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กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



คํานํา 

         ในการดําเนินงานสหกรณกรณีที่สหกรณประสบภาวะกับการขาดทุนจากการดําเนินงาน
จําเปนตองพัฒนาสหกรณภายใตแนวทางการฟนฟูกิจการสหกรณ ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองมี
การดําเนินงานเพื่อใหการฟนฟูกิจการสหกรณเกิดขึ้น  ซึ่งกระบวนการดําเนินการดังกลาวตองมีคณะทํางานมา
เกี่ยวของในการดําเนินการฟนฟูกิจการสหกรณ ซึ่งการปฏิบัติงานของคณะทํางานเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ 
ตองวางแผนในภาพรวมของภารกิจในการบริหารจัดการฟนฟูกิจการสหกรณ ตองจัดกระบวนงานและแนว
ทางการขับเคลื่อนภารกิจตางๆ นับเปนจุดออนหนึ่งในการเริ่มภารกิจวาจะเริ่มจากเรื่องใดกอน 
          แนวทางดังกลาว ผูเขียนไดประมวลองคความรูออกมาเปนแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได
จริงของคณะทํางานเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ จึงสรุปบทเรียนเพื่อเปนองคความรูเผยแพรใหสาธารณะชน
ไดรับทราบเพ่ือใหผูเกี่ยวของที่จะปฏิบัติการฟนฟูสหกรณไดนําไปปรับใชอยางเหมาะสมตอไป 
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การกําหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ 
                                                                                                           โดย นายสงบ เย็นใจ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ    

                                                                                                                      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3  

                                                                                                                      สํานักงานสหกรณจงัหวัดตรัง 
 

บทนํา 
 

1. เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําองคความรู 

 ในการดําเนินงานสหกรณ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนดานธุรกิจซึ่งมีความสุมเสี่ยงที่สหกรณจะประสบกับ

ภาวะวิกฤตจากการดําเนินงานประสบกับการขาดทุนหรือผลการประกอบการไมบรรลุผล จําเปนตองมีการ

ฟนฟูกิจการสหกรณ นับเปนภารกิจหนึ่งของผูมีสวนเกี่ยวของตองดําเนินการ ซึ่งตองอาศัยองคประกอบ            

ในกระบวนการดานการวางแผนมาเปนเหตุปจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ แนวทาง

ดังกลาวนับเปนปญหาหนึ่งของคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายภารกิจฟนฟูกิจการสหกรณวาจะเริ่มตน

ดําเนินการอยางไร เพื่อบริหารจัดการเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ ซึ่งแนวทางดังกลาวไมไดกําหนดหลักการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนใหคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการฟนฟูกิจการสหกรณไดมีแนวทางปฏิบัติ 

นับเปนความยากในการดําเนินงานบริหารจัดการสหกรณดานการฟนฟูกิจการสหกรณ  จึงไดมีแนวทางคิดที่จะ

สรุปบทเรียนเพื่อชวยใหการวางแผนการบริหารจัดการฟนฟูกิจการสหกรณขับเคลื่อนไปไดดวยดี จึงเปนที่มา

ของการจัดทําองคความรู เรื่อง การกําหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ 

โดยบันทึกเปนองคความรูฉบับยอเพื่อใหงายตอการเรียนรูและสามารถนําเปนไปแนวทางการขับเคลื่อน              

ในขั้นตนปฏิบัติไดจริงตอไป 

 

2. องคประกอบในการวางแผนเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ 

     ในการวางแผนเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณ มีบริบทที่เก่ียวของประกอบดวยคณะที่เกี่ยวของดังนี้ 

          2.1 คณะทํางานตามคําสั่งของหนวยงานภาครัฐในการฟนฟูกิจการสหกรณ 

                ในการปฏิบัติงานเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณคณะทํางานตามคําสั่งของหนวยงานภาครัฐซึ่งเปน

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมแนะนําสหกรณ โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เสนอตอผูวาราชการ

จังหวัดเพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณซึ่งเปนคณะทํางานในระดับจังหวัด ซึ่งมี

องคประกอบโดยสหกรณจังหวัดเปนประธานคณะทํางาน  และใหมีคณะทํางานมาจากหนวยงานเกี่ยวของ เชน 

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เปนรองประธานคณะทํางาน  ผูอํานวยการ ธกส.จังหวัด เปนคณะทํางาน   

ผูอํานวยการยางแหงประเทศไทย จังหวัด (ในกรณีที่เปนสหกรณเกี่ยวกับยางพารา) เปนคณะทํางาน เกษตร

จังหวัด เปนคณะทํางานและใหมีคณะทํางานจาก ผูอํานวยการกลุมงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด  

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน เจาหนาที่สงสหกรณที่เปนสหกรณเปาหมายเพื่อ

การฟนฟูกิจการสหกรณ เปนคณะทํางาน และในบางกรณีอาจใหผูอํานวยกลุมของกลุมสงเสริมและพัฒนาการ

บริหารการจัดการสหกรณ ทําหนาที่เปนเลขานุการ และมีนักวิชาการสหกรณประจํากลุมสงเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ ทําหนาที่เปนเลขานุการ ซึ่งคณะทํางานอาจกําหนดใหมีหนาที่ดังนี้ 



                   1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และผลการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี 
จํากัด เพื่อกําหนดกรอบการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ ซึ่งประกอบดวยแผนการดําเนินธุรกิจ 
แผนการดําเนินงาน แผนที่มาของรายได แผนการชําระหนี้แกเจาหนี้ แผนการสงเสริมอาชีพสมาชิก หรือ 
กําหนดกรอบอื่นเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในการยกระดับการดําเนินงานเพื่อการฟนฟูสหกรณกองทุน
สวนยางบานไชยภักดี จํากัด 
      2) กําหนดขั้นตอนพรอมระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอนของกรอบการจัดทําแผนฟนฟู
การดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด  

3) ประมวลผลและจัดทํารูปเลมเอกสารแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณกองทุนสวนยาง
บานไชยภักดี จํากัด ใหแลวเสร็จตามกําหนด 

4) ประชุมเพื่อแตงตั้งคณะทํางานรายดานหรือคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานจัดทําแผนตาม
กรอบการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณใหครบทุกดานตามกรอบที่กําหนดไวตามขอ 1  
  5) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ โดยจัดใหมีการประชุม
คณะทํางาน    อยางนอยทุกสองเดือนเพื่อติดตามความกาวและผลการขับเคลื่อนตลอดจนปญหาอุปสรรคของ
คณะทํางานรายดานของการปฏิบัติการตามแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ 
                   6) ปฏิบัติหนาที่เพื่อขับเคลื่อนใหแผนการฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบาน
ไชยภักดี จํากัด บรรลุตามวัตถุประสงคภายใตบริบทที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
  7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
               2.2 คณะกรรมการของสหกรณที่เกี่ยวของซึ่งเปนสหกรณเปาหมายในการฟนฟูกิจการซึ่งเปน

องคประกอบที่ตองทําหนาที่เกี่ยวเนื่องและนําแผนการฟนฟูไปสูการปฏิบัติ และการกระจายความรับผิดชอบ

ตอแผนฟนฟูกิจการสหกรณใหสามารถขับเคลื่อนไปไดในระดับการปฏิบัติการของสหกรณ  

3.ขั้นตอนในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณ 

     ในการจัดทําแผนพื้นฟูกิจการสหกรณตองประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อการขับเคลื่อนใหมีแผนฟนฟูกิจการ

สหกรณในลักษณะการบริหารจัดการดังนี ้

                3.1 การจัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณ ตองมีการกําหนดประเด็นวาระ

การประชุมใหชัดเจน ซึ่งวาระที่เก่ียวของตองเปนตัวอยางดังนี ้

ตัวอยางการกําหนดวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

    3.1 คําสั่งของจังหวัดที่แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณ 

   3.2 หนังสือท่ีเกี่ยวของกรณีสหกรณกูเงินจากหนวยงานภาครัฐ(ถามี) 

   3.3 ขอมูลผลการดําเนินงานสหกรณยอนหลัง 4 ป ในลักษณะเชิงสรุป ผลการ

ดําเนินงานดานขาดทุนในภาพรวม และแยกผลการขาดทุนเปนรายธุรกิจ 

 



    3.4 การวิเคราะหปญหาและสถานภาพของสหกรณ เปนการสรุปปญหาในภาพรวม

ของสหกรณวาปจจุบันสหกรณประสบปญหาอยางไรในลักษณะใด อาจบรรยายและแสดงขอมูลตัวเลขใหที่

ประชุมไดรับทราบ สรุปเปนประเด็นไปและนําเสนอประเด็นการวิเคราะหความพรอมของสหกรณในลักษณะ

ของการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของสหกรณ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 กําหนดกรอบการจัดทําแผนฟนฟูกิจการสหกรณ ซึ่งในกรณีตองมีการกําหนดกรอบ

โดยยกรางกรอบในรายดานใหที่ประชุมไดพิจารณาวาในแตละดานควรดําเนินการอยางไรในลักษณะใด เชน 

กรอบการดําเนินงานของสหกรณ , กรอบการดําเนินธุรกิจ,  กรอบที่มาของรายได,กรอบการชําระหนี้แกเจาหนี้

, กรอบการสงเสริมอาชีพสมาชิก ซึ่งในแตละกรอบตองใหคํานิยามวาหมายถึงสหกรณจะพัฒนาปรับปรุงใน

เรื่องใดบาน เชน กรอบการดําเนินงานสหกรณอาจมีการปรับปรุงโครงสรางของสหกรณกรณีสหกรณไมมีกลุม

ยอยสมาชิกตองมีกลุมยอย มีประธานกลุม กรรมการกลุมยอย การดําเนินการใหมีกลุมอาชีพในโครงสรางของ

สหกรณ  การปรับลดเงินเดือน หรือ การเลิกจางเจาหนาที่ การปรับลดเงินคาเบี้ยเลี้ยง เพื่อใหสอดรับกับฐานะ

ของสหกรณ ซึ่งทุกกรอบตองใหคํานิยามที่ชัดเจนและอธิบายถึงวิธีการที่จะดําเนินการในภาพรวมในลักษณะ

เชิงสรุปวาจะกําหนดทิศทางในเรื่องแตละกรอบใหเปนไปในทิศทางใดเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนฟนฟู

กิจการสหกรณ 

       ตัวอยางการกําหนดกรอบเพื่อการฟนฟูกิจการสหกรณของสหกรณแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจ

ดานยางพาราและปาลมน้ํามัน ขาดทุนสะสม 4 ปติดตอกันจํานวนกวา 40 ลานมีสมาชิกกวา 700 คน                

ตองบันทึกไวในรายงานการประชุมครั้งนี้ดวย 

                   1) กรอบการดําเนินงาน 

                       กรอบการดําเนินงาน หมายถึง ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณกองทุน

สวนยางบานไชยภักดี จํากัด ตองกําหนดกรอบเพื่อวางแผนการฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ ในประเด็น

การปรับโครงสรางของสหกรณ เชน การจัดใหมีกลุมยอยของสมาชิก จัดใหมีประธานกลุม เลขานุการกลุมยอย 

เพื่อขับเคลื่อนการประสานงานระหวางสมาชิกสหกรณที่สังกัดกลุมยอยกับสหกรณเพื่อสื่อสารขอมูล ขาวสาร

ระหวางกันเพื่อบริหารจัดการดานการปกครองตามลักษณะของพ้ืนที่  ตลอดจนการปรับโครงสรางสหกรณใหมี

กลุมปาลมแปลงใหญของสมาชิกสหกรณ การปรับโครงสรางใหมีกลุมยางแปลงใหญของสมาชิกสหกรณ                  

การปรับโครงสรางใหมีกลุมอาชีพพืชแซมสวนยางพารา ประเภทกลุมพืชแซมสวนยางประเภทโกโก กลุมพืช

แซมสวนยางประเภทพริกไทย เพื่อเปนองคประกอบในการขับเคลื่อนงานสหกรณสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของสหกรณ การแกไขระเบียบหรือเพิ่มเติมหรือถือใชระเบียบเพื่อสนับสนุนในการปรับโครงสรางของสหกรณ 

การสนับสนุนการการจัดตั้งกลุมยอย และการดําเนินการดานการสรางมาตรฐานดานการผลิตยางพาราสวนยาง

มาตรฐาน FSC การดําเนินการพัฒนามาตรฐานสวนปาลมตามมาตรฐาน RSPO แกกลุมยางแปลงใหญ และ

กลุมปาลมแปลงใหญ และการปรับโครงสรางดานเงินเดือน หรือการจางเลิกจางเจาหนาที่สหกรณ เพื่อเปนแนว

ทางการฟนฟูสหกรณอีกทางหนึ่งดวย 

 



                      2) กรอบการดําเนินธุรกิจ   

                          กรอบดําเนินธุรกิจ หมายถึง ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณกองทุน

สวนยางบานไชยภักดี จํากัด ตองกําหนดใหมีการพัฒนาการดําเนินธุรกิจสหกรณที่สหกรณสามารถดําเนินงาน

ไดโดยใชวัสดุ อุปกรณ โครงสรางพื้นฐานที่สหกรณมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสูด โดยพัฒนาธุรกิจของสหกรณที่ไม

มีความเสี่ยงที่สามารถสรางรายไดแกสหกรณไดโดยใหมีการวิเคราะหธุรกิจเดิมที่ทําอยูแลวถึงตนทุนการผลิต 

อัตราความคุมทุน ตนทุนของการดําเนินธุรกิจ แนวทางการการยกระดับธุรกิจเดิม เชน การรวบรวมน้ํายางสด  

การรวบรวมปาลมน้ํามันของสหกรณ  และการสรางธุรกิจใหม เชน จัดใหมีธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภครานคา

สหกรณ โดยยึดหลักการใชเครื่องจักร อาคารที่มีอยูในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมของสหกรณเชน การดําเนิน

ธุรกิจการผลิตปุยอินทรียเพื่อจําหนายแกขบวนการสหกรณ หรือการเชื่อมโยงการตลาดกับการยางแหงประเทศ

ไทย หรือการเชื่อมโยงกับสหกรณอ่ืนที่มีการสงเสริมอาชีพสมาชิกปลูกพืชแซมสวนยางพาราหรือปาลมน้ํามันที่

สงเสริมเกษตรในลักษณะของเกษตรอินทรียหรือเกษตรปลอดภัย หรือการเชื่อมโยงตลาดกับเกษตรแปลงใหญ

ในจังหวัดตรังในการดําเนินธุรกิจดานปุยอินทรียของสหกรณ และการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ

ยกระดับการผลิตปุยอินทรียของสหกรณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางมาตรฐานการผลิตปุยอินทรีย

ของสหกรณ 

                       3) กรอบท่ีมาของรายได 

                           กรอบที่มาของรายได หมายถึง ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ

กองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด ตองกําหนดใหมีการแสดงที่มาของรายไดของสหกรณ และรายจายของ

สหกรณ เพื่อนําไปสูการมีอัตรากําไรในการดําเนินงานของสหกรณ ในทุกธุรกิจของสหกรณ โดยตองกําหนด

แผนงานที่สามารถปฏิบัติไดจริงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงในการสรางที่มาของรายไดของสหกรณ โดยนํา

ขอมูลคาดการณจากสภาวะการตลาดการซื้อขายที่เปนจริงและคาใชจายตามที่เปนจริงของสหกรณ 

                       4) กรอบการชําระหนี้แกเจาหนี้ 

                           กรอบการชําระหนี้แกเจาหนาหนี้ หมายถึง ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของ

สหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด  ตองกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ทั้งในสวนของลูกหนี้ถึง

แผนการชําระคืนของสหกรณในฐานะลูกหนี้ที่ตองวางแผนการชําระคืนแกเจาหนี้โดยนําสวนแหงรายไดของ

สหกรณมาเปนขอมูลในการกําหนดแผนการชําระหนี้ที่มีการกระจายการชําระหนี้ และในสวนของเจาหนี้ตองมี

การเจรจาในการปรับโครงสรางหนี้ หรือ การพักหนี้ การชะลอหนี้ของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของหรือเจาหนี้

ของสหกรณตองมีมาตรการในการบรรเทาหนี้หรือยืดระยะหนี้ หรือปรับลดหนี้ใหแกสหกรณ ในสวนของการ

ฝากเงินของสหกรณอื่นที่ฝากไวกับสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด ตองมีมาตรการที่ปฏิบัติให

เปนไปตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณในการกําหนดแผนการสงคืนเงินฝากระหวางกัน ซึ่งแนวทางใน

การสงคืนเงินฝากอาจนํามาตรการดานธุรกิจของเสริมสรางการชําระหนี้ เชน การสงชําระหนี้เปนปุยอินทรียให

สหกรณผูฝากเงินเพื่อลดเงินฝากระหวางสหกรณเปนสวนหนึ่งของแนวทางการชําระหนี้ก็ได    

 

 



5) กรอบการสงเสริมอาชีพ 

                       กรอบการสงเสริมอาชีพ หมายถึง ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณกองทุน

สวนยางบานไชยภักดี จํากัด ตองนําบริบทที่สรางรายไดแกสมาชิกสหกรณมาเปนองคประกอบหลักในการ

กําหนดแผนฟนฟูสหกรณ โดยใชกิจกรรมสงเสริมอาชีพสมาชิก โดยมีกรอบคิดที่วา สหกรณตองเปนที่พึ่งของ

สมาชิกสหกรณ เปนที่สรางนวัตกรรมใหมดานพัฒนาการเกษตร หรือ สรางโอกาสในการยกระดับรายไดแก

สมาชิกสหกรณ เมื่อสมาชิกสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการสงเสริมของสหกรณ สหกรณจะมีรายไดเพิ่มขึ้นตาม

ไปดวย วิธีการที่สหกรณ การใหสมาชิกไดสมัครเปนสมาชิกแปลงใหญยางพารา แปลงใหญปาลมน้ํามันและ

พัฒนาศักยภาพการผลิตในรายแปลงตามมาตรฐานยางพาราและปาลมน้ํามัน และยกระดับใหสหกรณเปน

ศูนยกลางในการสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหมเปนพืชแซมสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และรับซื้อ

ผลผลิตคืนจากสมาชิก ในลักษณะเกษตรพันธะสัญญาระหวางสหกรณกับสมาชิก สหกรณกับเอกชน การ

สงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน แพะ วัวขุน และจัดหาบริการดานการตลาดแกสมาชิก เชื่อมโยงกับกิจกรรมตาม

กรอบการยกระดับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ โดยในการขับเคลื่อนการสงเสริมอาชีพสมาชิกตองดําเนินการ

ภายใตโครงการและสมาชิกสมัครใจเขารวมโครงการ สหกรณจัดบริการทางวิชาการโดยประสานงานวิทยากร

ใหความรูดานพืช หรือ สัตว และจัดใหมีกลุมอาชีพสมาชิกตามลักษณะของพืชหรือสัตวเปนกิจกรรมหนึ่งในการ

พัฒนาอาชีพสมาชิกอยางเปนระบบตอไปดวย 

  4.2 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

                          ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ในการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ

กองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด ดําเนินการภายใตแนวทางการมีสวนรวมของ คณะกรรมการสหกรณ                    

ฝายจัดการ ผูนําสมาชิกสหกรณ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

    4.2.1 ขั้นตอนการดําเนนิการ            

              1. กระบวนการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ 

แนวทางการขับเคลื่อน ลักษณะและเปาหมายการดําเนินการ 
1.1 การประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบแผนฟนฟู
การดําเนินงานสหกรณ  
 

มีการกําหนดวาระการประชุมและบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในการกําหนด
แนวทางการฟนฟูสหกรณในประเด็นกรอบการฟนฟูและ
แนวโนมความเปนไปไดของการฟนฟู และมีคําสั่งใหมีคณะ
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนการฟนฟูสหกรณตามรายกรอบ
ภารกิจ และกําหนดรูปเลมเอกสารการเขียนแผนฟนฟูการ
ดําเนินงานสหกรณ 

1.2 การจัดเวทีจัดทําแผนรวมระหวางสหกรณกับ
คณะทํางานจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเพื่อการฟนฟูสหกรณโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะมุมมองตอกัน
ระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ ผูแทนสมาชิก กับ 
คณะทํางานภาครัฐที่กําหนดแนวทางการฟนฟูการดําเนินงาน
สหกรณ 



แนวทางการขับเคลื่อน ลักษณะและเปาหมายการดําเนินการ 
1.3 การจัดทําเอกสารแผนฟนฟูการดําเนินงานของ
สหกรณ 

คณะผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารรายกรอบฟนฟูการ
ดําเนินงานสหกรณตองนําขอมูลจากผลการจัดเวทีเขียนเปน
เอกสารแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ ภายใตแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่สหกรณไดใหแนวทางจากการจัดเวทีรับ
ฟงความคิดเห็นและกําหนดแนวทางฟนฟูการดําเนินงาน
สหกรณ โดยมีเลขานุการคณะทํางานเปนผูรวบรวมและจัดทํา
รูปเลมเอกสารและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารการฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ 

1.4 การประชุมคณะทํางานนําเสนอแผนฟนฟูการ
ดําเนินงานสหกรณตอคณะทํางาน 
 

เปนการประชุมเพื่อนําเสนอรางแผนฟนฟูการดําเนินงาน
สหกรณเพื่อใหที่ประชุมคณะทํางานไดพิจารณาและใหความ
คิดเห็นและใหแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการฟนฟูสหกรณ และใหความเห็นชอบตอแผนงาน
ดังกลาว 

1.5 การนําเสนอแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณตอ
คณะกรรมการสหกรณ 

คณะทํางานประชุมรวมกับคณะกรรมการ ฝายจัดการและ
ตัวแทนสมาชิกเพ่ือนําเสนอแผนการฟนฟูสหกรณใหที่ประชุม
ไดรับทราบและรับผิดชอบรวมกันในการขับเคลื่อนแผนการ
ฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ 

 

2.กระบวนการขับเคลื่อนแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ 

แนวทางการขับเคลื่อน ลักษณะและเปาหมายการดําเนินการ 
2.1 การขับเคลื่อนโดยองคกรสหกรณ เปนการขับเคลื่อนในลักษณะการปฏิบัติการจริงโดย

คณะกรรมการสหกรณตองมีการกระจายความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนแกกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ โดย
ใหมีเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐจากสํานักงานสหกรณจังหวัด
ตรังรวมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตามกรอบภารกิจ 

2.2 การขับเคลื่อนโดยองคกรภายนอกเพื่อสนับสนุน
แผนฟนฟู 

เปนการขับเคลื่อนแผนฟนฟูตามบริบทของหนวยงานที่
สามารถกําหนดโครงการ แผนงาน หรือ กิจกรรมใหการ
สนับสนุนเพื่อใหแผนงานการฟนฟูสหกรณบรรลุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.กระบวนการติดตามแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ 

แนวทางการขับเคลื่อน ลักษณะและเปาหมายการดําเนินการ 
3.1 การติดตามแผนฟนฟูขององคกรสหกรณ/รายงาน
ผลระหวางดําเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนดวาระการ
ติดตามความกาวหนาและผลการขับเคลื่อนการฟนฟูสหกรณ
โดยมีการนําเสนอที่ประชุมถึงความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการขับเคลื่อนทุกครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการ 
 

3.2 การติดตามแผนฟนฟูของคณะทํางานภาครัฐ/
รายงานผลระหวางดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบรายกรอบการฟนฟูสหกรณตองมีการตองมีการ
ติดตามความกาวหนาตามแนวทางการฟนฟูสหกรณในราย
กรอบที่รับผิดชอบ ในกิจกรรม โครงการ ที่สหกรณได
ขับเคลื่อน รายงานผลความกาวหนาตอประธานคณะทํางาน
ฟนฟูสหกรณโดยผานเลขานุการคณะทํางานรายงานเปน
เอกสารทุกรอบเดือน 

 

4.กระบวนการสรุปผลขับเคลื่อนแผนฟนฟูสหกรณ 

แนวทางการขับเคลื่อน ลักษณะและเปาหมายการดําเนินการ 
4.1 การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโดยองคกร
สหกรณ 

เปนการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ รวมกับฝาย
จัดการ ผูแทนสมาชิก รวมกับหนวยงานภาครัฐเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการฟนฟู
สหกรณทุกระยะ 3 เดือน โดยมีการบันทึกการประชุมอยาง
ชัดเจน 

4.2 การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโดยคณะทํางาน
ภาครัฐ 

เปนการประชุมของคณะทํางานภาครัฐเพื่อสรุปผลการ
ขับเคลื่อนและหารือแนวทางการแกไขปญหาในระหวาง
ดําเนินการ 

4.3 การรายงานผลการตามแผนการฟนฟูสหกรณ
สรุปผลภาพรวม 

เปนการสรุปผลการฟนฟูตามรายกรอบกิจกรรมที่สอดคลอง
กับแผนการฟนฟูและกําหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ
ระยะตอไป 

 

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ 

 

 

3.การกําหนดปฏิทินเชิงปฏิบัติการในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนฟนฟูกิจการสหกรณ 

              คณะทํางานตองนําเสนอและกําหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเพ่ือใหมีแผนฟนฟูกิจการ

สหกรณและการบริหารจัดการแผนในลักษณะของการติดตามและการรายงานผลเพื่อเปนแนวทางกํากับใหการ

บริหารจัดการแผนบรรลุผลตามระยะเวลาโดยใชกระบวนการประชุมติดตามโดยมีตัวอยางดังนี้ 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
  ป 2563 ป 2564  

สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1 กระบวนการจัดทําแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ                
 1.1 การประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบแผนฟนฟูสหกรณ                
 1.2 การจัดเวทีจัดทําแผนรวมระหวางสหกรณกับคณะทํางานจัดทําแผน

ฟนฟูการดําเนินงานสหกรณ 
               

 1.3 การจัดทําเอกสารแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ                
 1.4 การประชุมนําเสนอแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณตอคณะทํางาน                
 1.5 การประชุมนําเสนอแผนฟนฟูการดําเนินงานสหกรณตอ

คณะกรรมการสหกรณ 
               

2 กระบวนการขับเคลื่อนแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ                
 2.1 การขับเคลื่อนโดยองคกรสหกรณ                
 2.2 การขับเคลื่อนโดยองคกรภายนอกเพื่อสนับสนุนแผนฟนฟู                 
3 กระบวนการติดตามแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณ                
 3.1 การติดตามแผนฟนฟูขององคกรสหกรณ/รายงานผลระหวาง

ดําเนินการ 
               

 3.2 การติดตามแผนฟนฟูของคณะทํางานภาครัฐ/รายงานผลระหวาง
ดําเนินการ 

               

4 กระบวนการสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนแผนฟนฟูสหกรณ                
 4.1 การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโดยองคกรสหกรณ                
 4.2 การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโดยคณะทํางานภาครัฐ                
 4.3 การรายงานผลการตามแผนการฟนฟูสหกรณสรุปผลภาพรวม                

 



 


