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ค าน า 
  เอกสารการจัดการความรู้ ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางอย่างง่ายส าหรับใช้เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ เหมาะกับสหกรณ์ขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ได้น าไป
ปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการหรือเครื่องมือ ที่ไม่หลากหลายและ
ยุ่งยาก เพ่ือเป็นการเริ่มต้นในการกล้าเปลี่ยนตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ผู้น าสหกรณ์  
ฝ่ายจัดการในการเริ่มด าเนินการการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ได้ด้วยองค์กรของสหกรณ์เองหรือร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เวลาจ านวน 1 วัน สามารถจัดท าเป็นเค้าโครงของแผนพัฒนาสหกรณ์แล้วเสร็จได้ 
  ผู้เรียบเรียงมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
มาเป็นระยะเวลา 33 ปี จึงประสงค์จะน าประสบการณ์ที่ปฏิบัติจริงบันทึกความรู้ไว้ เพ่ือเปิดเผยต่อนักส่งเสริม
รุ่นต่อไปได้เข้าใจ และปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป 
   

สงบ เย็นใจ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาของปัญหาและความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 

         ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งนักส่งเสริมสหกรณ์ เป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  มีลักษณะการปฏิบัติงาน
เปรียบเสมือนที่ปรึกษาของสหกรณ์ให้ค าแนะน า ในการด าเนินการงานสหกรณ์แก่คณะกรรมการ  
ฝ่ายจัดการ นอกจากภารกิจในการน านโยบายของราชการไปชี้แจงและให้สหกรณ์ปฏิบัติแล้ว ในส่วนของ
การพัฒนาสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องสร้างกลไกหรือเครื่องมือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาสหกรณ์ไปด้วยกัน คือ การก าหนดแผนพัฒนา
สหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์แห่งนั้นและนักส่งเสริมต้องให้การสนับสนุน
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์แห่งนั้นมีศักยภาพและยกระดับการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 
สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงานส่งเสริมได้ไปพร้อมกัน ดังนั้นแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นแผน 
ที่ต้องพัฒนาสหกรณ์ภายใต้การมีโครงการ มีกิจกรรมการพัฒนาหรือการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  จะเป็น
แผนในลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งมีความแตกต่างจากแผนเชิงปริมาณซึ่งสหกรณ์ได้ก าหนดไว้เป็นเชิงตัวเลข
ถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวเลขค่าเป้าหมาย แต่ไม่ได้ก าหนดวิธีการการบรรลุผลตามตัวเลข
ดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์หลายสหกรณ์ที่ไม่ได้ด าเนินการให้เด่นชัด จึงนับว่าเครื่องมือ  
การมีแผนพัฒนาสหกรณ์จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้แผนงานเชิงปริมาณของสหกรณ์ 
บรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดการท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทิศทางในการบริหารจัดการเชิงพัฒนา
สหกรณ์ เป็นแนวทางการท างานของคณะกรรมการสหกรณ์ในการบริหารงานให้มีผลประกอบการ 
ที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านเชิงธุรกิจและเชิงสังคมในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสันติสุขภายใต้แนวทางการสหกรณ์ 
 

1.3 ประเภทของแผนงานในสหกรณ์ 
     จากประสบการณ์ที่ได้ส่งเสริมงานสหกรณ์ และการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ และการเข้าแนะน าส่ง เสริมสหกรณ์ ท าให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงลักษณะของแผน  
ในสหกรณ์ท่ีปรากฏในรายงานการประชุมในสหกรณ์ดังนี้ 
 
      ประเภทที่ 1 แผนงานเชิงปริมาณในสหกรณ์   เป็นการจัดท าแผนงานที่ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ของธุรกิจในลักษณะของตัวเลข ตามประเภทธุรกิจของสหกรณ์ที่ด าเนินการ เช่น ในธุรกิจสินเชื่อ  
มีปริมาณการให้เงินกู้ การช าระคืน  การรับช าระดอกเบี้ย  ในธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
มีปริมาณยอดจ าหน่ายสินค้า  ซึ่งปรากฏในแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ เป็นลักษณะตัวเลข  
มีหน่วยเป็นบาทหรือจ านวนหน่วยสินค้าที่จ าหน่าย  รวมถึงแผนงานที่สหกรณ์จัดท าเพ่ือเสนอต่อ  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการรับเงินกู้จาก ธกส.ที่ปรากฏเป็นเชิงปริมาณตัวเลข  
อีกแผนหนึ่งด้วย 
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      ประเภทที่ 2 แผนเชิงคุณภาพ เป็นการจัดท าแผนงานในสหกรณ์ที่ เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ มีการ
วิเคราะห์สภาพสหกรณ์ บริบท ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและมีกิจกรรมโครงการ
รองรับ หรือการจัดท าเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ที่มีกิจกรรมแผนพัฒนาหลายด้าน ในลักษณะวิธีการ
ขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมการพัฒนา มีตัวชี้วัดว่าท าปริมาณมากน้อยเพียงใด จึงบรรลุผลส าเร็จ  
เป็นแผนที่ก าหนดวิธีการท างาน ไม่มุ่งเน้นด้านตัวเลข 
 

1.4 คุณลักษณะของผู้ท าหน้าที่อ านวยการในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
          คุณลักษณะโดยทั่วไปของผู้ที่จะอ านวยการให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ซึ่งผู้ที่จะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ประกอบกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ 
           กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลหรือบุคคลภายในสหกรณ์ เช่น เป็นผู้น าสหกรณ์ ในฐานะผู้บริหารงาน
สหกรณ์ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในฝ่ายจัดการ คือ ผู้จัดการสหกรณ์ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ซึ่งสามารถเสนอแนะให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ หรือ ตัดสินใจในการให้
สหกรณ์มีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์เกิดขึ้นเพ่ิมเติมจากแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ 
           กลุ่มที่  2 กลุ่มบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
ในหน่วยงานกรมสงเสริมสหกรณ์  หรือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นบทบาทในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนและมักถูกร้องขอให้ช่วยเป็นวิทยากรหรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรในลักษณะ
วิทยากรกระบวนการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
         คุณลักษณะของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 

1) มีความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์อยู่ในระดับที่ดี  ที่เห็นภาพรวมของการด าเนินงานแบบ
สหกรณ์ในบริบทเชิงกฎหมายสหกรณ์ บริบทเชิงเศรษฐกิจ และสังคม 

2) มีความเข้าใจในบริบทของสหกรณ์แห่งนั้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือการ
สอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 

3) มีทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการเชื่อมโยงข้อมูล การกระตุ้นให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งประเด็นค าถาม  
และการการจัดกิจกรรมกลุ่ม Focus Groups ได ้

4) มีทักษะในการตั้งค าถาม การกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรุปใจความ 
และการเขียนข้อมูลทางเอกสารได้ในระดับหนึ่ง 

5) มีความเข้าใจในเครื่องมือการวิเคราะห์องค์กรได้พอสมควร เช่น การวิเคราะห์ SWOT, 
การบริหารเชิงคุณภาพ, Balanced Scorecard, อ่ืนๆ  

6) มีจิตใจที่สามารถรองรับความคิดเห็นต่างได้ในการประชุมของสหกรณ์ 
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บทที่ 2 

องค์ความรู้ : กระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย 
  

2.1 ความรู้ในวงจรการบริหารจัดการแผนพัฒนาสหกรณ์เชิงระบบ 
            ในการบริหารจัดการแผนพัฒนาสหกรณ์มีลักษณะการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการเชื่อมโยง
กิจกรรมระหว่างกัน ก่อนที่จะมีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ต้องมีการริเริ่มโดยคณะกรรมการสหกรณ์ต้องมี
ความเข้าใจในแผนพัฒนาสหกรณ์ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ และเห็นปัญหา
ที่ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้ว แผนพัฒนาสหกรณ์คือเครื่องมือและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานสหกรณ์ ดังนั้นเมื่อสหกรณ์ประสงค์จะให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ จึงต้องเข้าใจ
ในขั้นตอนในการบริหารจัดการแผนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
             ส่วนที่ 1 ส่วนของการจัดกิจกรรมการก าหนดแผนงาน ในส่วนนี้จะมีกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของ
วิทยากรหรือผู้ที่จะได้รับมอบหมายในการเป็นคนกลางในการก่อให้เกิดแผนงานในสหกรณ์ 

- การศึกษาและการวิเคราะห์สหกรณ์ โดยผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อน
ให้มีการจัดท าแผนงาน ต้องมีความรู้ในในเชิงบริบทของสหกรณ์ การวิเคราะห์
สหกรณ์เบื้องต้น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสหกรณ์แห่งนั้น สภาพ
ปัญหา ข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี ตัวเลขผลประกอบการ 

- การขับเคลื่ อนเวที ให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  ของผู้ แทนสมาชิกสหกรณ์ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งต้องมีการใช้
อุปกรณ์ ทั้งในส่วนของเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย การใช้กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท  การใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก การระดมสมอง การจับประเด็น
และการเขียนสรุปข้อมูลเบื้องต้น  

- ทักษะและสมรรถนะในการยกร่างประมวลผลข้อมูลจาการเสวนา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และจัดท าเป็นเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม  

                ส่วนที่ 2 ส่วนของการน าแผนไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ความส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์ 
โดยส่วนใหญ่พบว่า สหกรณ์ได้มีการประชุมและเสวนาจัดท าแผน เป็นไปตามขั้นตอนจนกระทั้งได้แผนพัฒนา
สหกรณ์ที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น าแผนงานสู่การปฏิบัติหรือมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ไม่มีการติดตามผล นับเป็นจุดอ่อนของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งการท าให้แผน
ประสบความส าเร็จต้องน าแผนสู่การปฏิบัต ิซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องดังนี้ 

- การน าเค้าโครงแผนเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
- การน าแผนพัฒนาสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- การกระจายแผนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนหรือ

กิจกรรมของโครงการที่ปรากฏในแผนงาน และมอบหมายกรรมการมีส่วนร่วมในการ
น าแผนสู่การปฏิบัติ 
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- การติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในทุกครั้งที่มีการประชุมต้องมีระเบียบวาระ 
การประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน และผลส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนและบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ ์

                ส่วนที่ 3 การประชุมในภาพรวมเพ่ือสรุปผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ก่อนเริ่มด าเนินการในรอบปีบัญชีของสหกรณ์รอบต่อไป เพ่ือเป็นการทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ใช้ในรอบปีการด าเนินงานต่อไปของสหกรณ์ 
               จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ส่วนมีความเกี่ยวข้องกัน คือ การจัดเวทีการจัดท าแผน  การน าแผนสู่การ
ขับเคลื่อน และการติดตามผลระหว่างด าเนินการ และการสรุปแผนในรอบปี ซึ่งเป็นวงจรแห่งการพัฒนา
สหกรณ์ ที่สามารถยกระดับการด าเนินงานของสหกรณ์แห่งนั้นได้เป็นอย่างดี 
 
2.2  ความรู้และเทคนิคในการจัดเวทีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่ายส าหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก 
             ในส่วนนี้ผู้เรียบเรียงได้น าเสนอประเด็นเพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในการจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาหลักสูตรการจัดท าแผนในสหกรณ์ขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา  
6 ชั่วโมงแล้วเสร็จ โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) การน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
สหกรณ์และการแนะน าสหกรณ์ให้มีการจัดท าเป็นโครงการและการก าหนดหลักสูตร 

2) การเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่วิทยากรกระบวนการ 
3) การเตรียมอุปกรณ์ กรณีการใช้เครื่อง Projector และกรณีไม่มีเครื่อง Projector 
4) ขั้นตอนในเวทีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
5) การยกร่างเอกสารเป็นเค้าโครงของแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย 
6) การน าเสนอร่างเอกสารแผนพัฒนาสหกรณ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง 
     ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 

            ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์และการแนะน าสหกรณ์ให้มีการจัดท าเป็นโครงการและการก าหนดหลักสูตร 

 ในขั้นตอนนี้ เป็นการริ เริ่มโครงการในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์อย่ างเป็นทางการ  
โดยมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สหกรณ์ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในส่วนนี้ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาจช่วยสนับสนุนสหกรณ์ ในการจัดท าเป็นโครงการและน าเสนอที่ประชุม  
ไปพร้อมกัน ซึ่งภายในโครงการมีการก าหนดหลักสูตรหรือแบ่งช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  เช่น ช่วงเวลาใน
พิธีเปิดและสร้างความเข้าใจหรือกล่าวน าในช่วงต้นของกิจกรรม ช่วงเวลาให้ความเข้าใจพ้ืนฐานความเป็น
สหกรณ์ ช่วงเวลาการวิเคราะห์บริบทและปัญหาในสหกรณ์ ช่วงเวลาการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ 
ทั้งนี้การอนุมัติโครงการฯ จะเป็นการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไปพร้อมกัน และหาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความพร้อมก็ช่วยสนับสนุนเป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ หรือ สรรหาวิทยากรหรือทีมวิทยากรช่วยสนับสนุนสหกรณ์ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ ดังกล่าว 
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     ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ 
การมีศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการได้ของเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมสหกรณ์ นับว่าเป็น

สมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องก าหนดเป็นนโยบายหนึ่งเพ่ือ
เสริมสร้างเป็นเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนงานส่งเสริมงานสหกรณ์โดยเฉพาะการส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 
ที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณของสหกรณ์และสามารถใช้สมรรถนะดังกล่าวปฏิบัติการในการประชุมเสวนาต่างๆ
ในสหกรณ์ได้เป็นจุดเด่นของการส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรกระบวนการคือ 
ต้องมีทักษะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าอภิปราย สามารถในการจับประเด็นและสรุปประเด็น ซึ่งเป็น
ทักษะพ้ืนฐานแต่ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ถึงแม้นวิทยากรกระบวนการมีทักษะดังกล่าว แต่ยัง
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในสหกรณ์ คือ รู้เขา และรู้เรา เพ่ือสามารถประมวลผลหรือขับเคลื่อนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการได้ โดยต้องเตรียมพร้อมเพ่ือให้มีความเข้าใจในประเด็นดังนี้ไปก่อนที่จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 

- ศึกษาข้อมูลสหกรณ์จากรายงานการวิเคราะห์ของผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็น
ประเด็นเสนอแนะในธุรกิจและการบริหารงานสหกรณ์ 

- ศึกษาข้อมูลเชิงธุรกิจของสหกรณ์ผลประกอบการในรายธุรกิจมีผลประกอบการ 
มีก าไรหรือขาดทุน 

- ศึกษาให้มีความเข้าใจในเชิงบริบทในพ้ืนที่ของสหกรณ์ เข้าใจในข้อจ ากัดและจุดเด่น
ของสหกรณ์แห่งนี้ 

- ต้องมีความเข้าใจในที่มาของสหกรณ์และลักษณะการบริหารในปัจจุบันของสหกรณ์ 
- มีข้อมูลสหกรณ์ในด้านลักษณะการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ใช้แนวทางใดใน

การบริหารหรือขับเคลื่อนด้วยเทคนิคอย่างไร 
ในข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์  

ย่อมเห็นสภาพและบริบทของสหกรณ์ ซึ่ ง พ้ืนฐานแล้วเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมสหกรณ์ต้องช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาในสหกรณ์ เพราะบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ต้องเข้ามาบริหารปัญหาในสหกรณ์ หากสามารถเข้าใจประเด็นและช่วยสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาของ
สหกรณ์และกระตุ้นให้กรรมการและช่วยคิดร่วมกันจะท าให้บทบาทของการส่งเสริมสร้างคุณค่าแก่เจ้าหน้าที่  
ส่งเริมสหกรณ์และเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์มากยิ่งข้ึน 

 
     ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมอุปกรณ์ กรณีการใช้เครื่อง  Projector และกรณีไม่มีเครื่อง  Projector 

ในการขับเคลื่อนการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ วิทยากรกระบวนการสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ หากมีความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น เครื่อง Projector ในกรณีการไม่มี
ความพร้อมของเครื่อง Projector มีผลต่อการขับเคลื่อนการประชุมที่ต่างกัน ดังนั้นในการเตรียมตัวของ
วิทยากรกระบวนการต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีความพร้อมด้านสถานที่และด้านอุปกรณ์ในระดับใด 
เพ่ือเตรียมตนเองให้พร้อมในการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์และข้อจ ากัด 

กรณีมีความพร้อมของเครื่อง Projector : วิทยากรกระบวนการสามารถเตรียมเนื้อหาโดยต้อง
เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปด้วย  ทั้งนี้วิทยากรสามารถจัดเตรียมเนื้อหาบรรจุน าเสนอด้วยโปรแกรม Power 
Point ขับเคลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ซึ่งท าให้ง่ายต่อการประชุม แต่ทั้งนี้ ในช่วงของประชุมปฏิบัติการ 
การจัดกิจกรรมกลุ่มเสนอความคิดเห็น หรือกลุ่มอภิปรายต้องเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมกระดาษกาว 
และจัดให้มีกระดานเพ่ือช่วยปะติดข้อมูลการน าเสนอเป็นอุปกรณ์เสริมได้อีกทางหนึ่ง หากไม่มีต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สามารถใช้โต๊ะยกข้ึนเป็นกระดานชั่วคราวได้  
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กรณีไม่มีเครื่อง Projector: วิทยากระบวนการต้องมีทักษะในการบริหารจัดการกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท จัดกิจกรรมด้วยกระดาษฟลิปชาร์ทได้ ซึ่งวิทยากรต้องใช้ทักษะในการบันทึกข้อมูลและการน าเสนอ
พร้อมเขียนในกระดาษฟลิปชาร์ท และจับประเด็นบันทึกในกระดาษฟลิปชาร์ทซี่งเป็นเสมือนกระดานด า 
ในห้องเรียนในการขีดเขียนเพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกระดาษฟลิปชาร์ทในการใช้ต้องเตรียม
กระดานส าหรับติดซึ่งหากไม่มีความพร้อมต้องแก้ไขปัญหาตามที่กล่าวไว้แล้วคือ ใช้โต๊ะยกขึ้นเป็นกระดาน
ชั่วคราวได้  

     ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนในเวทีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
          ขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งหลังจากได้มีกิจกรรมกล่าวเปิด
การประชุมและสร้างความเข้าที่มา และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์แล้ว เมื่อถึงเวลาทางพิธี
การหรือประธานได้เรียนเชิญผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดท าแผน ซึ่งวิทยากรต้องมีหัวใจของการเป็น
วิทยากรกระบวนการ ซึ่งต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วจะด าเนินการจากจุดเริ่มอย่างไร ล าดับต่อไป 
จะด าเนินการอย่างไรและสิ้นสุดลงที่จุดใด โดยจะเริ่มกระบวนการดังนี้ 

   1. วิทยากรต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ต้องการอะไรให้เกิดขึ้นในกิจกรรมวันนี้ และอะไร
คือความส าเร็จของการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการจัดเวทีการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ในวันนี้ 

   2. วิทยากรต้องแจ้งล าดับเหตุการณ์ว่า จะมีกิจกรรมอะไรบ้างในการขับเคลื่อนการจัดเวที
การประชุม ประชุมจัดท าแผนในวันนี้โดยสามารถน าเสนอในรูปแบบ Power Point หรือใน กระดาษ 
ฟลิปชาร์ทได้ ซึ่งแนวทางที่ผู้เรียบเรียงได้จัดกิจกรรมตามล าดับ ดังนี้ 

-  ล าดับที่ 1 กิจกรรมการวิเคราะห์สหกรณ์ และบริบทของสหกรณ์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ 
อาจเริ่มจากให้ผู้ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เปิดประเด็นโดยวิทยากรต้องตั้ งค าถามให้ผู้ เข้าประชุม 
ได้น าเสนอ เช่น ให้เล่าประวัติความเป็นมาของสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลใด  อะไรคือเจตนา ในการ
จัดตั้งและผู้เกี่ยวข้องในอดีตมีใครบ้าง อะไรคือความภาคภูมิใจของสหกรณ์ เคยประสบปัญหาอะไรมาบ้าง  
และแก้ไขอย่าไรและปัจจุบันได้ท าธุรกิจอะไร ปัจจุบันประสบปัญหาอะไร และคาดหวังว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร 
ซึ่งต้องน าค าถามให้แลกเปลี่ยนในช่วงแรกในลักษณะชวนพูดคุยเชิงแลกเปลี่ยน และวิทยากรต้องสรุปประเด็น
บันทึกไว้ในกระดาษฟลิปชาร์ท บันทึกข้อมูลให้เห็นเป็นลักษณะไทม์ไลน์ จะท าให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ประเด็นนี้เป็นการให้เห็นภาพรวมขององค์กรแต่ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพ่ือให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน 

-  ล าดับที่ 2 การลงลึกประเด็นในการใช้เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์สหกรณ์ในเชิงลึก เช่น 
การด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งทั่วไปเรียกว่า SWOT แต่วิทยากรต้อง
แปลงอธิบายเพ่ิม คือ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อนมองภายในสหกรณ์ โอกาส อุปสรรค เป็นการมองจากปัจจัย
ภายนอก เช่น จุดแข็งอาจให้ทุกคนช่วยบอกหรือจะใช้กลุ่ม Focus Groups แบ่งกันวิเคราะห์ ซึ่งค าว่าจุดแข็ง
อาจอธิบายเพิ่มว่า สิ่งที่เราท าดีหรือประทับใจหรือพอใจอยู่แล้ว อาจเป็นวัตถุ อาคารที่พร้อมหรือเชิงนามธรรม
คือความสามัคคีในองค์กร จุดอ่อนคือสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ประทับใจ ซึ่งวิทยากรต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้พร้อม  
ที่จะมาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีให้มีการสอบถามแล้วน าเสนอให้วิทยากรบันทึกข้อมูลซึ่งอาจต้อง
จ ากัดว่า อาจต้องจ ากัดว่า จ านวนด้านละ 5 ข้อที่ ไม่ซ้ ากัน หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของสหกรณ์  
ให้เป็นประเด็นหลักๆ ไป ซึ่งวิทยากรต้องมีทักษะในการสรุปประเด็น และการเขียนในกระดาษฟลิปชาร์ท  
ในกรณีที่ต้องจุดกลุ่มอภิปรายซึ่งมีจุดอ่อนที่ต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งในการจัดกิจกรรมกลุ่มอภิปรายให้มีการแบ่งกลุ่มและมอบ
ประเด็นให้อภิปรายภายในกลุ่ม โดยในแต่กลุ่มย่อยต้องมีการขับเคลื่อนการน าอภิปราย บันทึกข้อมูล และให้มี
การน าเสนอข้อมูล เป็นรายกลุ่ม และวิทยากรต้องสรุปประเด็นในภาพรวม ซึ่งในการวิเคราะห์ SWOT  
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ในทางวิชาการต้องให้น้ าหนักว่าประเด็นใดมีอิทธิพลต่อสหกรณ์มากน้อยเพียงใด ในการจัดการความรู้ในครั้งนี้
จะไม่น าเสนอในประเด็นนี้ เนื่องจากต้องเป็นการด าเนินการวิเคราะห์เชิงพ้ืนฐาน 

- ล าดับที่ 3 การน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในสหกรณ์ :  เมื่อผู้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการได้วิเคราะห์สหกรณ์และมองด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลดี ผลเสียต่อ
สหกรณ์ได้ เด่นชัดแล้ว ซึ่ งทั้ งสองประเด็นเมื่อมองคือมิติหนึ่ งคือ ประเด็นปัญหาในสหกรณ์นั้นเอง  
จึงให้ผู้เข้าประชุมได้อภิปรายประเด็นปัญหาที่มีในสหกรณ์ ว่าอะไรคือปัญหา และอะไรคือสาเหตุของปัญหา 
และให้เสนอแนะหากจะแก้ไขควรแก้ไขด้วยวิธีใด ซึ่งกระบวนการจัดท าอยู่ในช่วงนี้เป็นการระดมความคิด 
วิทยากรกระบวนการต้องรับฟังทุกและบันทึกไว้เป็นข้อมูลก่อนอย่าเพ่ิงไปสรุป เพ่ือให้ทีประชุมได้มี ประเด็น  
มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เห็นความคิดที่หลากหลาย อาจเป็นความคิดที่แก้ไขปัญหา วิทยากรต้องมี
การบันทึกข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องจากทุกประเด็นที่มีการอภิปราย และในกรณีที่มีการจัดการแบบอภิปราย 
รายกลุ่ม ซึ่งสามารถท าได้แต่ต้องก าหนดประเด็นและให้มีการอภิปรายและบันทึกข้อมูลและน าเสนอรายกลุ่ม
และวิทยากรต้องรับฟังในทุกประเด็น 

- ล าดับที่ 4 การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เมื่อกระบวนการน าเสนอประเด็น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในแล้วเสร็จในขั้นตอนนี้ เป็นการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่สหกรณ์สามารถด าเนินการ
แก้ไขได้ และอะไรเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวสหกรณ์เอง แยกไว้ ซึ่งวิทยากรกระบวนการต้องมี
ความเข้าใจในประเด็นอะไรคือปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยสหกรณ์ เพราะแผนพัฒนาสหกรณ์คือสิ่ งที่สหกรณ์ต้อง
ด าเนินการได้ด้วยสหกรณ์เองเป็นหลัก เมื่อได้แยกประเด็นให้ที่ประชุมได้เห็นในกระดาษบันทึกข้อมูล แล้วจึง
น ามาพิจารณาแล้ววิธีการแก้ไขในประเด็นเหล่านั้นให้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอีกครั้ง ว่าปัญหาและวิธีการ
แก้ไขท่ีได้มีการน าเสนอสามารถด าเนินการไดห้รือไมใ่นสหกรณ์ หรือ สามารถขับเคลื่อนให้เป็นจริงได้หรือไม่ ซึ่ง
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและวิทยากรต้องมีการสรุปประเด็นเป็นปัญหาไป และให้ที่ประชุมได้ทดลองคิด
โครงการฯ ที่จะรองรับกับปัญหาในสหกรณ์ว่าจะขับเคลื่อนในลักษณะโครงการแบบไหนเป็นเค้าโครงไว้ก่อน
และสามารถน าขัดเกล่าชื่อโครงการหรือขั้นตอนอย่างละเอียดในการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ 

- ล าดับที่ 5 การสรุปการเชื่อมโยง ระหว่างปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และโครงการ
รองรับในสหกรณ์ โดยวิทยากรต้องจัดท าเป็นตารางเบื้องต้นให้ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นภาพการเชื่อมโยง
ทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนเป็นโครงการของสหกรณ์  

- ล าดับที่ 6 การสรุปผลการประชุมปฏิบัติ วิทยากรต้องด าเนินการสรุปภาพรวมทั้งหมดให้  
ที่ประชุมได้รับทราบว่าในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ในวันนี้ ได้ด าเนินการมาอย่างไรและ 
จัดกิจกรรมอะไรบ้าง และตอนนี้ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คืออะไร และชี้แจงประเด็นในขั้นตอน
ต่อไปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ คือ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่สมบูรณ์ด้วยเนื้อหา ซึ่ง
ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านใดหรือผู้จัดการสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะ
ช่วยสนับสนุนจัดท าร่างที่สมบูรณ์อีกครั้งเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ขั้นตอนต่อไป และน าแผนสู่การปฏิบัติ   
     ขั้นตอนที่ 5 การยกร่างเอกสารเป็นเค้าโครงของแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย 

เมื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรลุผลได้ข้อมูลสหกรณ์มาครบถ้วนทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สหกรณ์ 
และส่วนของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ ในขั้นตอนต่อมาคือการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ยกร่างเอกสารเป็น แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารในการบันทึกข้อมูลและใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์ เรียกว่า แผนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี   ซึ่งการยกร่างต้องเป็นการน ามาจัดพิมพ์และ
เรียบเรียงเนื้อหาให้ไปไปตามล าดับ ตั้งแต่ส่วนที่ 1 ในส่วนเนื้อหาโดยทั่วไป, ประวัติสหกรณ์โดยย่อ, มติที่
ประชุมคณะกรรมการที่เห็นชอบให้มีการจัดท าแผน-เป้าหมายการพัฒนา, แสดงข้อมูลธุรกิจสหกรณ์ที่ด าเนินการ
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ในปัจจุบัน, การทบทวนปัญหาของสหกรณ์ในภาพรวม, สรุปปัญหาสหกรณ์แยกเป็นรายธุรกิจ, ผลการวิเคราะห์  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ส่วนที่ 2 โครงการตามแผนพัฒนาสหกรณ์, สภาพปัญหา/สาเหตุ, โครงการ
รองรับกับปัญหา,กิจกรรมการด าเนินการตามโครงการ, ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะด าเนินการตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ซึ่งสามารถใช้รูปแบบตามปรากฏในเอกสารบทที่ 3 ในเอกสารชุดนี้ได้หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
     ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอร่างเอกสารแผนพัฒนาสหกรณ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

เมื่อได้ร่างเอกสารแผนพัฒนาสหกรณ์แล้วในขั้นตอนเพื่อให้มีการกลั่นกรองและตรวจสอบการเชื่อมโยง
และความถูกต้องของแผนงานโครงการ จ าเป็นต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือบังคับใช้เป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี และกรณีที่ด าเนินการจัดท าแผนก่อนการ
ประชุมใหญ่ ก็พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้ความเห็นชอบอีกทางหนึ่งด้วย  

 
2.3  การบริหารจัดการแผนเพื่อน าแผนพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ                                         
                 การบริหารจัดการแผนพัฒนาสหกรณ์ ต้องขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
เป็นผู้น าแผนสู่การปฏิบัติ ผู้ที่น าองค์กร คือ ประธานกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ก ากับให้แผนด าเนินการอย่าง
จริงจังโดยการกระจายแผนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนหรือกิจกรรมของ
โครงการที่ปรากฏในแผนงาน และมอบหมายกรรมการมีส่วนร่วมด้วยในการน าแผนสู่การปฏิบัติในกิจกรรมที่
กรรมการสหกรณ์ที่ศักยภาพในการท างานเพ่ือสนับสนุนสหกรณ์ และเมื่อการขับเคลื่อนแผนมอบหมายให้ผู้ใด
คณะใดท าหน้าที่น าแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีการติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ โดย 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในทุกครั้งที่มีการประชุมต้องมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนงาน และผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนและบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการ
รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
 
2.4  การสรุปผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ในรอบปีเพื่อน าสู่การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ในรอบปี        
       ต่อไป 
                 การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์  คณะกรรมการควรด าเนินการควบคู่กับการจัดท าแผนงาน
ประจ าปีของสหกรณ์ สามารถเดินคู่ขนานกับแผนประจ าปีซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้  จะท าให้การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสหกรณ์มีช่วงเวลาที่เหมาะและเมื่อด าเนินการครบรอบปีแล้วก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ใน
รอบปีต่อไป ต้องมีการสรุปผลตามแผนพัฒนาสหกรณ์ของปีปัจจุบันว่าได้ด าเนินการบรรลุผลตามแผนพัฒนา
สหกรณ์มากน้อย แก้ไขปัญหาในสหกรณ์ได้อย่างไร แผนงานใดที่ไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการในรอบปีต่อไปของการด าเนินงานสหกรณ์ 
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                                               บทที่ 3 
ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย 

 

ในส่วนนี้ผู้เรียบเรียงมีความประสงค์จะน าเสนอแบบฟอร์มเพ่ือเป็นรูปแบบส าหรับการจัดท าเป็น
รูปเล่มของแผนพัฒนาสหกรณ์ ส าหรับใช้ในการน าเสนอข้อมูลเนื้อหาของแผนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสาร
ในการจัดเล่มเอกสารของสหกรณ์ ประกอบด้วย ประเด็นการน าเสนอดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ในส่วนเนื้อหาโดยทั่วไป 
            การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ต้องมีส่วนเป็นเนื้อหาโดยทั่วไป 
             - ประวัติสหกรณ์โดยย่อ  
             - มติที่ประชุมคณะกรรมการที่เห็นชอบให้มีการจัดท าแผน 
             - เป้าหมายการพัฒนา 
             - แสดงข้อมูลธุรกิจสหกรณ์ท่ีด าเนินการในปัจจุบัน 
             - การทบทวนปัญหาของสหกรณ์ในภาพรวม 
             - สรุปปัญหาสหกรณ์แยกเป็นรายธุรกิจ 
      - ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค                       
 ส่วนที่ 2  โครงการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ 
        - สภาพปัญหา/สาเหตุ 
             - โครงการรองรับกับปัญหา 
             - กิจกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
             - ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 
             - ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาอย่างง่าย ส าหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก 
             

การจัดท าแผนพัฒนาของสหกรณ์.................................... จ ากดั 
            1.ความเป็นมาของการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
              คณะกรรมด าเนินการสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่.......เดือน............พ.ศ......  
ณ ........................................เพ่ือหารือร่วมกันในการก าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน
สหกรณ์โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
                1.1 ทบทวนอดีตของสหกรณ์ :  สหกรณ.์...................................................... จ ากัด  
เกิดจากการ............................................................................  เพ่ือ..........................................  
จัดตั้งสหกรณ์ปี พ.ศ...........  สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจ.........................................................ปัจจุบันสหกรณ์
ประสบปัญหาด้าน...................................................... 
               1.2 เป้าหมายการพัฒนา  :  ............................................................................ 
            2.ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จ านวน .............. ธุรกิจดังนี้  
        1.ธุรกิจ...................................................... 
                                2.ธุรกิจ...................................................... 
                                3.ธุรกิจ......................................................                                 
                                4.ธุรกิจ..................................................... 
                                5.ธุรกิจ..................................................... 
  3.การทบทวนปัญหาของสหกรณ์ จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์พบปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้ 
                 3.1 ปัญหาธุรกิจ............................................................................. 
                                 1) ปัญหา.............................................................................. 
                                 2) ปัญหา............................................................................... 
                                 3) ปัญหา............................................................................... 
                                 4) ปัญหา............................................................................... 
                                 5) ปัญหา............................................................................... 
                 3.2 ปัญหาธุรกิจ............................................................................... 
                                 1) ปัญหา.............................................................................. 
                                 2) ปัญหา............................................................................... 
                                 3) ปัญหา............................................................................... 
                                 4) ปัญหา............................................................................... 
                                 5) ปัญหา............................................................................... 
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                 3.3 ปัญหาธุรกิจ.............................................................................. 
                                 1) ปัญหา.............................................................................. 
                                 2) ปัญหา............................................................................... 
                                 3) ปัญหา............................................................... ................ 
                                 4) ปัญหา............................................................................... 
                                 5) ปัญหา............................................................................. .. 
                3.4 ปัญหาธุรกิจ.............................................................................. 
                                 1) ปัญหา.............................................................................. 
                                 2) ปัญหา............................................................................... 
                                 3) ปัญหา............................................................................... 
                                 4) ปัญหา............................................................................... 
                                 5) ปัญหา............................................................................... 
                3.5 ปัญหาธุรกิจ.............................................................................. 
                                 1) ปัญหา.............................................................................. 
                                 2) ปัญหา............................................................................... 
                                 3) ปัญหา............................................................................... 
                                 4) ปัญหา............................................................................... 
                                 5) ปัญหา............................................................................... 
 
                4.การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ตารางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค : ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 

โอกาส อุปสรรค 
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ส่วนที่ 2 ในส่วนที่เป็นโครงการ กิจกรรมการพัฒนางานสหกรณ์ 
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์...................................... จ ากดั 

 

1.ด้านการพัฒนาธุรกิจ........................................................... 
 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1       

2       

3       
 

 
2.ด้านการพัฒนาธุรกิจ........................................................... 
 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1       

2       

3       
 
3.ด้านการพัฒนาธุรกิจ........................................................... 
 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1       

2       

3       
 
4.ด้านเสริมสร้างธุรกิจใหม่ 
 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1       

2       

3       
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5.ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1       

2       

3       
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เอกสารประกอบ 
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(ตัวอย่างแผนพัฒนาสหกรณ์ขนาดเล็ก) 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาสหกรณ์  

สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด 

อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 

(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
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ค าน า 
สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน  จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จ าเป็น

อย่างยิ่งต้องมทีิศทางการบริหารงานที่จับต้องได้ และทันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  ประกอบกับสหกรณ์
ประสบภาวการณ์ขาดทุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันนับตั้งแต่ปีด าเนินงาน 2561 เป็นต้นมา  

 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับแนวทางการด าเนินงานสหกรณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนและยกระดับการ
ด าเนินงานสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ระยะ 3 ปี เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานของสหกรณ์  

 
 
 

นายอัมพร หาขุน 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด 
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-1- 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์กองทุนสวนโพธิโ์ทน จ ากัด 

            1. คณะกรรมด าเนินการสหกรณ์ ได้จัดประชุมเสวนาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ณ ส านักงาน
สหกรณ์ เพ่ือหารือร่วมกันในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานสหกรณ์ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานสหกรณ์
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
                1.1 ทบทวนอดีตของสหกรณ์ :  สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด เกิดจากการรวมกลุ่ม
เกษตรสวนยางภายใต้นโยบายรัฐในปี 2537 เพ่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ในระยะเริ่มจัดตั้งสหกรณ์อาศัยที่ดินของ
เอกชนให้สหกรณ์ใช้ ต่อมาสหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวด้วยงบการกู้ยืม ในปี 2550  และยกระดับให้อาคาร
โรงตากยาง และช่วงหลังสหกรณ์ประสบกับการขาดทุนกับการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
               1.2 เป้าหมายการพัฒนา  :  สหกรณ์ดีขึ้น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก “ 
            2. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 5 ธุรกิจดังนี้ ดังนี้ 
 1. ธุรกิจการซื้อน้ ายางสด 
                                2. ธุรกิจการท ายางแผ่นดิบ 
                                3. ธุรกิจการแปรรูปยางแผ่นรมควัน                                 
                                4. ธุรกิจจัดหาสินค้าบริการสมาชิก (ร้านค้า) 
                                5. ธุรกิจบริการปุ๋ยผสม 
 3. การทบทวนปัญหาของสหกรณ์ จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์พบปัญหาว่าในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้ 
                 3.1 ปัญหาธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมยาง และการแปรรูปยาง 
                                 1) ปัญหาเปลี่ยนคนงานบ่อย ไม่มีคนงาน คนงานหายาก 
                                 2) เจ้าหน้าที่บริการยกน้ ายางยังบริการไม่ดี ไม่มีเป็นที่พอใจ 
                                 3) ราคาการจ าหน่ายยางควบคุมไม่ได้ ซื้อแพง ขายถูก 
                                 4) เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการรวบรวม 
                                 5) การท าเปอร์เซ็นต์น้ ายางสมาชิกต้องปรับปรุง 
                 3.2 ปัญหาธุรกิจร้านค้า 
                                 1) การประชาสัมพันธ์ร้านค้ายังมีน้อย 
                                 2) สมาชิกที่ส่งน้ ายางมีการเข้าร้านแต่ร้านค้ามีสินค้าไม่ครบให้บริการ 
                                 3) สินค้าที่ซ้ือมาขายไม่ได้ ไม่ได้มีการสอบถามสมาชิก 
                 3.3 ธุรกิจให้บริการปุ๋ยผสม 
                                 1) ปัญหาจ านวนปุ๋ยไม่ตรงกับสต็อก 
                                 2) อุปกรณ์พร้อมใช้งานแต่มีเงินทุนจ ากัด 
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                4.การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค : ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.สหกรณ์มีความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์และอาคาร
สถานท่ี สหกรณ์มรีายได้จากสวนปาล์ม 

1.เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการบริหารธุรกิจ 

2.มีบุคลากรครบตามโครงสร้างสหกรณ ์ 2.การวางแผนการบริหารจัดการยงัไม่เป็นระบบ เช่น การ
ประชาสมัพันธ์ร้านค้า การจัดการกรณียกยาง 

3.กรรมการเข้มแข็ง เสยีสละ ร่วมมือ 3.ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ยังไม่เพยีงท างานตั้งรับ 
4.สมาชิกมีทิศทางเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ สมาชิกยังเข้าร่วม
ประชุมใหญส่ามญัประจ าป ี

4.กรรมการขาดความรู้การควบคมุภายใน การอ่านบญัชี และ
การควบคุมสต็อก 

5.ช่ังตวงวัดได้มาตรฐาน 5.ใช้เงินในเตาประหยดัพลังงานแต่ไมส่ามารถใช้งานได ้
 6.สมาชิกใช้บริการน้อยเมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมด 
 7.เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชีเริ่มมีปัญหา  
 8.การท าเปอร์เช็นตย์างไมไ่ดม้าตรฐาน มีเสถียร 

 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.การไดร้ับความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐและการ
ยางแห่งประเทศไทย ให้ค าแนะน า 

1.โปรแกรมบัญชีสินค้าของตรวจบญัชีสหกรณ์ เริม่มีปญัหา 

2.ราคาปาลม์น้ ามันสูงท าให้เกษตรในพ้ืนท่ีมีรายได้  2.สหกรณ์ไมส่ามารถก าหดนราคาขายไดเ้อง 
3.การคมนาคมสะดวก ติดต่อได้ง่าย 3.มีคู่แข่งขันในพื้นที่จ านวนมาก และมสีมาชิกที่ไม่ไดเ้ป็นเจ้าของ

สวนน ายางมาขาย ตัดสินใจไมไ่ด้และเห็นประโยชน์เฉพาะหน้า 
4.ในพื้นที่มีสวนยางของเกษตรกรจ านวนมาก 4.น้ ามันแพง ค่าครองชีพสูง 
 5.ไฟฟ้าในพื้นที่ตก ไม่เสถียร 
 6.ปัญหาการหาแรงงาน และคนงานหายาก 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด 

1.ด้านการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมยาง และการแปรรูปยาง 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1 ปัญหา
ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น  

1 กิจกรรมลดค่า
ไฟฟ้า 

ลดค่าไฟฟ้าลง
เทียบกับปีก่อน 

1.จัดเก็บข้อมูลค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน น าเสนอท่ีประชุม
กรรมการต่อเนื่องทุกเดือน 
2.มีมาตรการประหยัดพลังงาน 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

2 กิจกรรมลด
ต้นทุนการใช้
สารเคมี 

ลดการใช้
สารเคมีลงแต่คง
คุณภาพการ
ผลิต 

1.วางระบบควบคุม 
2.เก็บข้อมูลการใช้แอมฯวิเคราะห์รายวัน
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

2 เงินทุน
หมุนเวียน
ไม่เพียงพอ 

3 โครงการชิง
โชคเงินฝาก
สัจจะออม
ทรัพย์ 

สมาชิกไม่น้อย
กว่าร้อยละ50 มี
ทุนเรือนหุ้นหรือ
เงินฝากสัจจะ
เพ่ิมข้ึนใน
สหกรณ์ 

1.ถือใช้ระเบียบว่าด้วยเงินฝากสัจจะ 
2.จัดให้มีคูปองแก่สมาชิกที่มีเงินฝากสัจจะ
ออมทรัพย์และจับรางวัลทุกรอบ 6 เดือน 
3.จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสดในวันประชุม
ใหญ่สมาชิกปีต่อไป 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

3 สมาชิก
ไม่ได้รับ
เงินเฉลี่ย
คืน ปันผล 

3 โครงการ
ส่งเสริมตลาด
รวบรวม
ผลผลิตแก่
สมาชิก 

เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการ
รับเงินเพิ่มที่
ส่งผลผลิตต่อ
สหกรณ์ 

1.จัดท าโครงการและก าหนดอัตราการ
จ่ายเงินเพิ่มส่งเสริมการการตลาด 
2.มอบเงินค่าส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่ 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

4 การจัดท า 
DRC ยัง
ไม่ได้
มาตรฐาน 

4 โครงการ
พัฒนาระบบ
การจัดท า 
DRC ด้วยวิธี
อบแห้ง 

เพ่ือสร้างการวัด
ค่า DRC ที่ได้
มาตรฐานสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่
สมาชิก 

1.ศึกษาดูงาน สกย.ต้นแบบการจัดท า  
DRC ด้วยวิธีอบแห้ง 
2.ประชุมวิเคราะห์ผลและน ามาปรับใช้ 
3.เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และบุคลากร 
4.ด าเนินการตามแนวทางวิธีอบแห้งใน
การท า  DRC 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 
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2.ด้านพัฒนาธุรกิจร้านค้า 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที่ ชื่อโครงการ 

1 -ร้านค้าไม่มี
กลยุทธ์ทาง
การตลาด 
 

1 โครงการชิงโชค
ชื้อสินค้าครบ 
100 บาทมีคูปอง
ลุ้นโชค 

เพ่ิมกิจกรรมลุ้น
รางวัลเพื่อซื้อเพ่ิม
ต่อเนื่อง 

1.จัดท าโครงการเสนอที่ประชุม
กรรมการ 
2.จัดท าไวนิลประกาศให้สมาชิก
รับทราบ 
3.จัดเตรียมคูปองและให้คูปอง แก่
สมาชิกหย่อยตู้ทุกการซื้อครบ 100 
บาท ยกเว้นปุ๋ยเคมี 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

2 -ปัญหา
สินค้าไม่
หลากหลาย 
ขายไม่ได้ 

2 โครงการตลาด
นัดเศรษฐกิจ
พอเพียงหน้า
สหกรณ์ สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

สหกรณ์มีกิจกรรม
อย่างน้อย 1 วัน 
เพ่ือให้สมาชิกมา
ชื้อสินค้าร่วม
จ าหน่ายและซื้อ
สินค้าหน้า
สหกรณ์ 

1.จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ 
2.การประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายไว
นิล เสียงตามให้ประชาชนทราบ 
3.ประสานงานกับพ่อค้า เกษตรกร
น าสินค้ามาวางจ าหน่าย 
4.จัดกิจกรรมการเปิดตลาดนัดหน้า
สหกรณ์ 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

3 -เจ้าหน้าที่
ขาดองค์
ความรู้ 

3 โครงการอบรม
เจ้าหน้าที่
การตลาดร่วมกับ
เครือข่าย
สหกรณ์ 

ส่งเจ้าหน้าที่
การตลาดพร้อม
กับกรรมการเข้า
อบรม 

1.ประสานงานกับสหกรณ์อ่ืนเพ่ือ
ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2.ส่งบุคลากรเข้าอบรม 
 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 
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3.ด้านพัฒนาธุรกิจปุ๋ยผสม/ปุ๋ยส าเร็จรูป  

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1 -ไม่มี
กิจกรรม
ส ารวจความ
ต้องการ 

1 กิจกรรมส ารวจ
ความต้องการปุ๋ย
ผสมและปุ๋ย
ส าเร็จรูป 

เพ่ือสหกรณ์ได้รู้
ข้อมูลความ
ต้องการปุ๋ยจาก
สมาชิก 

1.จัดท าแบบส ารวจเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการ 
2.ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลทุกรอบ 
6 เดือน 
3.บริการปุ๋ยแก่สมาชิกตามแบบ
ส ารวจ 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

2 -ปัญหาการ
ควบคุม
ภายใน 
 

2 ให้มีการรายงานผล
การผลิตและการ
จ าหน่ายปุ๋ยผสม 
ปุ๋ยเคมีทุกรอบเดือน
ในที่ประชุม
กรรมการ 

สร้างการรับรู้ใน
ปัญหาและข้อมูล
ร่วมกันของที่
ประชุม
คณะกรรมการ 

1.ออกแบบการรายงานใน
ระเบียบวาระการประชุม 
2.ให้ผู้จัดการรายงานผลทุกครั้ง
ในยอดขายปุ๋ยผสมและปุ๋ยเคมี
และสต็อกคงเหลือพร้อมปัญหา
อุปสรรค 
 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

3 -ปัญหามี
ลูกหนี้ค้าง
นาน 

3 จัดท าหนังสือทวง
ถามทุกรอบ 4 
เดือน 

ติดตามหนี้ต่อเนื่อง น าเสนอข้อมูลเป็นระเบียบวาระ
ติดตามเป็นระเบียบวาระหนึ่งใน
ที่ประชุมกรรมการสหกรณ์ 
น าเสนอผลการติดตามและความ
เคลื่อนไหวทุกรอบเดือนตั้งแต่ต้น
ปีบัญชี 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

-6- 
4.ด้านเสริมสร้างธุรกิจใหม่ 

ที ่

 

สภาพ
ปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เป้าหมาย วิธีการ ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 
ที ่ ชื่อโครงการ 

1 ไม่มีธุรกิจ
ใหม่เพ่ือ
รวบรวม
ผลผลิต
สมาชิก 

1 โครงการ
รวบรวมปาล์ม
น้ ามันสมาชิก
และเกษตรกร 

เพ่ือยกระดับธุรกิจ
สหกรณ์ให้
หลากหลาย 

1.การติดตั้งเครื่องชั่งจากงบของ 
กยท.และสร้างอุปกรณ์ 
2.การจัดเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิต
ปาล์มในพื้นที่เป็นรายแปลง 
3.การศึกษาดูงาน สกย.วังคีรี จก.
เพ่ือเรียนรู้การรวบรวมปาล์ม 
4.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยรวบรวม
ปาล์มน้ ามัน 
5.วางระบบการรวบรวมปาล์ม
น้ ามันและการควบคุมภายในและ
การเจรจาทางการตลาดขายปาล์ม 
6.กิจกรรมการเปิดลานเทปาล์มของ
สหกรณ์ 
7.การรวบรวมปาล์มจากสมาชิก
และเกษตรกร 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 
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5.ด้านบริหารจัดการท่ัวไป 

ที ่

 

สภาพปัญหา/
สาเหตุ 

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
เป้าหมาย วิธีการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ที ่ ชื่อโครงการ 

1 ปัญหากรรมการ
ไม่มีความรู้ด้าน
บัญชีพ้ืนฐาน
และการอ่านงบ
ทดลอง 

1 โครงการอบรม
ความรู้ทางบัญชี
พ้ืนฐานแก่
คณะกรรมการ
สหกรณ์ 

จัดอบรม จ านวน 1 
ครั้งด้วยงบ
การศึกษาอบรม
ของสหกรณ์ 

1.ก าหนดหลักสูตจรและเสนอ
โครงการฯต่อที่ประชุมกรรมการ
เห็นชอบ 
2.ประสานวิทยากรและก าหนด
วัน เวลา อบรม 
3.จัดกิจกรรมอบรมตาม
โครงการฯ 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

2 ปัญหา
คอมพิวเตอร์เก่า
ตกรุ่น โปรแกรม
เริ่มไม่รองรับ 

2 จัดซื้อจัดหา
คอมพิวเตอร์พร้อม
ลงโปรแกรมใหม่ 

จ านวน 1  ชุด 1.ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
สหกรณ์ 
2.ทดรองใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรม 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 

3 สมาชิกใช้บริการ
น้อยและ
สวัสดิการไม่จูง
ใจ 

4 โครงการแก้ไขหรือ
ถือใช้ระเบียบใหม่
เกี่ยวกับสวัสดิการ
สมาชิกและการ
ปรับปรุงชั้นสมาชิก 

สร้างระเบียบที่จูง
ใจให้สมาชิกใช้
บริการเพิ่มข้ึนจาก
เจ็บป่วยและตาย 

1.ประชุมเสวนาหาแนว
ทางแก้ไขระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการสมาชิกและสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกใช้บริการ
ต่อเนื่อง 
2.แก้ไขระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการสมาชิก เพิ่มสวัสดิการ
ครบรอบวันเกิดแก่สมาชิก
ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด 

ก.ค.65 
- 

มี.ค.66 
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