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บทนา
ความสาคัญ
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลที่ตั้ง ขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการสหกรณ์
สหกรณ์มีอานาจกระทาการในการดาเนินธุรกิจทั้ง การค้า การผลิต การบริการและอุต สาหกรรม เพื่อ
ประโยชน์ ของสมาชิก และตอบสนองความต้ องการของสมาชิก ในการประกอบอาชีพ และการบริ โภคใน
ครอบครัว
แผนธุรกิจสหกรณ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมสหกรณ์
เพราะแผนธุรกิจ คือ เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่แสดงข้อมูล รายละเอียด ซึ่งสหกรณ์สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และได้ตกลง
คัดเลือกการบริห ารจัดการความรู้ (knowledge Management) เรื่อ งจัดทาแผนธุรกิจ ของสหกรณ์ เพื่ อ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้ สหกรณ์ นาข้ อมู ลในแผนธุร กิจ ของสหกรณ์ ไ ปบรรจุไ ว้ในแผนการด าเนิ นงานประจาปี ของ
สหกรณ์
2. เพื่อให้ฝ่ายจัดการนาข้อมูลในแผนธุรกิจสหกรณ์ไปกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของแต่
ละฝ่ายธุรกิจ เช่น ฝ่ายตลาด ฝ่ายสินเชื่อ เป็นต้น
3. เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการใช้แผนธุรกิจสหกรณ์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการในที่ประชุมคณะกรรมการ
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นาข้อมูล แผนธุรกิจสหกรณ์มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS
5. เพื่อให้เจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้แผนธุรกิจสหกรณ์เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์
6. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้แผนธุรกิจสหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของ
สหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับชั้นความเข้มแข็ ง ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
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บทที่ 2
การจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจสหกรณ์
องค์ประกอบหลักในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิตและ
บริการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน
ธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจแปรรูปผลิตผล
ขั้นตอนการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
การจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์ หมายถึง ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจสหกรณ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
ที่กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และฝ่ายจัดการในฐานะผู้ปฏิบัติ
จะต้องพิจารณาร่วมกันถึงลักษณะพื้นฐานที่ว่า การดาเนินธุรกิจสหกรณ์ต้องตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการบริโภคในครอบครัว
จากลักษณะพื้นฐานดังกล่าวจะได้ ข้อมูลการประกอบอาชีพของสมาชิก
ส่วนใหญ่ใน
สหกรณ์ว่าประกอบอาชีพหลักอะไรและรองลงมาถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมอะไร เช่น สมาชิกส่วนใหญ่
ทานาหรือเลี้ยงปลา ความต้องการของสมาชิกสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ เงินทุน พันธุ์พืช ปุ๋ย
ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ปลา อาหารปลา การรวบรวมผลิตผลและเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น
ธุรกิจหลักสหกรณ์ดาเนินการ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจแปรรูป
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูสมาชิกและข้อมูลสหกรณ์
สหกรณ์ควรรวบรวมข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสหกรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนธุรกิจและ การตัดสินใจทาธุรกิจที่
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ดังนี้
2.1 ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
2.2 ให้สหกรณ์นาข้อมูลสมาชิกที่สหกรณ์ได้จัดเก็บไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลพื้น ฐานในการจัดท าแผนธุรกิ จของสหกรณ์ ประกอบด้วย จานวนสมาชิ ก
ทั้งหมด การประกอบอาชีพหลัก สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร และอาชีพรองประกอบ
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อาชีพอะไร จานวนสมาชิกต้องการที่ทาธุรกิจกับสหกรณ์ ปัจจัยต่างๆ ที่สมาชิกทาธุรกิจกับ
สหกรณ์ เป็นต้น
2.2 การวิเคราะห์ Supply Chain สินค้าเกษตร
ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ คือ
1. สมาชิกสหกรณ์
2. สหกรณ์
3. ผู้ค้า – ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ในการแนะนาส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์จัดทา Supply
Chain สินค้าเกษตร ตามอาชีพที่สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ซึ่งกิจกรรมในการ
ประกอบอาชีพจะสะท้อนถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการและสหกรณ์จะต้องจัดหามาบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก ข้อมูลจากการทา Supply Chain ฝ่ายจัดการสหกรณ์สามารถนาข้อมูลมา
ใช้ในการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
ตัวอย่าง Supply Chain สหกรณ์ประมงพาน จากัด
สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเลี้ยงปลานิล สมาชิกจะเริ่มต้นกระบวนการผลิตตั้งแต่
การจัดเตรียมบ่อปลา การจัดหาพันธุ์ปลา กระบวนการเลี้ยงปลา การจับปลา และการจาหน่าย
ปลา เป็นต้น
สหกรณ์ต้องทาธุรกิจตามขั้นตอนและกิจกรรมตามการจัดทา Supply Chain
เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ให้เป็นไปตามอาชีพหลัก เช่น การให้ความรู้
การ
จัดเตรียมบ่อปลา การจัดหาพันธุ์ปลา อาหาร เวชภัณฑ์ การจับ /การรวบรวมปลา การจาหน่าย
ปลา รวมถึงการเจรจาขายปลา เป็นต้น
ผู้ค้า – ลูกค้า เป็นผู้รับซื้อปลาจากสหกรณ์
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสหกรณ์ (SWOT)
เจ้า หน้า ที่ส่ง เสริมสหกรณ์มีห น้า ที่ในการแนะนาให้ฝ่ ายจั ดการสหกรณ์ทา การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมสหกรณ์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไร
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในประกอบด้ ว ยจุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weakness) และภายนอกประกอบด้วยโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) เพื่อ ที่
สหกรณ์จะได้ทราบว่า ในปัจจุบันสหกรณ์มีสถานการณ์เป็นอย่างไรและอยู่จุดไหน โดยค้นหาคาตอบ
เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสหกรณ์และกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในสหกรณ์ที่สาคัญและนามาพิจารณา ได้แก่ ข้อบังคับ โครงสร้าง
องค์กร รายงานและการควบคุมภายใน การเงิน สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้บริการธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจนสานักงานสหกรณ์
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐและปัจจัยสภาพแวดล้อมดาเนินการ ได้แก่
หน่วยงานที่สนับสนุน ธุรกิจคู่ค้า ผู้บริโภค คู่แข่งการค้า
เมื่อผ่านขั้นตอนการ SWOT มาแล้ว สหกรณ์มีการกาหนดวิ สัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคต
ของสหกรณ์ที่ต้องการจะให้เป็นภายในกรอบเวลาของแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง สามารถปฏิบัติได้จริง
จากการกาหนดวิสัยทัศน์ สหกรณ์จะกาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล
สรุป ในปัจจุบัน SWOT สหกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทาแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ได้แนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการสหกรณ์สามารถนาข้อมูล
SWOT มาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์ได้
ตัวอย่าง SWOT สหกรณ์ประมงพาน จากัด
จากการวิเคราะห์ SWOT สหกรณ์ประมงพาน จากัด พบว่าสหกรณ์มีการกาหนดภารกิจ /
วัตถุประสงค์/กลยุทธ์ที่สาคัญอะไรบ้าง เช่น ภารกิจที่ 1 ให้บริการอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ เพื่อ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถแก้ปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง โดยกาหนดกล
ยุทธ์ที่ 1 คือการกาหนดการให้บริการ/ธุรกิจบนฐานข้อมูลของสมาชิก ดังนั้น เมื่อสหกรณ์ได้กาหนด
กลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จะต้องหากิจกรรมที่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์นั้น เช่น จากฐานข้อมูล
ของสมาชิกส่วนใหญ่เลี้ยงปลานิลขาย สหกรณ์จะจาหน่ ายอาหารปลาแก่สมาชิกในราคาย่อมเยา
ราคาถูกกว่าร้านค้าย่อยอื่นๆ พร้อมการจัดส่งอาหารปลาถึงบ้านสมาชิก เพื่อเป็นการบริการให้แก่
สมาชิกได้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
2.4 การวิเคราะห์งบการเงิน (CAMELS Analysis)
เป็ นเครื่ อ งมื อทางการเงิน ที่ก รมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ สร้ างมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการวิเคราะห์ในมุมมอง 6 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ( C : Capital strength)
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ ( A : Asset quality)
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร ( M : Management ability)
มิติที่ 4 การทากาไร ( E : Earning sufficiency)
มิติที่ 5 สภาพคล่อง ( L : Liquidity)
มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ ( S : Sensitivity)
สรุป CAMELS Analysis ผู้สอบบัญชีได้ทาการวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วในรายงานผลการ
ตรวจบัญชีของสหกรณ์ประจาปีของสหกรณ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสรุผลการตรวจสอบ ข้อสัง เกตที่
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ตรวจพบและแนวทางแก้ไข ข้อ 1.2 ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ ข้อมูลจาก CAMELS ฝ่าย
จัดการสหกรณ์สามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์ได้
ตัวอย่าง CAMELS Analysis สหกรณ์ประมงพาน จากัด
จากการวิเคราะห์ CAMELS Analysis สหกรณ์ประมงพาน จากัด พบว่าสหกรณ์มีทุนเพียง
พอที่จะทาธุรกิจต่างๆ กับสมาชิกได้ หากสหกรณ์จะดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย สหกรณ์
ต้องคานึงถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สหกรณ์ต้องจัดหาสินค้าต่างๆ มาจาหน่ายให้แก่
สมาชิกในช่วงที่สมาชิกต้องการ อย่าเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินไป และที่สาคัญต้องคานึงถึงสินค้า
ขาดบัญชี ตามคาแนะน าของผู้ สอบบัญ ชี ด้วย และสหกรณ์ค วรท าธุร กิจรวบรวมผลผลิต เพราะ
แนวโน้มการดาเนินการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เป็นต้น
การจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
การจัดทาแผนธุรกิจ เป็นการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของสมาชิก และข้อมูลสหกรณ์ เนื่องจากข้อมูลสมาชิกจะมีรายละเอียด
ด้านสถานภาพต่างๆ และที่สาคัญคือการประกอบอาชีพหลักของสมาชิกส่วนใหญ่ในสหกรณ์ ข้อมูล
การประกอบอาชีพของสมาชิกแต่ละกิจกรรมจะสื่อให้สหกรณ์เห็นว่า สมาชิ กต้องการใช้อะไรบ้างใน
การประกอบอาชีพและการบริโภคในครอบครัวในช่วงระยะเวลาใด
1 การเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสหกรณ์
1.1 ข้อมูลสมาชิก การเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกกับการจัดทา แผนธุรกิจสหกรณ์จะช่วยให้
สหกรณ์จัดทาแผนธุรกิจได้ตรงตามสิ่งที่สมาชิกต้องการใช้ในการประกอบอาชีพและในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพนั้นๆ และเป็นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก โดยตรง เช่ น การเลี้ ยงปลา สมาชิก มีค วามต้ องการปั จจั ยการผลิ ตแต่ล ะช่ วงเวลา
แตกต่างกันไป เพราะกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจะแตกต่างกัน ได้แก่
การเตรียมทา
ความสะอาดบ่อปลา การปล่อยลูกปลา การเลี้ยงปลา การจับปลา เป็นต้น ข้อมูลสมาชิกที่ใช้
เชื่อมโยงในการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์จะใช้จากรายละเอียดการประกอบอาชีพหลักของสมาชิกส่วน
ใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งได้จากการทา Supply Chain การผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกที่แสดงถึง
ขั้นตอนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ส่วนข้อมูลสมาชิกที่มีรายละเอียดด้าน
สถานภาพต่างๆ ใช้ประกอบในเรื่องจานวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพหลักและทาธุรกิจกับสหกรณ์
เป็นต้น
1.2 ข้อ มู ลสหกรณ์ การเชื่อ มโยงข้ อ มูล สหกรณ์ กับ การจัด ทาแผนธุ ร กิ จจะช่ ว ยในการ
ประกอบการพิ จ ารณา เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานสหกรณ์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสหกรณ์ (SWOT) และการวิเคราะห์งบการเงิน (CAMELS
Analysis) ทั้ง 2 เครื่องมือจะสะท้อนภาพรวมของสหกรณ์ ด้านการบริหารงานและด้านการเงิน ใช้
ประกอบในเรื่องการกาหนดทิศทางของแผนธุรกิจสหกรณ์ ควรจะทาอย่างไรให้เหมาะสมกับฐานะ
การเงินและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
การดาเนินธุรกิจ
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ของสหกรณ์ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสหกรณ์ไม่เสี่ยงภัย และ
เป็นที่พึงของสมาชิกได้
1.3 ธุรกิจสหกรณ์ที่ใช้ในการทาแผนธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
สินเชื่อ ธุรกิ จเงิน ฝาก ธุรกิจ จัดหาสิ นค้ามาจาหน่ าย ธุ รกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจ แปรรู ป
ผลิตผล
1.4 วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสหกรณ์
- ธุรกิจสหกรณ์ ทั้งหมด 5 ธุรกิจจะเป็นแกนหลักในการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
- Supply Chain แสดงรายละเอียดการประกอบอาชีพของสมาชิกใน แต่ละขั้นตอน/
กิจ กรรม ซึ่ง เป็ นรายละเอี ยดของธุ รกิ จสหกรณ์ที่ สหกรณ์ต้ องดาเนิ นการ เพื่ อตอบสนองคว าม
ต้องการของสมาชิก เช่น สมาชิกต้องการเงินลงทุนจะสอดคล้องกับธุรกิจสินเชื่อ เป็นต้น
- SWOT , CAMELS Analysis แสดงรายละเอียดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจและฐานะการเงินของสหกรณ์อยู่ในระดับไหน ซึ่งสหกรณ์จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสหกรณ์
และการดาเนินงานของสหกรณ์อยู่ในระดับที่ไม่เสี่ยงและก่อให้เกิดประโยชน์กับมวลสมาชิกโดยรวม
แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสหกรณ์ในการจัดทาแผนธุรกิจ
สหกรณ์
7.
การจัดการ
8.
9.Supply Chain
10.
สินค้ าเกษตร
11.
12.การจัดทา
13.แผนธุรกิจ
14.สหกรณ์
15.
16.การจัดทา
17.ฐานข้ อมูล
18. สมาชิก
19.
การวิเคราะห์
20.
SWOT
21.
22.
การวิเคราะห์
23.
CAMELS Analysis

การจัด

การจัด

กระบวน

การ

การ

เตรี ยม

หาพันธุ์

เลี ้ยง

จับ

จาหน่าย

บ่อปลา

ปลา

ปลา

ปลา

ปลา

ธุรกิจ

ธุรกิจ

ธุรกิจ

ธุรกิจ

ธุรกิจ

สินเชื่อ

รับฝาก

จัดหาสินค้ า

รวบรวม

แปรรูป

จานวน

เงิน
การ

สมาชิก

ประกอ

ทังหมด
้

บอาชีพ

S

W

C

มาจาหน่าย

พื ้นที่การ
เกษตร

ในการ

O

A

ผลผลิต

ปั ญหาที่พบ

M

ประกอบ

การผลิต
หนี ้สิน

ปี ปัจจุบนั

อาชีพ
T

E

L

S
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2. วิธีการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
1. นาข้อมูลเจ้าหน้าที่ของแผนกต่างๆ ในสหกรณ์มีจัดทาแผนผังองค์กร เพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่
ละแผนก/ฝ่ายต่างๆ มีโครงสร้างความรับผิดชอบ สายบังคับบัญชา จานวนเจ้าหน้าที่จานวนเท่าใด
2. จัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ชื่อ
ตาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. น าข้ อมู ลทางธุร กิจ ในแต่ ละธุร กิจ มาจาแนกรายละเอี ยดเป็ นเดือ นๆ ตั้ง แต่ ต้น ปีท าง
การเงินของสหกรณ์ ตามแบบฟอร์มการจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
การจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
ของ
สหกรณ์การเกษตร..........................จากัด
.............................
1) โครงสร้างองค์กร(เฉพาะธุรกิจ)
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
1.1 ธุรกิจสินเชื่อ
ชื่อ……………………………………………ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่ในฝ่าย …………………………………………..
1.2 ธุรกิจรับฝากเงิน
ชื่อ……………………………………………ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่ในฝ่าย …………………………………………..
1.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ชื่อ……………………………………………ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่ในฝ่าย …………………………………………..
1.4 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
ชื่อ……………………………………………ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่ในฝ่าย …………………………………………..
1.5 ธุรกิจแปรรูปผลิตผล
ชื่อ……………………………………………ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่ในฝ่าย …………………………………………..
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2) แผนธุรกิจของสหกรณ์
แผนธุรกิจสินเชื่อ
24. ล้าน : บาท
รายการ

ปี ...........................

รวม

สินเชื่อ

เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค

1.ลูกหนี้การค้า
2.เงินกู้ระยะสั้น

รวมทั้งสิ้น
แผนธุรกิจการรับฝากเงิน
25. ล้าน : บาท
รายการ

ปี ...........................

เงินรับฝาก

เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค

1.เงินฝากออมทรัพย์
2.เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ

รวมทั้งสิ้น

รวม
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แผนธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
26. ล้าน : บาท
รายการ

ปี ...........................

สินค้า

เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค

รวม

1.พันธุ์พืช/สัตว์
2.ปุ๋ย
3.ยาปราบศัตรูพืช
4.อาหารสัตว์
5.เวชภัณฑ์สัตว์
6...........................
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ รายการสินค้าข้อมูลได้มาจากการวิเคราะห์ Supply Chain การประกอบอาชีพของ
สมาชิก
แผนธุรกิจรวบรวมผลิตผล
27. ล้าน : บาท
รายการ

ปี ...........................

พืช/สัตว์

เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค

1.รวบรวมพืช
เช่น ข้าวเปลือก
2.รวบรวมสัตว์
เช่น ปลา , สุกร
รวมทั้งสิ้น

รวม

10
แผนธุรกิจการแปรรูปผลิตผล
28. ล้าน : บาท
รายการ

ปี ...........................
เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค

รวมทั้งสิ้น

รวม

11
บทที่ 3
ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้สหกรณ์มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของสมาชิก
2. ท าให้ ก ารด าเนิ น กิ จ การของสหกรณ์ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง สหกรณ์ ต าม
พระราชบัญญัติสหกรณ์
3. บุคลาการสหกรณ์ มีเครื่องมือ ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องมือ ในการแนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถยกระดับชั้นสู่ความเข้มแข็ง ต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สหกรณ์ได้นาชุดความรู้จากการส่งเสริม แนะนาของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ไปจัดทาแผนธุรกิจสหกรณ์
ทุกสหกรณ์ในความรับผิดชอบของทุกกลุ่มส่งเสริม

