
การใชโ้ปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงำนดีเด่น โดยมี
ขั้นตอนกำรคัดเลือกไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ ส ำหรับกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นระดับภำค ได้แบ่งพื้นท่ีกำรคัดเลือกออกเป็น 4 ภำค ประกอบด้วย ภำคเหนือ 17 จังหวัด ภำคกลำง 26 
จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภำคใต้ 14 จังหวัด  
 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 คุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ำรับกำรคัดเลือก 

1. มีผลกำรด ำเนินงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
2. งบกำรเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเคยได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลดีเด่นแห่งชำติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับ

จำกปีท่ีได้รับรำงวัล มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกได้ 
4. ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่ำนระดับได้มำตรฐำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีล่ำสุดก่อน

เข้ำรับกำรคัดเลือก 
ประเภทกำรคัดเลือก 
 สหกรณ์ดีเด่น (10) 
 กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (5) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
          (1) ใช้เกณฑ์กำรตัดสินตำมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดไว้ 5 หมวด 

                    ควำมคิดริเริ่ม          10 คะแนน 
                    ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำบัน     35 คะแนน 
                    บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อสถำบัน     25 คะแนน 
            ควำมมั่นคงและฐำนะทำงเศรษฐกิจของสถำบัน     15 คะแนน 
                    กำรท ำกิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์ และ กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  15 คะแนน 

          (2) กำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงำนดีเด่นในแต่ละระดับจะใช้วิธีกำรให้คะแนนเพื่อ
จัดล ำดับคะแนน โดยคัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภท กำรคัดเลือกท่ีได้คะแนนรวมมำกท่ีสุด ท้ังนี้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ดังนี ้

          สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนแต่ละหมวด
จะต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 

          (3) กำรคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ/ช่วงเวลำ 
           ระยะแรก  เป็นกำรคัดเลือกระดับจังหวัด 
           ระยะสอง  เป็นกำรคัดเลือกระดับภำคและระดับกรม 



 โดยใช้วิธีกำรคัดเลือกว่ำ “กำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี 
2558/2559” 

  คณะกรรมกำรระดับกระทรวงฯ  
เรียก คณะกรรมกำรคัดเลือกเกษตรกร สถำบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ 1 คณะ และ 

คณะอนุกรรมกำร 3 คณะได้แก่ 
1)  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 
2)  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกสถำบันเกษตรกรดีเด่น 
3)  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทำงกำรเกษตรดีเด่น 

คณะกรรมกำรระดับจังหวัด  
เรียก คณะกรรมกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 

คณะกรรมกำรระดับภำค  
เรียก คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภำค 

คณะกรรมกำรระดับกรม 
  เรียน คณะกรรมกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

 (4) วิธีกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
หมวด 1 ควำมคิดริเริ่ม 100 คะแนน โดยจะมีกำรแบ่งให้คะแนน 2 ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี 1 ลักษณะของโครงกำร   คะแนน 25 คะแนน 
  ส่วนท่ี 2 คุณภำพของโครงกำร/กิจกรรม  คะแนน 75 คะแนน 

หมวด 2 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรสหกรณ์ 350 คะแนน (25 ข้อย่อย) แบ่งออกเป็น 
  ควำมสำมำรถในกำรำบริหำรงำน   160 คะแนน  จำกข้อย่อย 15 ข้อ 
  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสหกรณ์ 140 คะแนน  จำกข้อย่อย   8 ข้อ 
  กำรควบคุมภำยใน     50 คะแนน จำกข้อย่อย   2 ข้อ 

หมวด 3 บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อสหกรณ์  250 คะแนน 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของสมำชิกและคณะกรรมกำร 100  

คะแนน จำก 4 ข้อ ถ้ำเป็นสหกรณ์ภำคเกษตรหรือเป็นสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเพียง 3 ข้อ 
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 150 คะแนน จำก 3 ข้อ 

  หมวด 4 ควำมมั่นคงและฐำนะทำงเศรษฐกิจของสหกรณ์ 150 คะแนน จำกข้อย่อย 8 ข้อ 
  หมวด 5 กำรท ำกิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 150 คะแนน  

แบ่งเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ คือ 
    1. กำรท ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 115 คะแนน โดยกำรแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 75 คะแนน และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เพื่อสังคมและชุม (ให้แก่บุคคล/ 
ชุมชนภำยนอก) 40 คะแนน 

   2. กำรท ำกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 35 คะแนน 



 
  (5) โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรค ำนวณคะแนนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ 
  (6) ประโยชน์ของโปรแกรมค ำนวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมเกณฑ์ดีเด่นแห่งชำติ 
   ลดควำมผิดพลำดในกำรค ำนวณคะแนน 
   ประหยัดเวลำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
   สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับต่ำงๆ 
   ลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
   สำมำรถน ำไปใช้ประเมินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในควำมรับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในกำรดูแล 
  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 
  (7) ผู้ใช้โปรแกรม ได้แก่  

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดท่ีดูแลรับผิดชอบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เจ้ำหน้ำท่ีกองพัฒนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินและร้ำนค้ำ ท่ีดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีกองพัฒนำภำคกำรเกษตรท่ีรับผิดชอบกลุ่มเกษตร 

    
 

(8) โปรแกรมค ำนวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมเกณฑ์ดีเด่นแห่งชำติ 
สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมตำมคู่มือกำรใช้โปรแกรมค ำนวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมเกณฑ์ดีเด่น 

แห่งชำติ ได้ท่ีเว็บไซต์กองพัมนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินและร้ำนค้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
http://webhost.cpd.go.th/cepocpd 
 

 

 
แหล่งอ้างอิงจาก : กำรบรรยำยเร่ือง “กำรใช้โปรแกรมค ำนวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมเกณฑ์ดีเด่นแห่งชำติ” 
โดย น.ส.พรภัสสร  วรประชำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 


