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สำรบัญ 

 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ในจังหวัด    1 
บทที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนและภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในจังหวัด ... 
          2.1 กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ... 
          2.2 ทฤษฎี/เครื่องมือในการวิเคราะหข์้อมูลสหกรณ ์ ... 
          2.3 ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในจังหวัด  
บทที่ 3 แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ... 
          3.1 ภาพรวมการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ระดับจังหวัด ... 
          3.2 แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์  ... 
ภาคผนวก  
          ข้อมูลพื้นฐานและผลการวิเคราะห์รายสหกรณ์ (ส่วนที่ 1 และ 2) 
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บทที่ 1 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ในจังหวัด .........................    

1. ข้อมูลภาพรวมของสหกรณ์ในจังหวัด  
(สรุปข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวมทั้งหมด และแยกตามประเภทของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท      

โดยอย่างน้อยเนื้อหาควรประกอบด้วย  
1) จ านวนสหกรณ์  
2) จ านวนสมาชิกทั้งหมด (แยกสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ) จ านวนสมาชิกที่ท าธุรกิจกับ

สหกรณ์ และร้อยละของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 
3) จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเปรียบเทียบกับจ านวนเกษตรกรในจังหวัด (ร้อยละ) 
4) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม และแยกตามประเภทของธุรกิจ (ข้อมูลปีบัญชีล่าสุดของ

แต่ละสหกรณ์)   
5) ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด เช่น ฉาง ลานตาก อุปกรณ์การผลิต ฯลฯ ของ

สหกรณ์ในจังหวัด  
*** ทั้งนี้ ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข อาจน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มี

ความส าคัญได้)   
 

2. การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัด   
    2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร  

    (สรุปการด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย
ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการรวบรวม/แปรรูป
ผลผลิต ปริมาณการรวบรวม/การแปรรูป (ตัน/ปี) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เด่นของสหกรณ์ และช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ ที่ส าคัญ เป็นต้น)  
ตัวอย่างตารางข้อมูล ศักยภาพของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่า 

ผลผลิต 

ศักยภาพของสหกรณ์ 
ในการรวบรวมผลผลิต 

ศักยภาพจัดการและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า 

จ านวนสหกรณ์ 
(แห่ง) 

รวบรวมผลิต 
(ตัน/ปี) 

จ านวนสหกรณ์ 
(แห่ง) 

แปรรูปผลผลิต 
(ตัน/ปี) 

1. ข้าว     
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
3. มันส าปะหลัง     
4. ยางพารา     
5. ปาล์มน้ ามัน     
6 ........................     
7 ........................     
8 ........................     
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    2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  

    (ให้สรุปภาพรวม เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดแต่ละ     
ประเภท เช่น  

     - สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด าเนินธุรกิจอะไรบ้าง มีการน าเงินไปลงทุนใน
ธุรกิจหรือช่องทางอื่นๆ อย่างไรบ้าง ฯลฯ 

     - สหกรณ์บริการ เช่น สหกรณ์เดินรถ สหกรณ์บ้านม่ันคง สหกรณ์เคหะสถาน มีการด าเนิน
ธุรกิจอะไรบ้าง ฯลฯ) 
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บทที่ 2 
 

  กระบวนการจัดท าแผนและภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในจังหวัด 

2.1 กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ 
 (บรรยายกิจกรรม ขั้นตอนในการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่หน่วยงาน
ด าเนินการ พร้อมภาพประกอบ) 
 
 
 
2.2 ทฤษฎี/เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ 
 (สรุปทฤษฎีหรือเครื่องมือที่หน่วยงานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์) 
 

 

2.3 ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในจังหวัด .........................    
(สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในจังหวัด เช่น มีประเด็นส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนา      

ในด้านใดบ้าง ประเด็นปัญหาส าคัญของสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข เป็นต้น โดยอาจแยกประเด็นตามประเภทของ
สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร)  

การจัดกลุ่มสหกรณ์เพื่อก าหนดแนวทางในการแนะน า สง่เสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนของสหกรณ์ ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัด ............. สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนา       
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ดังนี้ 

กลุ่มเข้มแข็ง/พัฒนา         จ านวน ...........  แห่ง  
 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ         จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจ       จ านวน ...........  แห่ง 
     โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยให้ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม  จ านวน ...........  แห่ง 
     และก ากับดูแลการด าเนินงานตามปกติ   
กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหา        จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขและเร่งรัดติดตาม  จ านวน ...........  แห่ง 
 กลุ่มสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้ค้างนาน     จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ      จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูกิจการ     จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อ่ืน    จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ      จ านวน ...........  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ  (ระบุ) เช่น ..................    จ านวน ...........  แห่ง 
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บทที่ 3 

  แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์

(หลังจากด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงานและ
ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์เพ่ือก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนา          
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ให้จัดกลุ่มสหกรณ์ตามเป้าประสงค์ในการแนะน าส่งเสริม ภาพรวมความต้องการ       
ของสหกรณ์ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาพรวมของแผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนา       
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ในระดับจังหวัด ) 

ภาพรวมการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์ระดับจังหวัด  
1. เป้าประสงค์หลักของการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็น 
    1.1 เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์       จ านวน ............  แห่ง ประกอบด้วย 

  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  จ านวน ...... แห่ง 
     (พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ) 
  พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   จ านวน ...... แห่ง 
  รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง   จ านวน ...... แห่ง 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................    จ านวน ...... แห่ง 

    1.2 เป้าประสงค์ด้านแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์     จ านวน ............  แห่ง ประกอบด้วย 
         แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       จ านวน ...... แห่ง  
         แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        จ านวน ...... แห่ง 
       แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง      จ านวน ...... แห่ง  
       ฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์       จ านวน ...... แห่ง  
       เตรียมเลิกสหกรณ์       จ านวน ...... แห่ง  

  แก้ไขปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)  ......................................   จ านวน ...... แห่ง 
2. สรุปข้อมูลความต้องการของสหกรณ์ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาพรวมระดับจังหวัด 

        2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ องค์ความรู้ ได้แก่ (ระบหุลักสูตร  )   
          1) หลักสูตร ......................................... 
             2) หลักสูตร ......................................... 
      2.2 การสนับสนุนช่องทางการตลาด ได้แก่ (ระบชุ่องทางการตลาด )   
          1) .......................................................................................................................... ................................... 
             2) ...................................................................... .......................................................................................  

    2.3 ปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด ได้แก่ (ระบรุายการที่ต้องการการสนับสนุน) 
             1) ............................................................................................................................. ................................ 
             2) .................................................................................. ........................................................................... 
        2.4 เงินทุนหมุนเวียน ได้แก่  (ระบแุหล่งเงิน วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และวงเงินภาพรวม)   
             1) ............................................................................................................................. ................................ 
             2) .................................................................................. ........................................................................... 
        2.5 การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบุรายละเอียด)   



 

9 Template เล่มแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        
3. สรุปภาพรวมของแผนงาน/กิจกรรม/ประเด็นการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัด       
ทีส่สจ./สสพ.จะด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โดยแยกตามสหกรณ์ที่มีบริบทคล้ายกัน)  
   3.1 แผนงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์   
         เป้าประสงค ์: พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

 1) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     1.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          1.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          1.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     2.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          2.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          2.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         เป้าประสงค ์: พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
 1) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     1.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          1.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          1.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     2.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          2.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          2.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    3.2 แผนงานด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์      
         เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน 

 1) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     1.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          1.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          1.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     2.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          2.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          2.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาหนี้สูญ  
 1) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     1.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          1.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          1.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2) งาน/โครงการ : ......................................................................................................................... 
     2.1 วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................... 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..(ระบุจ านวนสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน/โครงการ). 

         2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ี สสจ./สสพ. จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
แนะน า ส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ หากสามารถใส่เป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดได้ให้ใส่รายละเอียดด้วย) 

          2.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
          2.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์  
(สรุปรายชื่อสหกรณ์ที่จัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์  และเป้าประสงค์ใน          
การแนะน า ส่งเสริม ฯ ตามที่ระบุในส่วนที่ 3 โดยเรียงแบ่งตามประเภทสหกรณ์และควรล าดับสหกรณ์ตาม
ตัวอักษร ) 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริม
สหกรณ์ 

พัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ 

แก้ไขปัญหา
การด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ .................... จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์   

2 สหกรณ์การเกษตร .................... จ ากัด สหกรณ์การเกษตร   
3 สหกรณ์การเกษตร .................... จ ากัด สหกรณ์การเกษตร   
4 สหกรณ์บริการ .......................... จ ากัด สหกรณ์บริการ   

5 สหกรณ์นิคม  ............................ จ ากัด สหกรณ์นิคม   

6 ร้านสหกรณ์  ............................. จ ากัด สหกรณ์ร้านค้า   
7 สหกรณ์ ..................................... จ ากัด ………………………..   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม ................แห่ง ...............แห่ง 
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แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์   (ส่วนที่ 3) 

1. สหกรณ์ ........................................................... จ ากัด  ประเภท : ….......................………….. 
เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ (สามารถก าหนดเป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมรายสหกรณ์        
ได้ทั้งด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง) 
 พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
        พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
       พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
        รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
        อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................ 
 แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
      แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       
      แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        
       แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง      
       ฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์       
       เตรียมเลิกสหกรณ์       
       แก้ไขปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)  ......................................   

 ความต้องการของสหกรณ์ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
   1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ องค์ความรู้ (ระบุหลักสูตร) …………………………………….……………….……..… 
   2) การสนับสนุนช่องทางการตลาด (ระบุรายละเอียด)  ......……………………………..……..…………………………  
   3) ปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด (ระบุรายละเอียด) .……………….…………………………………….................. 
   4) เงินทุนหมุนเวียน (ระบุรายละเอียด)  ………………….……………………………..………..........………………………. 

 แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/กิจกรรม/ประเด็น 
การแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
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2. สหกรณ์ ........................................................... จ ากัด  ประเภท : ….......................………….. 
เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ (สามารถก าหนดเป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมรายสหกรณ์        
ได้ทั้งด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง) 
 พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
        พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
       พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
        รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
        อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................ 
 แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
      แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       
      แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        
       แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง      
       ฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์       
       เตรียมเลิกสหกรณ์       
       แก้ไขปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)  ......................................   

 ความต้องการของสหกรณ์ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
   1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ องค์ความรู้ (ระบุหลักสูตร) …………………………………….……………….……..… 
   2) การสนับสนุนช่องทางการตลาด (ระบุรายละเอียด)  ......……………………………..……..…………………………  
   3) ปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด (ระบุรายละเอียด) .……………….…………………………………….................. 
   4) เงินทุนหมุนเวียน (ระบุรายละเอียด)  ………………….……………………………..………..........………………………. 

 แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/กิจกรรม/ประเด็น 
การแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
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ภาคผนวก 
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(ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 ที่ใช้ประกอบการท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์)    
1. สหกรณ ์: ……………………………………………………… ประเภทสหกรณ์ : ……………………………. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1. ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ ธุรกิจหลัก ผลผลิตหลัก มาตรฐานสหกรณ์ ฯลฯ 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ 
3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเชื่อ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    
7. ธุรกิจอ่ืน ๆ (ระบุ)    

รวม    

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย์    
หนี้สิน    
ทุนของสหกรณ์    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
 

   

5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)  

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 

หมายเหตุ : เนื่องจากบริบทของสหกรณ์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ   
ของสหกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ผลการด าเนินการ
เทียบกับ แผนการด าเนินงานของสหกรณ ์ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น  
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 ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
 
 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เครื่องจักรและอุปกรณ์  (Machine)  * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 
 
 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และ การด าเนินธรุกิจ (Method)  
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
กลุ่มเข้มแข็ง/พัฒนา 
 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   
 

กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหา 
 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อ่ืน 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ  (ระบุ) 
 

หมายเหตุ :  
1. การจัดกลุ่มสหกรณ์ตามแนวทางท่ีส่งเสริม ขอให้จัดสหกรณ์เข้ากลุ่มจากประเด็นที่เห็นว่าส าคัญ

ที่สุดเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น 
2. ในกรณีของสหกรณ์ท่ีเห็นว่าควรจะต้องได้รับการพัฒนาแต่ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วย ให้พิจารณาจัด

กลุ่มโดยเทียบความส าคัญระหว่างประเด็นการพัฒนาและประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยให้จัดสหกรณ์อยู่ในกลุ่มที่มี
ความส าคัญและเร่งด่วนกว่า  
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ปกหลัง 
 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด..../ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ...... 
 
 


