่มสวัสดิการ
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิผลมากขึ้น

ทั้งปี

-

คณะกรรมการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ ที่ 8 ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้ มคี ุณภาพชีวติ และความสุ ขเพิม่ ขึน้
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) ส่งเสริ ม สนับสนุน
วัคซีนฉี ดป้ องกัน
ไข้หวัดใหญ่

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

ให้สมาชิกมีสุขภาพดี
ทั้งร่ างกาย และจิตใจ

สมาชิกของสหกรณ์ และบุคคลากร
ของกรมทางหลวง

ขั้นตอน
1.สนับสนุนเงินซื้อวัคซีน

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3 เดือน

ป้ องกันไข้หวัดใหญ่

150,000 บาท คณะกรรมการ
ดาเนินการ

2.ให้สานักงานแพทย์
ดาเนินการจัดซื้อ และฉี ดให้
สมาชิกและบุคคลากรของกรม
ทางหลวง

กลยุทธ์ ที่ 9 ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสั งคมและชุมชน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) สนับสนุนกิจกรรมค่าย
เยาวชน กรมทางหลวง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สงั คมและชุมชน
มีความเป็ นอยูด่ ีข้ นึ

เป้ าหมาย
ชุมชนของกรมทางหลวง

ขั้นตอน
1.มีการร้องขอจากชุมชน
2.เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อพิจารณา

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 เดือน

300,000 บาท คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
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กลยุทธ์ ที่ 10 ส่ งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงการ CSR ของสหกรณ์
(โครงการสายใยไม่เกษียณ)

วัตถุประสงค์
ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

เป้ าหมาย

ขั้นตอน

แหล่งธรรมชาติที่เสื่ อม
1.สื บค้น พิจารณาแหล่งที่ตรง
โทรม หรื อมีปัญหามลภาวะ กับวัตถุประสงค์
สิ่ งแวดล้อม
2.ทาโครงการเสนอ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุ ปผลรายงาน

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 วัน

300,000 บาท คณะกรรมการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์
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แผนการดาเนินกิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ ประจาปี 2563
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
1) ทาแผนปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ ประจาปี 2563
2) จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของภารกิจที่มีการมอบอานาจ
3) จัดทานโยบายด้านความเสมอภาคที่ชดั เจน
4) จัดให้มีช่องทางการรับฟัง/ข้อร้องเรี ยน และบริ หารจัดการ
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรี ยนของสมาชิก
5) ศึกษาทบทวนวิเคราะห์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน
6) กระบวนการทางานที่สาคัญ ของแต่ละฝ่ าย ช่วงโรคระบาดโควิค 19

7) โครงการอบรมสัมมนาสมาชิก
8)โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9) แผนงานอบรมสัมมนากรรมการดาเนินงาน
10) แผนงานสิ นเชื่อเครื อข่ายการลงทุนกับสหกรณ์อื่น
11) แผนงานการลงทุน
12) ปรับปรุ งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
13) ปรับปรุ งข้อบังคับเพื่อเพิ่มฐานสมาชิกสามัญ
14)โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
15) โครงการเงินกู้ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิค 19
16) โครงการพักชาระหนี้เงินต้นในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิค 19
17) ปรับปรุ ง แก้ไข และพิจารณาสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก
18) ส่งเสริ ม สนับสนุน วัคซีนฉี ดป้ องกันไข้หวัดใหญ่
19) สนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน กรมทางหลวง
20) โครงการ CSR ของสหกรณ์ (โครงการสายใยไม่เกษียณ)

เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64

หมายเหตุ

