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1 โครงการจัดสวสัดกิารแก่สมาชกิ 52,408,000.00 

 1.1 สวัสดิการเนื่องในโอกาสครงรอบวันเกดิสมาชกิ 10,208,000.00  คณะกรรมการ

 1.2 สวัสดิการสมาชกิเกษียณอายหุรือลาออกจากงาน 5,500,000.00    /ฝ่ายสวัสดิการ

 1.3 สวัสดิการผู้สูงอายุ 3,000,000.00    
 1.4 สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิ 15,000,000.00  
 1.5 สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ 13,000,000.00  
 1.6 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชกิสมาคมฌาปนกจิฯ (ส.ส.ช.) 4,000,000.00    
 1.7 สร้างขวัญก าลังใจให้แกส่มาชกิผู้เกษียณาอายรุาชการฯ
    1.7.1 เบี้ยเล้ียงพาหนะสมาชกิเกษียณหรือลาออกจากงานร่วมงาน 900,000.00      
    1.7.1 ค่าจดัการแสดงมุทิตาจติ 500,000.00      
    1.7.1 ค่าของที่ระลึกแสดงมุทิตาจติ 300,000.00      

2 พัฒนาระบบบริการสมาชกิ 300,000.00     คณะกรรมการ

 2.1 ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการแกส่มาชกิ /ฝ่ายอ านวยการ

 2.2 ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนส าหรับสมาชกิและผู้ติดตาม
 2.3 ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่สหกรณ์
 2.4 จดัหาอปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ
 2.5 แบบส ารวจความพึงพอใจ
 2.6 การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
    2.6.1 วารสาร/จดหมายขา่ว
    2.6.2 พัฒนา Website
    2.6.3 Applications บนโทรศัพท์

3 โครงการให้บริการเงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติแก่สมาชกิ ไม่ต้ังงบประมาณ
  - พิจารณาแกไ้ข/เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย
แกส่มาชกิสหกรณ์ ให้สอดคล้องกบัการพัฒนาคุณภาพชวีิตของสมาชกิ

แผนงาน/โครงการประจ าปีทางบัญช ี2561
สหกรณอ์อมทรัพยค์รูชยัภมู ิจ ากัด

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมล าดับ หมายเหตุงบประมาณ
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4 โครงการสหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล 300,000.00     คณะกรรมการ

 4.1 ประชมุเชงิปฏบิัติการให้ความรู้และการปฏบิัติงาน การควบคุม /ฝ่ายอ านวยการ

ภายในและการบริหารความเส่ียงและโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภบิาล
 4.2 การประเมินความเส่ียง
 4.3 ประเมินการควบคุมภายใน
 4.4 ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาล

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 696,000.00     คณะกรรมการ

 5.1 พัฒนาระบบโปรแกรมปฏบิัติงาน ตามสัญญาจา้งลงวันที่ 22 /ฝ่ายประมวลผล

กมุภาพันธ์ 2560 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2561
 5.2 Mobile Appication  แสดงขอ้มูลสมาชกิบนโทรศัพท์มือถอื 696,000.00      

6 โครงการสง่เสริมการออมของสมาชกิ 50,000.00       คณะกรรมการ

 6.1 ออมหุ้น (ระดมหุ้น) /ฝ่ายการเงิน

 6.2 ออมเงินฝาก (ระดมเงินฝาก)
 6.3 วันออมครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภมูิ จ ากดั

7 โครงการเร่งรัดหน้ี 300,000.00      คณะกรรมการ

 7.1 เพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้เกดิความช านาญเกี่ยวกบัการบริหาร /ฝ่ายเร่งรัดหนี้

จดัการหนี้แกค่ณะกรรมการและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
 7.2 แจง้หนี้ส าหรับลูกหนี้ค้างช าระและลูกหนี้อื่น
 7.3 ฟ้องบังคับคดีตามกฏหมาย
 7.4 ติดตามหนี้ค้างช าระ
 7.5 ปรับโครงสร้างหนี้
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8 โครงการพัฒนาสมาชกิสหกรณ์ 11,200,000.00 คณะกรรมการ

 8.1 พัฒนาสมาชกิสหกรณ์โดยกลุ่มสมาชกิ 10,500,000.00  /ฝ่ายอ านวยการ

  8.2 ประชมุคณะกรรมการกลุ่ม ๆ 200,000.00      
 8.3 อบรมให้ความรู้แกส่มาชกิใหม่ 500,000.00      
 8.4 พัฒนาสมาชกิในโอกาสสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ไม่ต้ังงบประมาณ

9 โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 1,710,000.00   คณะกรรมการ

 9.1 จัดส่งบุคลากรร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ฝ่ายอ านวยการ

    9.1.1 คณะกรรมการ 225,000.00      
    9.1.2 ผู้ตรวจสอบกจิการ 75,000.00        
    9.1.3 เจา้หน้าที่สหกรณ์ 510,000.00      
 9.2 สัมมนาเจา้หน้าที่หักเงินส่งสหกรณ์ 200,000.00      
 9.3 ศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นน า 500,000.00      
 9.4 ประชมุสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศัยภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ 200,000.00      

10 โครงการร่วมกิจกรรมภาคีเครือขา่ยสหกรณ์ 500,000.00 คณะกรรมการ

 10.1 ประชมุเครือขา่ยภาคีสหกรณ์/สันนิบาตสหกรณ์จงัหวัดชยัภมูิ    /ฝ่ายอ านวยการ

ระดับภมูิภาค และระดับประเทศ
 10.2 กจิกรรม ชสอ.
10.3 กจิกรรมชมรมเจา้หน้าที่และลูกจา้งสหกรณ์
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
 10.4 กจิกรรมบริษัทสหประกนัชวีิต จ ากดั
 10.5 กจิกรรมชมุนุมสหกรณ์ ICT
 10.6 กจกิรรมชมรมเจา้หน้าที่และผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
 10.7 ค่าบ ารุงรายปีเครือขา่ยสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวัดชยัภมูิ
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 10.8 สนับสนุนกจิกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
 10.9 ส่งเสริมกจิกรรมการออมทรัพย์
 10.10 สนับสนุนกจิกรรมด้านการสหกรณ์อื่น
 10.11 กจิกรรมอื่น ๆ

11 โครงการชว่ยเหลอืและบริการสงัคม จา่ยในทุนสาธารณ คณะกรรมการ

 11.1 สนับสนุนโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียน ประโยชน์ /ฝ่ายอ านวยการ

 ในจงัหวัด
 11.2 สนับสนุนงาน หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานในจงัหวัด
 11.3 สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีของจงัหวัด
 และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
 11.4 สนับสนุนงานกฬีาสหกรณ์สัมพันธ์
 11.5 สนันสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ
 11.6 สนับสนุนสมาชกิผู้ประสบภยัพิบัติ
 11.7 สนับสนุนกจิกรรมทางการศึกษา และวิชาการเขตการศึกษา
 ชยัภมูิ
 11.8 สนับสนุนกจิกรรมโรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง
 11.9 จดัหาอปุกรณ์เร่งด่วนในการท ากจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
 11.10 สนับสนุนสาธารณประโยชน์อื่นตามระเบียบก าหนด
 11.11 กจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 11.12 กจิกรรมอื่น ๆ


