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แผนปฏิบตั ิงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ประจาปี พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ (VISION) “เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ดำรงหลักธรรมภิบำล จัดกำรด้วยเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ใส่ใจสมำชิกและสังคม”
“ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ” หมำยถึง มีเสถียรภำพทำงกำรเงินที่มนั่ คง มีระบบกำรตรวจสอบที่มคี ุณภำพ
“ ดารงหลักธรรมาภิบาล “ หมำยถึง มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม
หลักกำรมอบอำนำจ หลักนิติธรรม และหลักควำมเสมอภำค
“ จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย “ หมำยถึง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรและระบบงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน
“ ใส่ใจสมาชิกและสังคม “ หมำยถึง กำรดำเนินงำนจะมุ่งมั่นให้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำสิง่ แวดล้อม

ค่านิยม (VALUE) “มุ่งมั่นพัฒนำ ยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรด้วยใจ”
“ มุ่งมั่นพัฒนา ” หมำยถึง เป็นผู้ที่มคี วำมใฝ่รู้ และพัฒนำตนเองในทุกด้ำนอยูเ่ สมอ
“ ยึดหลักธรรมาภิบาล “ หมำยถึง เป็นผูท้ ี่มีควำมซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
“ บริการด้วยใจ “ หมำยถึง เป็นผู้มจี ิตใจรักในงำนบริกำร และให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
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พันธกิจ (MISSION) สหกรณ์มพี ันธกิจ 5 ด้ำน คือ
1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำกำรบริหำรกำรเงินให้มีควำมมั่นคง
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ
4. พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเงิน และสวัสดิกำรที่ให้แก่สมำชิก
5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำสิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์ (STRATEGY) สหกรณ์มี 10 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1. ปรับปรุงพัฒนำให้มรี ะบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
กลยุทธ์ที่ 2. ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และพัฒนำคุณภำพบริกำร
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร(สมำชิก กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4. ขับเคลื่อนธุรกิจก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนเงินฝำก สินเชื่อ และกำรลงทุน
กลยุทธ์ที่ 5. ขยำยฐำนกำรรับสมัครสมำชิกสำมัญ และสมำชิกสมทบ
กลยุทธ์ที่ 6. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ ันยุคสมัยมำใช้ในกระบวนกำรทำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน และคุณภำพบริกำร
กลยุทธ์ที่ 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมำชิกมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
กลยุทธ์ที่ 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมูส่ มำชิก ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

(MISSION)

(OBJECTIVE)

(STRATEGY)

1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

2. พัฒนำกำรบริหำรกำรเงิน

1) ปรับปรุงพัฒนำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
บริหำรจัดกำรที่ดี เกิดประสิทธิภำพ
2) ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม
และพัฒนำคุณภำพบริกำร
3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร (สมำชิก กรรมกำร และ
เจ้ำหน้ำที่) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นทำงกำรเงิน ต่อ 4) ขับเคลื่อนธุรกิจก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนเงินฝำก สินเชื่อ

ให้มีควำมมั่นคง

สมำชิก และสังคม

ตำมหลักธรรมำภิบำล

1. เพื่อให้องค์กร และบุคลำกร มีระบบ

และกำรลงทุน
5) ขยำยฐำนกำรรับสมัครสมำชิกสำมัญ และสมำชิกสมทบ

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยี

3. เพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนและกำร

6) นำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันยุคสมัยมำใช้ในกระบวนกำร

สำรสนเทศให้ทันสมัย และมี

ให้บริกำร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และ

ทำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน และคุณภำพบริกำร

ประสิทธิภำพ

ควำมพึงพอใจแก่สมำชิก

4. พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำน

4. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก

7) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมำชิกมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

กำรเงิน และสวัสดิกำรที่ให้แก่ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่สมำชิก ให้มี

สมำชิก

คุณภำพชีวิตที่ดี

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ 5. สร้ำงคุณค่ำขององค์กร และ

9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน

สร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม

แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

10) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และพัฒนำสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม
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แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจาปี 2564
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1) ทำแผนปฏิบัติงำนตำม

เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร

กลยุทธ์ ประจำปี 2564

ดำเนินงำนของสหกรณ์

เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ
สหกรณ์ ประสบผลสำเร็จตำม
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมทำงหลวง จำกัด
(ปี พ.ศ. 2562 -2565)

ประจำปี 2564

ขั้นตอน
1. ทบทวนแผนปฏิบัติงำนตำม

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
30 วัน

-

กลยุทธ์ ประจำปี 2563

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร

2. ทำแผนปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์
ประจำปี 2564
3. สรุปผล ส่งแผนปฏิบัติงำน ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำร

2) ทำแผนกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมภำยใน
ประจำปี 2564

เพื่อให้มีระบบกำรบริหำร

เพื่อสร้ำงคุณค่ำของสหกรณ์

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ

จัดกำรที่ดี และตำม

และผลักดันให้กำรดำเนินงำน

2. ทบทวนและสรุปผลแผนกำร

กฎหมำย ปปง. และ ปกอ.

บรรลุควำมสำเร็จ และควำม

ควบคุมภำยใน ปี 2563

เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

3. จัดทำแผนกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยในประจำปี 2564
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

ปี 64

-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
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กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
3) ทำแผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

เพื่อให้มีระบบกำรบริหำร

เพื่อสร้ำงคุณค่ำของสหกรณ์

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ

จัดกำรที่ดี และตำม

และผลักดันให้กำรดำเนินงำน

2. ทบทวนและสรุปผลแผน

กฎหมำย ปปง. และ ปกอ.

บรรลุควำมสำเร็จ และควำม

ปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

ปี 2563

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปี 64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

3. จัดทำแผนปฏิบัติกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจำปี 2564
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
4) จัดทำนโยบำยหลัก
ด้ำนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ทำตำมกฎหมำย ปปง. และ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ปปง.
และ ปกอ.
ปกอ.

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ

30 วัน

-

2. จัดทำนโยบำยหลักด้ำนกำร

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
3. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

5) จัดทำคู่มือกำร
ทำตำมกฎหมำย ปปง. และ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ปปง.
ปฏิบัติงำน / แนวทำง
และ ปกอ.
ปกอ.
ปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ
2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน
3. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

60 วัน

-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
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กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
6) โครงกำรเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กร แก่
สมำชิก กรรมกำร และ
เจ้ำหน้ำที่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทำง
ควำมคิด ตำมค่ำนิยม

ขั้นตอน

เป้าหมาย

คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และ 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ
สมำชิก
2. จัดทำแผนงำน

(VALUE) “มุ่งมั่นพัฒนำ

3. ดำเนินงำนตำมแผนงำน

ยึดหลักธรรมำภิบำล

4. ติดตำมและสรุปผล

บริกำรด้วยใจ”

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปี 64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

ดำเนินกำร
7) จัดทำนโยบำยกำร
กำกับดูแลองค์กรที่ดี
ประจำปี พ.ศ. 2564

เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และ 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ
สมำชิก
2. ทบทวนนโยบำยกำรกำกับ

30 วัน

-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

ดูแลองค์กรที่ดี ปี 2563
3. จัดทำนโยบำยฯ ปี 2564
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

8) จัดทำนโยบำยและ
มำตรฐำนกรอบแนว
ทำงกำรดำเนินงำนด้ำน
ควำมเสมอภำค
ประจำปี พ.ศ. 2564

เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และ 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ
สมำชิก
2. ทบทวนนโยบำยและ
มำตรฐำนกรอบแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมเสมอภำค
ปี 2563
3. จัดทำนโยบำยฯ ปี 2564
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

30 วัน

-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
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กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
9) ศึกษำทบทวน
วิเครำะห์กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในกำร
ปฏิบัติงำน

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เพื่อปรับปรุง เพิ่ม

ประกำศ กฎ ระเบียบ

1. ติดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภำพ เป็นธรรม

ข้อบังคับ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน

2. ทบทวนประกำศ กฎ ระเบียบ

พิจำรณำ

ควำมเท่ำเทียม และ

หรือ มีกำรเปลี่ยนแปลงของ

เดิม ที่ไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อบังคับและ

สอดคล้องกับกฎหมำย

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษำ ปรับปรุง แก้ไข

ระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ และกฎหมำยที่

4. เสนอต่อคณะกรรมกำร

เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน

ดำเนินกำร

ปี 64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

คณะกรรมกำร

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการทางานที่สาคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) จัดทำกระบวนกำร
ทำงำน เพื่อควบคุม /
เพิ่มประสิทธิภำพ
ภำรกิจหลัก หรือ
กระบวนกำรทำงำนที่
สำคัญ ของแต่ละฝ่ำย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

เป้าหมาย

ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ

ประสิทธิผล สร้ำงควำม

ภำรกิจหลัก หรือ
กระบวนกำรทำงำนที่

เชื่อมั่นแก่สมำชิก และ

สำคัญ ของแต่ละฝ่ำย ซึ่ง

ที่สำคัญ ของแต่ละฝ่ำย

บริหำรควำมเสี่ยงของกำร

เกี่ยวข้องกับกฎหมำย

3. ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่ยังไม่

ดำเนินงำน

ควำมเชื่อมั่น และควำม

รัดกุม หรือไม่มีประสิทธิภำพ

มั่นคงของสหกรณ์

4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

2. ศึกษำ ทบทวนกระบวนกำรทำงำน

อำนวยกำร

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

-

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) โครงกำรอบรมสัมมนำ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ สิทธิหน้ำที่
สมำชิก
กำรมีส่วนร่วม อุดมกำรณ์ หลักกำร
วิธีกำรสหกรณ์
2) โครงกำรอบรมสัมมนำ เพื่ออบรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ให้มี
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
ควำมรู้และเข้ำใจในกฏหมำย

เป้าหมาย
1. อบรมสัมมนำใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
จำนวนอย่ำงน้อย 3 กลุ่ม
2. จำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วม
กลุ่มละอย่ำงน้อย 100 คน
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกคน

ขั้นตอน

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ขออนุมัติโครงกำร

กลุ่มละ

2. ดำเนินกำรตำมโครงกำร

1 วัน

3. สรุปผลกำรดำเนินกำร

1,200,000 บำท คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

ต่อคณะกรรมกำรฯ
1. ขออนุมัติโครงกำร

คิดเป็นรำย

2. ดำเนินกำรตำมโครงกำร

ชั่วโมง

ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่

3. สรุปผลกำรดำเนินกำร

18 ชม. /คน

เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน

ต่อคณะกรรมกำรฯ

3) แผนงำนอบรมสัมมนำ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ บทบำทหน้ำที่ กรรมกำรดำเนินงำนไม่น้อย 1. คัดเลือกหลักสูตรกำร
กรรมกำรดำเนินงำน
กว่ำกึ่งหนึ่ง ได้รับกำรอบรม อบรมที่ตรงต่อจุดประสงค์
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรควำม
อย่ำงน้อยคนละ 1
เสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
จำกหน่วยงำนภำยนอก
หลักสูตร ต่อปี
2. ดำเนินกำรขออนุมัติให้
กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมหลักสูตร

300,000 บำท คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

/ ปี
ระยะเวลำ
ตำมหลักสูตร

300,000 บำท คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
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กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
1) จัดทำนโยบำยและแผนกำรลงทุน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

เพื่อให้กำร

เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน

1. ตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน

ดำเนินงำนด้ำนกำร

กำรดำเนินงำนด้ำนกำร

2. จัดทำนโยบำยและแผนกำร

ลงทุนของสหกรณ์

ลงทุนของสหกรณ์

ลงทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรและ

เป็นไปตำมกฎหมำย

ที่ประชุมใหญ่

และลดควำมเสี่ยง

3. ดูแลและจัดกำรลงทุนให้เป็นไป

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

-

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร

ตำมนโยบำยและแผนกำรลงทุน
2) แผนงำนสินเชื่อเครือข่ำยกำรลงทุน
กับสหกรณ์อื่น

เพื่อขยำยแหล่งกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
หน่วยงำนรำชกำร
ลงทุน

1. เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ปี 64

1,000 ล้ำนบำท คณะกรรมกำร

อื่น ยื่นแสดงควำมจำนงค์

เงินกู้

2. พิจำรณำสหกรณ์ที่ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินจำกกรมส่ง เสริมสหกรณ์
หรือสหกรณ์จังหวัด และมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
3) ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู้

เพื่อให้เป็นไปตำม

ผลประโยชน์ของ

ติดตำม และวิเครำะห์เศรษฐกิจ

กฎหมำย และเท่ำ

สหกรณ์

ของสหกรณ์อื่น ของประเทศ และ

ทันกับภำวะ
เศรษฐกิจประเทศ
และของโลก

ของโลก อย่ำสม่ำเสมอ

ปี 64

-

คณะกรรมกำร
เงินกู้
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กลยุทธ์ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) ปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่ม เพื่อขยำยฐำนสมำชิกสำมัญ
ฐำนสมำชิกสำมัญ

เป้าหมาย
พนักงำนรำชกำร

ขั้นตอน
1. ศึกษำข้อบังคับที่ไม่ขัดกับ

ระยะเวลา
ปี 64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

คณะกรรมกำร

พ.ร.บ.สหกรณ์

พิจำรณำ

2. สื่อสำร และกำรมีส่วนร่วมของ

ข้อบังคับและ

สมำชิก

ระเบียบสหกรณ์

3. เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำร
4. เสนอแก้ไขในที่ประชุมใหญ่

11

กลยุทธ์ที่ 6 นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงกำรพัฒนำ
โปรแกรมระบบงำน
สหกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ปรับปรุง พัฒนำ โปรแกรม

ได้โปรแกรมระบบงำน
สหกรณ์ ที่มีประสิทธิภำพ
ตอบสนองต่อกำรใช้งำน
และเพิ่มคุณภำพกำร
บริกำร

ระบบงำนสหกรณ์ ให้
ทันสมัย เป็นระบบยุคใหม่
สำมำรถพัฒนำได้ต่อเนื่อง

ขั้นตอน
1. ดำเนินตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยี

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3 ปี

ไม่เกิน 13

คณะกรรมกำร

สำรสนเทศ

(ต่อเนื่องจำก ล้ำนบำท

ศึกษำและ

2. ติดตำม ปรับปรุงแก้ไข กับบริษัท

ปี 2562)

ประชำสัมพันธ์

เพื่อให้ได้โปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ที่
เป็นมำตรฐำน ได้ตำมควำมต้องกำร
และสะดวกในกำรทำงำนของสหกรณ์
3. ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตำมสัญญำ
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนำวิธีกำรให้สวัสดิกำร
แก่สมำชิก

2) สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิม

วัตถุประสงค์
เสริมสร้ำงให้สมำชิกมี
คุณภำพชีวิตที่ดี

เพื่อเอื้อต่อกำรสนับสนุน
ให้สมำชิกมีควำมมั่นคง
และมีวินัยทำงกำรเงิน

เป้าหมาย

ขั้นตอน

1.สมำชิกที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจริง
2.สมำชิกได้ประโยชน์จำก
สวัสดิกำรนั้นจริง

1. ศึกษำ พิจำรณำกำรให้สวัสดิกำรเดิม

ให้สมำชิกมีควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน เมื่อ
เกษียณอำยุแล้ว

1. ศึกษำ พิจำรณำกำรให้สินเชื่อเดิม

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

-

คณะกรรมกำร

2. แก้ไขปรับปรุงสวัสดิกำรเดิม ลดหรือ

ศึกษำและ

เพิ่มสวัสดิกำร เพื่อให้มีประสิทธิภำพ

ประชำสัมพันธ์

และประสิทธิผลมำกขึ้น
2. แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำวิธีกำรให้
สินเชื่อ เพื่อไม่ให้สมำชิกยังคงมีหนี้สิน
เมื่อเกษียณอำยุแล้ว

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) ส่งเสริม สนับสนุน
วัคซีนฉีดป้องกันไข้หวัด
ใหญ่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ให้สมำชิกมีสุขภำพดีทั้ง

สมำชิกของสหกรณ์ และ
บุคคลำกรของกรมทำง
หลวง

1. สนับสนุนเงินซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัด

ร่ำงกำย และจิตใจ

ใหญ่
2. ให้สำนักงำนแพทย์ดำเนินกำรจัดซื้อ
และฉีดให้สมำชิกและบุคคลำกรของ
กรมทำงหลวง

ระยะเวล
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
า
3 เดือน

150,000 บำท คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) สนับสนุนกิจกรรมค่ำย
เยำวชน กรมทำงหลวง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สังคมและชุมชน มี

เป้าหมาย
ชุมชนของกรมทำงหลวง

ควำมเป็นอยู่ดีขึ้น

ขั้นตอน
1. มีกำรร้องขอจำกชุมชน

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 เดือน

300,000 บำท คณะกรรมกำร

2. เสนอคณะกรรมกำร

ดำเนินงำน

ดำเนินงำน เพื่อพิจำรณำ
2) โครงกำรสำยใยไม่
เกษียณ

ช่วยเหลือชุมชน วัด หรือ
โรงเรียน ที่ยังขำดแคลน

ชุมชน วัด หรือ โรงเรียน ที่มี
1. สืบค้น พิจำรณำแหล่งที่ตรง
ควำมขำดแคลนในเรื่อง อุปโภค กับวัตถุประสงค์
บริโภค ปีละ 1 ที่
2. ทำโครงกำรเสนอ

1-2 วัน

300,000 บำท คณะกรรมกำร
ศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์

3. ดำเนินงำนตำมโครงกำร
4. สรุปผลรำยงำน

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงกำรลดกำรใช้กระดำษ
ในสำนักงำน

วัตถุประสงค์
ช่วยในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ลดกำรใช้กระดำษ โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศแทน

1. สืบค้น พิจำรณำใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ แทนกำรใช้กระดำษ
ในสิ่งที่ปฏิบัติได้
2. ให้เจ้ำหน้ำที่นำไปปฏิบัติ
3. ติดตำมและประเมินผล

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

-

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร
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แผนการดาเนินกิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ ประจาปี 2564
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
1) ทำแผนปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ ประจำปี 2564
2) ทำแผนกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจำปี 2564
3) ทำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี 2564
4) ทำนโยบำยหลักด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
5) ทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน / แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
6) โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร แก่
สมำชิก กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
7) จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564
8) จัดทำนโยบำยและมำตรฐำนกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
ด้ำนควำมเสมอภำค ประจำปี พ.ศ. 2564
9) ทบทวนวิเครำะห์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน
10) จัดทำกระบวนกำรทำงำน เพื่อควบคุม / เพิ่มประสิทธิภำพ
ภำรกิจหลัก หรือกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ ของแต่ละฝ่ำย
11) โครงกำรอบรมสัมมนำสมำชิก
12) โครงกำรอบรมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
13) แผนงำนอบรมสัมมนำกรรมกำรดำเนินงำน
14) จัดทำนโยบำยและแผนกำรลงทุน
15) แผนงำนสินเชื่อเครือข่ำยกำรลงทุนกับสหกรณ์อื่น
16) ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู้
17) ปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่มฐำนสมำชิกสำมัญ
18) โครงกำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์

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.
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65

หมายเหตุ
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กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
19)
20)
21)
22)
23)
24)

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำวิธีกำรให้สวัสดิกำร แก่สมำชิก
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
ส่งเสริม สนับสนุน วัคซีนฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่
สนับสนุนกิจกรรมค่ำยเยำวชน กรมทำงหลวง
โครงกำรสำยใยไม่เกษียณ
โครงกำรลดกำรใช้กระดำษในสำนักงำน

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.
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65

หมายเหตุ

