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ส่วนที่ 1 เป้าหมายของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
. 

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีเป้าหมายในการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้บริการกับสหกรณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับคณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนไว้
อย่างชัดเจนในการที่จะให้บริการและพัฒนากองทุนให้มีความเข็มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีส่วน
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2562 - 2564 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.พัฒนาการบริการของกองทุน 

 2.บริหารจัดการกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1.ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
           2.พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
           3.ให้การบริหารจัดการกองทุนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
           4.ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน 
           5.พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นมืออาชีพ 
           6.พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารงานกองทุนให้เป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาการบริการของกองทุนเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

กลยุทธ์  1.1 พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  1.2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  1.3 เพ่ิมโอกาสเข้ารับบริการกองทุนอย่างเท่าเทียม 
  1.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์  2. ยกระดับความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์  2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  2.2 สร้างนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถกองทุน 
  2.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมภิบาล  
กลยุทธ์  3.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและข้อบังคับ 
ยุทธศาสตร์  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์  4.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการบริหารจัดการกองทุน 
ยุทธศาสตร์  5. ยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาสหกณณ์ 
กลยุทธ์  5.1 เพ่ิมทักษะด้ารการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยแวดล้อมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 
  5.2 เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  5.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  5.4 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการกองทุน 
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ส่วนที่ 2 สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น 
จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อที่มี
ความหมายดังนี้ 
  Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
  Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
  Opportunities - โอกาสที่จะดาเนินการได้ 
  Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 
หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน 
และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กร ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 S1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 

S2 เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอ่ืน 
S3 มีเงินทุนเพียงพอให้สหกรณ์กู้ และรองรับนโยบายภาครัฐได้ 
S4 มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และคู่มือแนวทางปฏิบัติของกองทุนที่ชัดเจน 
S5 มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มาจากหลายหน่วยงานท าให้เกิดการบริหารงานร่วมกัน  

           แบบบูรณาการ 
S6 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม   
      และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
S7 มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วน  

           ภูมิภาคให้สหกรณ์ได้รับเงินรวดเร็วทันต่อความต้องมากใช้เงิน 
S8 ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและโอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคอย่าง 

           เพียงพอ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
S9 มีระบบการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
 W1 บุคลากรขาดความรู้เรื่องกฎหมายกรณีต้องฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์ที่ผิดนัดช าระหนี้ 

W2 ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ 
W3 หลักประกันความเสี่ยงสูง และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันยังไม่คลุมมูลหนี้ 
W4 การก าหนดรายละเอียดและเป้าหมายโครงการพิเศษของส่วนกลางไม่มีการบูรณาการ  
     กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

 W5 ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ไม่ทันต่อความต้องการของสหกรณ์  
.  
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Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
                O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสหกรณ์โดยกองทุนฯได้รับจัดสรร 
                      งบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติมต่อเนื่องท าให้กองทุนเติบโต 

O2 นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการสนับสนุนงานด้านสหกรณ์ 
O3 ระบบ E – commerce ช่วยสนับสนุนสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการรวบรวมและกระจายผลผลิต 
O4 การจัดตั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
O5 นโยบายภาครัฐใช้กองทุนฯ เป็นเครืองมือในการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
O6 ค่านิยมและกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด 
                T1 การสับเปลี่ยนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานสหกรณ์จังหวัดท าให้ขาดความ เชี่ยวชาญ 
                       ในการวิเคราะห์เงินกู้ 

T2 การพิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์บางพ้ืนที่ได้รับการแทรงแซง 
T3 ผลลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และการทุจริต  

           ส่งผลกระทบต่อการช าระหนี้ไม่ได้ตามก าหนดสัญญา 
T4 สภาพพ้ืนที่ห่างไกลไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
T5 มีสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเช่นเดียวกับ กพส. 

 T6 นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 
ส่วนที่ 3 การก าหนดแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2562 
. 

 จากกรอบภารกิจ อ านาจหน้าที่ รวมถึงแผนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกอบกับ
ข้อมูลด้านสารสนเทศของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สามารถน าไปก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้านสารสนเทศของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และปัจจัยด้านอุปกรณ์สารสนเทศ
ที่สนับสนุนงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สามารถน าไปก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านสารสนเทศกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562  โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าว กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว และได้
เรียงล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ได้ดังนี ้
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  แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2562  

ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระดับความส าคัญ 

1.การช าระหนี้
ด้วยระบบ 
Barcode 

สหกรณ์ท่ีกู้เงิน 
กพส. 

1.จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์ท่ีกู้
เงิน กพส. 
2.สหกรณ์ช าระหนี้ด้วยระบบ 
Barcode ผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. 

สหกรณส์่งช าระหนี้ด้วย
ระบบ Barcode ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 

ต.ค.61 – 30 ก.ย.
62 

ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กบช. A 

2.ระบบการจัด
ชั้นลูกหนี้ 
เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

1.สหกรณ์ท่ีเคยกู้
เงิน กพส. 
2.สหกรณ์ท่ีจะ
ประสงค์กู้เงิน 
กพส. 

1.แจ้งจังหวัดส่งข้อมูลของ
สหกรณ์ท่ีประสงค์จะกู้เงิน 
กพส. 
2.ประมาลผลข้อมูลจัดชั้น
ลูกหนี้ 
3.แจ้งผลการจัดชั้นลูกหนี้ 

สหกรณ์ได้รับการจัดชั้น
ลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ 100 

มิ.ย. 62 – ก.ย. 62 ไม่มีค่าใช้จ่าย กพส. A 

3.การส ารวจ
ความพึงพอใจ
ผ่านระบบ 
Google Forms 

1.สหกรณ์
ผู้ใช้บริการเงิน 
กองทุนพัฒนา
สหกรณแ์ละ 
ไม่ได้ใช้บริการ 
เงิน กพส. 

1.จัดท าแบบสอบถามส่งให้
กรมบัญชีกลางเห็นชอบ 
2.คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย 
3.แจ้งสหกรณ์ตอบแบบสอบ 
ถามผ่าน Google Forms 
4.ประมวลผล 

สหกรณ์ได้รับความพึง
พอใจต่อการใช้บริการ 
กพส.ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ไม่มีค่าใช้จ่าย กพส. 
 
 

B 

4.โครงการ
วิเคราะห์สินเชื่อ 
(Credit Scoring 
System) 

1.สหกรณ์ท่ี
ประสงค์จะกู้
เงินกองทุน
พัฒนาสหกณณ์ 
2.ผู้พิจารณา
อนุมัติเงินกู้ กพส. 

1.ศึกษากระบวนการจัดท า 
Credit Scoring ศึกษาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล ทางการเงิน 
งบทดลอง มาตรฐานทางการ
เงินอัตราส่วนทางการเงินที่
ส าคัญ รายได้ – ค่าใช้จ่าย  

1.ศึกษากระบวนการจัดท า 
Credit Scoring เสร็จสิ้น
ภายในเดือนมีนาคม 2562 
2.ก าหนดขอบเขตงาน 
ประเมินค่าใช้จ่ายใน 
 

มี.ค. 62 – ก.ย. 62 ไม่มีค่าใช้จ่าย กพส. C 
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระดับความส าคัญ 

  กระแสเงินสด (Cash flow) 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงิน และการแปรผลการ
วิเคราะห์ 
2. ประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและเสนอ
คณะกรรมการบริหาร กพส. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ด าเนินการ 

การด าเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2562 
3.เสนอผลการศึกษา  
ให้คณะกรรมการบริหาร 
กพส. พิจารณให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติ
งบประมาณ เพ่ือด าเนินการ
ภายในเดือนกันยายน 
2562 

    

5.โครงการพัฒนา
ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Waning) 

1.สหกรณ์ท่ี
ประสงค์จะกู้เงิน 
กพส. 
2.เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงาน 
กพส. 

1.ศึกษากระบวนการจัดท า
ระบบ (Early Waning) ศึกษา
ระบบ การจัดเก็บข้อมูล 
ฐานข้อมูลลูกหนี้เกี่ยวกับการ
กู้ยืม การช าระหนี้ ฐานะ
การเงิน การออม เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการจัดท าระบบ
เตือนภัยทางกายภาพ ลดความ
เสี่ยงในการเกิด NPL 
2.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฯ 
3.ประเมินค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าระบบฯ 

1.ศึกษากระบวนการจัดท า
ระบบ Early Warning 
ภายในเดือนมีนาคม 2562 
2.ก าหนดขอบเขตงาน 
ประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2562 
3.เสนอผลการศึกษา ให้
คณะกรรมการบริหาร กพส. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติงบ 
ประมาณเพ่ือด าเนินการ 
ภายในเดือนกันยายน 
2562 
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระดับความส าคัญ 

  4.เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาบริหาร กพส. 
เห็นชอบแนวทางการจัดท า
ระบบ และอนุมัติค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ 

 มี.ค. 62 – ก.ย. 62 500,000 กพส. C 

6.โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กพส. 
ให้ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
กพส. 

-น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
-ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย 
-หน่วยงานส่วนภูมิภาคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กพส. 
ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบผ่าน 
    -วิทยุชุมชน 
    -หนังสือพิมพ์ 
    -จัดนิทรรศการ 
    -ป้าย Backdrop 

จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร กพส. ไม่
น้อยกว่า 250 ครั้ง 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
ด าเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกเดือน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กบท. 
 

B 

7.การจ่ายเงินผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 
2.หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

1.เสนอคณะกรรมการบริหาร 
กพส. ให้มีความเห็นชอบ 
2.ประสานธนาคารเพ่ือ
ด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3.แจ้งให้หน่าวยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

ด าเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างน้อง 2 กิจกรรม 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ไม่มีค่าใช้จ่าย  กบช. B 
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รายละเอียด 
 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  จะหมายรวมถึงผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุนในแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ให้
ประสบความส าเร็จ 
 กบช. หมายถึง กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน 
 กบท. หมายถึง กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน 
 กพส. หมายถึง กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
2. องค์ประกอบการจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ หมายถึง ความเร่งด่วนของการด าเนิน
แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้จะพิจารณาจากกรอบระยะเวลาและภารกิจงานเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
 
 กลุ่ม A หมายถึง เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ต้องรีบด าเนินการโดยทันที เมื่อมีเหตุหรือปัจจัยตาม
แผนงาน/โครงการเข้ามา เช่นโครงการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ตอบรับช าระหนี้ผ่านระบบ Barcode เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ต่อเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว
เช่นกรณีการจัดชั้นลูกหนี้ ถ้า กพส.ด าเนินการไม่เสร็จหรือล้าช้า จะมีผลต่อการพิจารณาเงินกู้ การวิเคราะห์เงินกู้ 
เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมการตอบรับช าระหนี้ผ่านระบบ Barcode จะต้องด าเนินการวันต่อวัน และต้อง
ตรวจสอบสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการช าระเงินกู้เข้ามา เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน น าข้อมูลไปตอบรับช าระหนี้ซึ่งหาก
ข้อมูลไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันการตอบช าระหนี้ก็จะล้าช้า จะส่งผลเสียต่อสหกรณ์ที่ต้องรอเอกสารการ
ลงบัญชี 
 กลุ่ม B หมายถึง เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ต้องด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของแต่ละแผนงาน
โครงการ ตามความเหมาะสมของเนื้องาน เช่น โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือให้
ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบ รู้จักกองทุนพัฒนาสหกรณ์มากขึ้น และการส ารวจความพึงพอใจผ่าน
ระบบ Google Forms 
 กลุ่ม C หมายถึง เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ต้องด าเนินการ
ให้ส าเร็จลุล่วง ถึงจะน าผลมาจัดท า เช่น โครงการวิเคราะห์สินเชื่อ Credit Scoring System และโครงการพัฒนา
ระบบสัญญาเตือนภัยล่วงหน้า Early Waning เป็นโครงการต้องด าเนินการต่อเนื่อง ไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปีเดียวได้ ดังนั้น กิจกรรมในกลุ่ม C จึงเป็นกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วนเท่ากับ กลุ่ม A และกลุ่ม B  
 
 


