
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

2561-2565



แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. 2561-2565 

• ปัญหา สกต. ปริมาณธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ข้อบกพร่อง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มการส่งเสริม  Road Map แผนงาน 

ซ่อม-เสริม-สร้าง
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25% Active member

50% ระบบข้อมูลไม่ปลอดภัย

44.7% ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนสูงเกินไป

34.2% สินค้ำขำด/เกินบัญชี

26.3 % สินค้ำเสื่อม

22.3% ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ

9% บกพร่องเรื่องงำนเอกสำร

สมำชิกจ ำนวนมำก/ไม่รู้ตัวว่ำเป็นสมำชิก/ไม่มี
ฐำนข้อมูล/ไม่สอบทำนสมำชิก-หุ้น/ไม่มีโอกำส
ประชุมกลุ่ม

ค่ำเช่ำ ค่ำจ้ำงพนักงำนประจ ำสำขำ

มีหลำยสำขำ ตัดบัญชีล่ำช้ำ

ตั๋วปุ๋ย/สินค้ำขำยไม่ออก/ไม่ส ำรวจควำมต้องกำร/ยอดขำยตกหลังใช้
บัตรสินเชื่อ

เรื่องกำรเงิน พนักงำน  ฯลฯ

ไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนระบบงำน

เอกสำรซื้อขำยสินค้ำ/
กำรจ่ำยเงิน

ปัญหำของ สกต.



วิสัยทัศน์ ส.ก.ต.
“เป็นสหกรณก์ารเกษตรทีเ่ข้มแข็งและม่ันคง บูรณาการการจัดการห่วงโซ่คุณคา่สินค้าเกษตร
เพื่อประโยชน์ของสมาชกิอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ผลักดันให้ สกต. ด าเนินธุรกิจรวมขายน าธุรกิจรวมซื้อเชื่อมโยงธุรกิจบรกิารเพือ่บูรณาการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
2. พัฒนาความร่วมมือด้วยโครงสร้างเครือขา่ยธุรกิจชุมชนในรูปแบบประชารัฐ 
3. ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการบริการ 
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภบิาลและค านึงถึงผลลัพธ์ที่สมดุลระหว่าง
ความมั่นคงขององคก์ร สังคม และสิ่งแวดล้อม



• กระบี่ จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม่ นนทบุรี ปัตตานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ยะลา เลย สุราษฎร์ธานี  สตูล หนองคาย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 

ใส่ใจพิเศษ 

16  สหกรณ์

• กาญจนบุรี ก าแพงเพชร ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา นราธิวาส น่าน 
บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่  มหาสารคาม  ราชบุรี ลพบุรี

• ศรีสะเกษ สงขลา   สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  สระบุรี  สุพรรณบุรี  อุดรธานี  
อุตรดิตถ์ 

ใส่ใจ

28 สหกรณ์

• กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์  บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี อยุธยา พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ล าปาง ล าพูน สกลนคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ 
หนองบัวล าภู อ่างทอง อุทัยธานี

เดินหน้า 

33 สหกรณ์

กลุ่มการส่งเสริม 3 กลุ่ม



เข้มแข็ง
มั่นคง 
เพื่อ

สมาชิก

สร้าง

แก้ไขข้อบกพร่อง ท ำแผนฟ้ืนฟ ู
ปรับโครงสร้ำง ธรรมภบิำล 
สร้ำงจติส ำนึกสหกรณ์

ปรับโครงสร้ำง ปรับระบบงำน เสริมควำมรู้ ควบคุมภำยใน รวมขำยน ำรวมซือ้           
สร้ำงจติส ำนึกสหกรณ์

2565

2561

เสริม

ซ่อม

เพิ่มผลติภำพ คุณภำพกำรผลติ สร้ำงเครือข่ำย คลัสเตอร์ สร้ำงแบรนด์ สร้ำงธุรกจิใหม่

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3



1. แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและ/หรือก าหนดระเบียบข้อบังคับที่จ าเป็นขึ้นมาใช้ 
2. ด าเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ละเว้นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. จัดท าแผนฟื้นฟู  

• ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
• เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน  จากแหล่งทุนภายใน (ระดมหุ้นเพ่ิม) และแหล่งทุนภายนอก เงินกู้ กพส ธ.ก.ส. 
• มีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

4. ปรับโครงสร้างองค์กร 
• ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับ Active member เช่น จ านวนสาขา จุดกระจาย

สินค้า อัตราก าลัง  ตามความเหมาะสมของแต่ละ สกต.
• ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ด าเนินงานและ Active 

member อาทิ มีอนุกรรมการระดับย่อยตามพ้ืนที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ  เน้นการมีความเชื่อมโยงกับ
ชุมขน



5. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน
6. ก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ/จัดท าแผนธุรกิจจากสภาพความเป็นจริง/ประมาณการต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริง และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
7. ส่งเสริมความเป็นสหกรณ์
• สอบทานสมาชิกและหุ้น เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของสมาชิก
• จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนงานของ สกต. พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล
• ให้ความส าคัญกับเรื่องสมาชิกสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมร่วมกันในหมู่สมาชิก สื่อสารทาง Social Network 
• สร้าง สกต. ให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และจัดประชุมกลุ่มสมาชิก

อย่างสม่ าเสมอ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมด้วยเพื่อถ่ายทอดหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์และ
ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

8. สร้างมาตรการการแก้ไขเพื่อลดการขาดทุนสะสมจากการตั้งส ารองหนี้และสร้างเงินทุนเรือนหุ้นเพื่อสร้างมูลค่า
ทุนเรือนหุ้น



1. ปรับโครงสร้างองค์กร 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานและผลตอบแทนในองค์กร (KPI)
3. เสริมความรู้ ทักษะด้านการด าเนินธุรกิจด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การรวบรวมผลผลิต และการสร้าง

เครือข่ายการตลาดและพัฒนาความช านาญธุรกิจต่างๆ เพ่ิมเติม แก่คณะกรรมการ และพนักงาน
4. ปรับปรุงระบบงาน อาทิ ระบบบัญชี  งานเอกสาร การเงิน การตรวจสอบก ากับและสอบทานการปฏิบัติงาน
5. ใช้ระบบผลตอบแทนส าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตามคุณภาพสินค้าและสัดส่วนธุรกิจ
6. ก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ/จัดท าแผนธุรกิจจากสภาพความเป็นจริง/ประมาณการต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริง และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
8. เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน  แหล่งทุนภายใน และภายนอก
9. ส่งเสริมความเป็นสหกรณ์
10. ใช้ นวัตกรรม 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพ่ือการเตือนภัยทางการเงิน



1. เพ่ิมผลิตภาพ (productivity) และคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมธุรกิจแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย ของ สกต. กับสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภทอื่นเพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์
ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจ และขยายธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาครัฐ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะของ
สหกรณ์ที่หลากหลาย เพ่ิมช่องทางด้านการตลาดและการเงิน รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมเติม

4. รวมกลุ่มคลัสเตอร์ ระหว่าง สกต. ที่รวบรวมผลผลิตเกษตรชนิดเดียวกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง และเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ 

5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับสหกรณ์และชุมชน

6. สร้าง Brand สินค้าที่แปรรูปโดยสกต.และของสมาชิก
7. พัฒนาธุรกิจหรือบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ บริการให้ค าปรึกษาด้านการวัสดุการเกษตร บริการจัดการการผลิต

ภาคการเกษตร บริการเครื่องจักรกลการเกษตร บริการขนส่งสินค้าเกษตร บริการหลังการเก็บเกี่ยว (บริการห้อง
เย็น) เป็นต้น

8. ใช้นวัตกรรม 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อการเตือนภัยทางการเงิน



แผนงานส่งเสริม สกต. 2561-2565

เป็นกรอบแนวทำงส ำหรับให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดและ สสพ. 
พจิำรณำด ำเนินกำร ปรับปรุง และพฒันำได้ตำมควำมเหมำะสมกับ 

สกต. แต่ละแห่ง



กลยุทธ์ กิจกรรม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 เป้าหมาย 
(แห่ง)

ตัวชี้วัด
(สกต. ก าหนดตัวชี้วัด

เชิงปริมาณเอง)

หน่วยงาน
หลักในการ

ดูแล

ซ่อม 2561 1. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยสหกรณ์ส ำหรับ
สหกรณ์ที่ขำดทุนเกินก่ึงหน่ึงของทุนเรือนหุ้น

/ / 44 ผลกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กสส. กตส.

2. แก้ไขข้อบกพร่องตำมค ำแนะน ำของผู้สอบ
บัญชี/ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคับ

/ / 44 ลดข้อบกพร่องในรำยงำนผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส.

3. ท ำแผนฟื้นฟูกิจกำร สกต. ที่ขำดทุน / 16 แผนฟื้นฟูกิจกำร กตส. กสส.
4. ปรับโครงสร้ำงองค์กร / / / 76 มีโครงสร้ำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรให้บริกำร

Active member
ธ.ก.ส. กสส.

5. ส่งเสริมธรรมำภิบำลในสหกรณ์ / / / 76 มีกำรปรับปรุงด้ำนธรรมำภิบำล กสส. ธ.ก.ส.
6. จัดท ำแผนธุรกิจ / / / 76 แผนธุรกิจสะท้อนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่จะ

เกิดขึ้นจริง
กสส. ธ.ก.ส.

7.สอบทำนสมำชิกและหุ้น จัดท ำฐำนข้อมูลและ
ส่งเสริมสมำชิกสัมพันธ์

/ / / 76 จ ำนวนสมำชิกที่ลดลง ฐำนข้อมูลกำรประกอบ
อำชีพของสมำชิก

ธ.ก.ส.

8. ส่งเสริมอุดมกำรณ์สหกรณ์ในหมู่สมำชิก / / / 76 สมำชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น กสส

9.สร้ำงมำตรกำรกำรแก้ไขเพื่อลดกำรขำดทุน
สะสมจำกกำรตั้งส ำรองหน้ีและสร้ำงเงินทุนเรือน
หุ้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำทุนเรือนหุ้นให้กลับมำคงเดิม
เพื่อให้มีควำมมั่นคง

/ 1 กำรขำดทุนสะสมลดลง กตส. กสส.



กลยุทธ์ กิจกรรม กลุ่ม 
1

กลุ่ม 
2

กลุ่ม 
3

เป้าหมาย 
(แห่ง)

ตัวชี้วัด
(สกต. ก าหนดตัวชี้วัด

เชิงปริมาณเอง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักใน

การดูแล

เสริม
2561-
2565

1. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลงำนและ 
ผลตอบแทนในองค์กร

/ 28 บุคลกรมีแรงจูงใจ มีระบบให้
ค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมเป็นธรรม

กสส ธ.ก.ส.

2. เสริมควำมรู้ ทักษะ ด้ำนธุรกิจ / 28 บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น กสส.
3. ปรับปรุงระบบงำน / 28 มีกำรปรับปรุงระบบสินค้ำ บัญชี ธ.ก.ส.
4. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน / 28 มีเงินทุนบริหำรงำนคล่องตัวขึ้น ธ.ก.ส. กสส.

5. ใช้ นวัตกรรม 4M เพื่อกำรเตือนภัย
ทำงกำรเงิน

/ / 61 มีระบบเตือนภัยทำงกำรเงิน กตส.

สร้าง
2561-
2565

1. เพิ่มผลิตภำพและคุณภำพผลผลิต ส่งเสริม
กำรแปรรูป เพิ่มมูลค่ำ

/ 33 ปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ้น กสส ธ.ก.ส.

2. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยธุรกิจ / 33 มีพันธมิตรและเครือข่ำยเพิ่ม กสส. ธ.ก.ส.
3. รวมกลุ่มคลัสเตอร์ / 33 ปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ้น ธ.ก.ส กสส.
4. สร้ำงแบรนด์สินค้ำสหกรณแ์ละสมำชิก / 33 มีแบรนด์สินค้ำสหกรณ์ ธ.ก.ส กสส.
5. พัฒนำธุรกิจใหม่ / 33 ปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ้น ธ.ก.ส กสส.






