
 

แผนปฏิบตัิงานตามกลยุทธ ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  

วิสัยทัศน์ (VISION)  “  ”

 

 

 

 

ค่านิยม (VALUE)  “ ”

 

 

 

 

 

“ เปน็สหกรณ์ที่ม่ันคง ”  หมายถงึ มีเสถยีรภาพทางการเงินที่ม่ันคง มีระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ                                      
“ ด ารงหลักธรรมาภบิาล ”  หมายถงึ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก ไดแ้ก่ หลักประสิทธิผล
  หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผดิชอบ หลักความโปรง่ใส หลักการมีส่วนร่วม
  หลักการมอบอ านาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค        
“ จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”  หมายถงึ น าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
 กระบวนการและระบบงาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน      
“ ใส่ใจสมาชิกและสังคม ”  หมายถึง การด าเนินงานจะมุ่งม่ันให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

และสร้างคุณประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาสิง่แวดลอ้ม                                  
 

“ มุ่งม่ันพัฒนา ” หมายถึง เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และพฒันาตนเองในทุกด้านอยูเ่สมอ                                       
“ ยึดหลกัธรรมาภิบาล ” หมายถึง เป็นผูท้ี่มีความซ่ือสตัย ์สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม              
“ บริการดว้ยใจ ” หมายถงึ เป็นผู้มีจิตใจรักในงานบริการ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
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หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)  คือ แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น รูปธรรม ซึ่ง

ประกอบด้วยหลักการท่ีส าคัญรวม 7 ประการ ดังนี้ 

หลักการท่ี 1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)   

หลักการท่ี 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)            

หลักการท่ี 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชกิ (Member Economic Participation)               

หลักการท่ี 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)                    

หลักการท่ี 5  การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)                

หลักการท่ี 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)                              

หลักการท่ี 7  การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ( GOALS ) 

1.  สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.  เป็นสหกรณ์แบบพึ่งพาตนเอง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.  สหกรณ์มีภาพลักษณ์ท่ีดี และได้รับการยอมรับทางสังคม  

4.  สหกรณ์มั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงนิ  

5.  สมาชิกมีวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.  สมาชิกมีความรัก และศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์                           

7.  สมาชิกมสี่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ (MISSION)  สหกรณ์มีพันธกิจ 5 ดา้น คือ   

1.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  พัฒนาการบริหารการเงินให้มีความม่ันคง  

3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

4.  พัฒนาผลิตภัณฑด์้านการเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) สหกรณ์มี 10 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ 1.  ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2.  ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และพัฒนาคุณภาพบริการ 

กลยุทธ์ที่ 3.  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร(สมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    

 กลยุทธ์ที่ 4.  ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก  สินเชื่อ  และการลงทุน 

กลยุทธ์ที่ 5.  ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบ        

 กลยุทธ์ที่ 6.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัยุคสมัยมาใชใ้นกระบวนการท างาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  และคุณภาพบริการ 

กลยุทธ์ที่ 7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน      

กลยุทธ์ที่ 8.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของหมู่สมาชิก  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี      

กลยุทธ์ที่ 9.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
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พันธกจิ 

(MISSION) 

วัตถุประสงค์ 

(OBJECTIVE) 

กลยุทธ ์

(STRATEGY) 

1.  พฒันาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.  เพื่อให้องค์กร และบคุลากร มีระบบ
บริหารจัดการทีด่ี เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 

1.  ปรับปรุงพฒันาให้มีระบบการบริหารจดัการที่ด ี
2.  ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคญั เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพฒันาคุณภาพบริการ 
3.  พัฒนาขดีความสามารถบุคลากร (สมาชิก กรรมการ 
และเจ้าหน้าที่) เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 

2.  พัฒนาการบริหารการเงิน 

ให้มีความม่ันคง 

2.  เพื่อสร้างความเช่ือม่ันทางการเงิน ตอ่

สมาชิก และสังคม 

4.  ขับเคลือ่นธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลศิดา้นเงินฝาก สินเช่ือ 

และการลงทุน 

5.  ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ  

3.  เพื่อพัฒนาระบบการท างานและการ

ให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ความพึงพอใจแก่สมาชิก 

6.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ใน

กระบวนการท างาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และ

คุณภาพบริการ 

4.  พฒันาผลติภณัฑ์ดา้น

การเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่

สมาชิก 

4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

7.  สง่เสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน 

8.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มี

คุณภาพชีวิตทีด่ ี

5.  สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรม

ที่สร้างคุณประโยชน์ตอ่สังคม 

และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 

5.  สร้างคุณค่าขององค์กร และ

แสดงออกถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม 

9.  สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอ้ม 
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แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจ าปี 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  ท าแผนกลยุทธ์ และ 

แผนปฏิบตังิานตามกลยุทธ ์

ประจ าป ี2566 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ 

ประจ าป ี2566 

เพื่อให้การด าเนินงานของ

สหกรณ์ ประสบผลส าเร็จ 

ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  

1.  ทบทวนแผนปฏิบตัิงานตาม 

กลยุทธ์ ประจ าปี 2565 

2. ท าแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ ปี 2566 

เป็นต้นไป 

3.  ท าแผนปฏบิัตงิานตามกลยุทธ ์

ประจ าปี 2566 

4. สรุปผล  ส่งแผนปฏบิัตงิาน 

เสนอคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณา 

5. เม่ือพจิารณาเห็นชอบเสนอที่

ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

     90 วัน 

(ก่อนสิ้นปีการ 

บัญชี) 

- - คณะกรรมการ 

ด าเนินการ 

-  คณะท างาน 

จดัท าแผนฯ 

2)  จัดท าขอ้ก าหนด

เก่ียวกับจริยธรรมของ

กรรมการ  ผูจ้ัดการ  

ผู้มีอ านาจในการจดัการ  

ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 

และเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ 

เพื่อให้มีระบบการบริหาร

จดัการที่ด ีและตาม

กฎหมายการก ากับดแูล

สหกรณ์ก าหนด 

ให้สหกรณ์เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

1. ตัง้คณะท างาน 

2. จัดท าขอ้ก าหนด 

3. เสนอคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณา 

มี.ค – พ.ค.  คณะกรรมการ

อ านวยการ 
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กิจกรรม/ แผนงาน/ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

3)  จัดท านโยบายและ

กระบวนการบริหาร 

ความเสีย่ง 

เพื่อให้มีระบบการบริหาร

จดัการที่ด ีและตาม

กฎหมายการก ากับดแูล

สหกรณ์ก าหนด 

ให้สหกรณ์มีความม่ันคง 

และมีความเจริญก้าวหน้า

อยา่งยั่งยืน 

1.  ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

2.  จดัท าความเสี่ยงครอบคลุม

ด้านสินเช่ือ การลงทุน สภาพคลอ่ง

และปฏิบตัิการ 

3.  เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณาพจิารณา 

4.  รายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

มี.ค. – พ.ค. - คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

4)  เสริมสร้างคา่นิยมร่วม

และวัฒนธรรมองค์กร แก่ 

สมาชิก กรรมการ และ

เจา้หน้าที่ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จทาง

ความคดิ ตามค่านิยม 

(VALUE) 

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  

และสมาชิก 

1.  จดัท าแผนงาน  

2.  ด าเนินงานตามแผนงาน 

3.  ติดตามและสรุปผล 

4.  รายงานตอ่คณะกรรมการ

ด าเนินการทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. - -  คณะกรรมการ

พัฒนาบคุลากร

สหกรณ์   

-  คณะกรรมการ 

ศึกษาและประชา 

สัมพันธ ์     

5)  ศึกษา  ทบทวน

วิเคราะห์  และแก้ไข  กฎ 

ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  

เพื่อปรับปรุง เพิ่ม

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม 

ความเท่าเทียม และ

สอดคลอ้งกับกฎหมาย

สหกรณ์ และกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจบุัน 

ประกาศ กฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคับ ที่ไม่เป็นปจัจุบัน 

หรือ มีการเปลีย่นแปลงของ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

1.  ติดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

2.  ทบทวนประกาศ  กฎ 

ระเบียบเดิมที่ไม่เป็นปจัจบุัน  

3.  ศึกษา  ปรับปรุง  แก้ไข  

4.  เสนอตอ่คณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณา 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ

พิจารณาขอ้บงัคับ

และระเบียบสหกรณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  จัดท ากระบวนการ
ท างาน  เพือ่ควบคุม / 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ภารกิจหลัก  หรือ 
กระบวนการท างานที่
ส าคัญ ของแต่ละฝ่าย  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สร้างความ

เช่ือม่ันแก่สมาชิก และ

บริหารความเสี่ยงของ

การด าเนินงาน  

ภารกิจหลัก หรือ 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

ของแต่ละฝ่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กับกฎหมาย  ความเช่ือม่ัน 

และความม่ันคงของสหกรณ์ 

1. ศึกษา ทบทวนกระบวนการ

ท างานที่ส าคญั ของแต่ละฝ่าย 

2. ปรับปรุงกระบวนการท างานที่

ยังไม่รัดกุม หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

3. รายงานต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ

อ านวยการ 

2)  จัดท าแผนการ
ประเมินความคุ้มค่า 
ของสหกรณ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ลดรายจา่ย เพิ่มรายได ้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความ

คุ้มค่า ในภาระกิจหลัก  

2. จัดท าแผน 

3. รายงานต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 

 

มี.ค. – พ.ค. - คณะกรรมการ

อ านวยการ 

 

 

7 



 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก 

เพื่อพฒันาองค์ความรู้ 

สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วม 

อุดมการณ์ หลักการ 

วิธีการสหกรณ์ 

1. อบรมสัมมนาใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
2. จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
รุ่นละอย่างน้อย 80 คน 
3. ปีละไม่น้อยกว่า 3 รุ่น 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนินการตามโครงการ 

3. สรุปผลการด าเนินการเสนอ

คณะกรรมการด าเนินการ 

เม.ย. – ต.ค. 

  (รุ่นละ 1-2 วัน) 

 1,200,000 บาท คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ 

2)  โครงการอบรม
สัมมนาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ให้มีความรู้และเข้าใจใน

กฏหมายขอ้บงัคับ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับ 

การท างาน 

เจา้หน้าที่สหกรณ์ทุกคน  1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนินการตามโครงการ 

3. สรุปผลการด าเนินการเสนอ

คณะกรรมการด าเนินการ 

 ม.ค. – ธ.ค. 

(คิดเป็นราย

ช่ัวโมง 18 ชม. 

/คน / ปี) 

 300,000 บาท คณะกรรมการ

พัฒนาบคุคลากร 

สหกรณ์ 

3)  แผนงานอบรม
สัมมนากรรมการ
ด าเนินงาน 

เพื่อพฒันาองค์ความรู้ 

บทบาทหน้าที่  

การบริหารงาน  

การบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน 

กรรมการด าเนินงานไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึง ได้รับการอบรม
อยา่งน้อยคนละ 1 หลักสูตร 
ต่อป ี

1. คดัเลอืกหลักสูตรการอบรมที่

ตรงต่อจดุประสงค ์จาก

หน่วยงานภายนอก 

2. ด าเนินการขออนุมัติให้

กรรมการเข้ารับการอบรมตาม

หลักสูตร 

ม.ค. – ธ.ค. 300,000 บาท คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  ก าหนดนโยบายและ
แผนเก่ียวกับการฝาก  
การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อื่นและ 
สถาบันการเงิน และ 
การค้ าประกัน 

เพื่อให้มีระบบการ

บริหารจัดการทีด่ี  

และตามกฎหมาย 

การก ากับดูแล 

สหกรณ์ก าหนด 

ให้สหกรณ์มีความม่ันคง  

และมีความเจริญก้าวหน้า

อยา่งยั่งยืน 

1. จัดท านโยบายและแผน 

2. เสนอคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณา 

3. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัต ิ

     90 วัน 

(ก่อนสิ้นปีทาง 

บัญชี) 

- คณะกรรมการ 

การลงทุน  

2)  แผนงานสินเช่ือ
เครือข่ายการลงทุนกับ 
สหกรณ์อื่น 

เพื่อขยายแหลง่การ 

ลงทุน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ใน 

หน่วยงานราชการ 

1.เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นยื่นแสดงความจ านงค์ขอกู้ยืม 

2.พิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ ์

ประเมินจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

หรือสหกรณ์จังหวัด และมีความ 

สามารถในการช าระหน้ี 

 ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ 

การลงทุน 

3)  ปรับปรุงดอกเบีย้ 
เงินฝากและเงินกู้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และเท่าทัน

กับภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และของโลก 

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ ติดตาม และวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

ของสหกรณ์อื่น ของประเทศ และ

ของโลก อย่างสม่ าเสมอ 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ 

การลงทุน 

 

 

 

9 



 

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) จงูใจเปดิรับสมาชิกใหม่ เพื่อขยายฐานสมาชิก มีสมาชิกเพิ่มขึ้น  1. สร้างเหตจุงูใจ 

2. สื่อสาร และออกประกาศ 

3. สัญจร  โฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ

ศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพบริการ 

 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  โครงการพัฒนา

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

ปรับปรุง พัฒนา 

โปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์ให้ทันสมัยเป็น 

ระบบยุคใหม่สามารถ 

พัฒนาไดต้อ่เน่ือง 

ระบบงานสหกรณ์ทุกฝ่ายมี

ประสิทธิภาพตอบสนองต่อ

การใช้งานและเพิ่มคุณภาพ 

การบริการ 

 

1.  ทดสอบระบบงาน ปรับปรุง 

แก้ไข ให้พร้อมใช้งานได้ถูกตอ้ง

ตามมาตรฐาน และสะดวกในการ 

ท างานของสหกรณ์ 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อย

ถูกตอ้งให้เป็นไปตามสัญญา 

      3 ป ี

ต่อเน่ืองจาก

ปี 2562 

(เร่ิมสัญญา 

1 พ.ย. 62) 

ไม่เกิน 13  

ล้านบาท 

คณะกรรมการ

ศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

2)  โครงการศึกษาความ

คุ้มค่าในการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

การให้บริการแก่สมาชิก 

พัฒนาการให้บริการ

แก่สมาชิกให้ทันยุค

ทันสมัยเพิ่มความ

สะดวก และความพงึ

พอใจแก่สมาชิก  

1. การฝากถอน ผ่านตู้

เอทเีอ็มทั่วประเทศ 

2. ศึกษาการฝาก  ถอน  

จ่าย โอน ผ่านแอพพลเิคช่ัน 

1. ศึกษาดูงานความเป็นไปได ้

2. จัดท าแผน 

มี.ค. – ธ.ค.  - คณะกรรมการ

ศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 
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       กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) ก าหนดนโยบาย และ
พัฒนาวิธีการให้สวัสดิการ 
และการบริการทาง
การเงินทั้งด้านเงินออม 
และสินเช่ือ 

เพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกมีความม่ันคง 
และมีวินัยทางการเงิน 
ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก 

1.  สมาชิกสามารถช าระหน้ี
อยา่งตอ่เน่ือง 
2.  สมาชิกเกษียณอายุมี 
ทุนเรือนหุ้น มากกว่าหรือ
เท่ากับหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ 

1. ศึกษา พจิารณาการให้
สวัสดิการเดิม 
2. แก้ไขปรับปรุงสวัสดิการเดิม 
ลดหรือเพิ่มสวสัดิการ เพือ่ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น 
3. ศึกษา พจิารณา แก้ไขการให้
สินเช่ือ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย 

มี.ค. – ธ.ค. - -  คณะกรรมการ
เงินกู้  
-  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) สง่เสริมหรือจดั
กิจกรรมสันทนาการแก่
สมาชิก 

ให้สมาชิกมีความสุข
ทางใจ 

สมาชิกของสหกรณ์ 1. จัดท าโครงการเสนอ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการด าเนินการ 

ม.ค. – ธ.ค. 400,000 บาท คณะกรรมการ 
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

2) สนับสนุนวัคซีนในการ
ฉีดเพือ่ปอ้งกันโรคแก่
สมาชิก 

ให้สมาชิกมีสุขภาพดี
ทั้งร่างกาย และจติใจ 
 

สมาชิกของสหกรณ์ และ
บุคคลากรของกรมทางหลวง 

1. สนับสนุนเงินซ้ือวคัซีน 
2. ให้กรมทางหลวงด าเนินการ
จดัซ้ือ และฉีดให้สมาชิกและ
บุคคลากรของกรมทางหลวง 

พ.ค. – ก.ค. 200,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1)  สนับสนุนกิจกรรมของ
กรมทางหลวง 

เพื่อให้สังคมและชุมชน 
มีความเป็นอยูด่ีขึ้น 

กิจกรรมของหน่วยงาน 
กรมทางหลวง  

1. มีการร้องขอจากหน่วยงาน
กรมทางหลวง  
2. เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพือ่พจิารณา 

ม.ค. – ธ.ค. 700,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

2)  โครงการบริจาคแก่ผู้ที่
เดอืดร้อน 

ช่วยเหลือชุมชน วัด 
หรือ โรงเรียนที่ยงั 
ขาดแคลน 

ชุมชน วัด หรือ โรงเรียน ที่มี
ความขาดแคลนในเร่ือง 
อุปโภคบริโภค ปีละ 1 คร้ัง 

1. จัดท าโครงการเสนอ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการด าเนินการ 

ม.ค. – ธ.ค. 100,000 บาท คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่  10  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1) โครงการลดการใช้
สาธารณูปโภคในส านักงาน 
 

ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม 

ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ า  
 

1. ตัง้คณะท างาน 
2. ให้เจ้าหน้าที่น าไปปฏิบตั ิ
3. ติดตามและประเมินผล 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ
อ านวยการ 

2) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม 

1. ท าโครงการเสนอ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน 
คณะกรรมการด าเนินการ 

พ.ค. – ธ.ค. 100,000  บาท คณะกรรมการ 
ศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ์ 
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แผนการด าเนินกิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ  ตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565 

กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ 
เดือน 

หมายเหตุ 
 

ม.ค.
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  

1. 1  ท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจ าปี 2566              เสนอที่ประชุมใหญ่ 

1.2  จัดท าข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณแ์ละเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

          
   

1.3  จัดท านโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง              

1.4  เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร แก่สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ 

          
   

1.5  ศึกษา  ทบทวน  วิเคราะห์  และแก้ไข  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ              
กลยุทธ์  2  ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และพัฒฯคุณภาพบริการ 

 

2.1  จัดท ากระบวนการท างานเพื่อควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพ  
ภารกิจหลัก หรือกระบวนการท างานที่ส าคัญของแต่ละฝ่าย 

          
   

2. 2  จัดท าแผนประเมินความคุ้มค่าของสหกรณ์              

กลยุทธ์ท่ี  3  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

3.1  โครงการอบรมสัมมนาสมาชิก              

3. 2  โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์              

3.3 แผนการอบรมสัมมนากรรมการด าเนินการ              

กลยุทธ์ท่ี  4  ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ 
และการลงทุน 

 

4.1 ก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม 
จากสหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงินและการค้ าประกัน 

          
  

เสนอที่ประชุมใหญ่ 

4.2 แผนงานสินเชื่อเครือข่ายการลงทุนกับสหกรณ์อ่ืน              

4.3 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้              
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กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ 
เดือน 

หมายเหตุ ม.ค.
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.   
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

กลยุทธ์ท่ี  5  ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  

5.1  จูงใจเปิดรับสมาชิกใหม่              

กลยุทธ์ท่ี  6  น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการท างาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพบริการ 

 

6.1  โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์              

6.2  โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการให้บริการแก่สมาชิก 

          
   

กลยุทธ์ท่ี  7  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความม่ันคงทางการเงิน  

7.1  ก าหนดนโยบายและพัฒนาวิธีการให้สวัสดิการ และการบริการทางการเงิน
ทั้งด้านเงินออมและสินเชื่อ 

          
   

กลยุทธ์ท่ี  8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก  
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

8.1 ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมสันทนาการแก่สมาชิก              

8.2 สนับสนุนวัคซีนในการฉีดเพื่อป้องกันโรคแก่สมาชิก              
กลยุทธ์ท่ี  9  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน  

9.1 สนับสนุนกิจกรรมของกรมทางหลวง              

9.2 โครงการบริจาคแก่ผู้ที่เดือดร้อน              
กลยุทธ์ท่ี  10  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

10.1  โครงการลดการใช้สาธารณูปโภคในส านักงาน              

10.2  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
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