
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง

เพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ 

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

Cooperative Promotion Department

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

วันจันทรท์ี่ 23 กรกฎาคม 2561

ห้องประชมุ 226 กรมสง่เสริมสหกรณ์



แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559 - 2560

ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาท 

หน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมาย 

ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผลแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ

พฤษภาคม 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนายกระดับชั้นสหกรณ์ เพื่อศึกษา 

วิเคราะห์ ก าหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายดังกล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็ง พ.ศ.2559-2560 แล้วเสร็จโดยประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับสูง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้

เห็นชอบและมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ

ความเปน็มา

1. เพื่อเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น

2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกและส่งผ่านนโยบายรัฐ ในการช่วยเหลือประชาชน

วัตถุประสงค์

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์

1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก จะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการ

แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการ

รวบรวมผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใด

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก (1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน 

(3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (4) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (5) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน (6) อัตราส่วนทนส ารองต่อสินทรัพย์ และ (7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นท่ีช าระได้ตามก าหนด

3. ประสิทธภิาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์

4. ประสิทธภิาพของการบรหิารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่อง

ในการบริหารงานของสหกรณ์ประกอบด้วย 1.การเกิดการทุจริต และ 2. การเกิดข้อบกพร่อง จ าแนกประเภทได้ดังนี้

(1) ข้อบกพร่องทางบัญชี, (2) ข้อบกพร่องทางการเงิน, (3) การด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์, 

(4) พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ (5) ข้อบกพร่องอื่น ๆ

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



เกณฑ์

การประเมนิ

1. ความสามารถในการบรกิารสมาชิก 

(การมสีว่นรว่ม)

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิ

ธุรกิจ (อัตราสว่นทางการเงนิ)

3. ประสทิธภิาพในการจดัการ

องค์กร (การควบคมุภายใน)

4. ประสทิธภิาพของ

การบริหารงาน (ข้อบกพรอ่ง)

ชั้น 1

4 คะแนน

(มากกวา่หรือเทา่กบั70%)

4,3,2 คะแนน

(มั่นคงดมีาก,มัน่คงด,ีมัน่คงตาม

มาตรฐาน)

4,3 คะแนน

(ควบคมุดมีาก,ด)ี

4 คะแนน

(ไม่มขีอ้บกพรอ่ง 

หรือไดด้ าเนนิการแกไ้ขแลว้เสรจ็

สมบูรณ์)

ชั้น 2 สหกรณท์ี่มคีณุสมบตัขิองสหกรณช์ั้น 1 ไม่ครบทัง้ 4 เกณฑ์

ชั้น 3

0 คะแนน

(ต่ ากวา่60%)

0 คะแนน

(ต้องปรบัปรุง, ต้องแกไ้ขเรง่ดว่น)

1,0 คะแนน

(ต้องปรบัปรุง, ไม่มีควบคมุ

ภายใน)

0 คะแนน

(มีข้อบกพร่อง และยงัไมเ่ริม่

ด าเนนิการแกไ้ข)
ต้องมคีะแนนตกครบทัง้ 3 ด้าน

ชั้น 4 สหกรณท์ี่มสีถานะเลกิ

สรุปเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ ์

หมายเหตุ

1. สหกรณ์ที่มขีอ้บกพรอ่งและยงัไม่เริม่ด าเนินการแกไ้ข อยู่ในระดับชัน้ 3

2. สหกรณ์ทีม่ีสมาชกิมีสว่นรว่มต่ ากวา่60% + อัตราสว่นทางการเงนิตอ้งปรบัปรงุ/ตอ้งแกไ้ขเรง่ด่วน + ไม่มีการควบคมุภายใน/ตอ้งปรบัปรงุ (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข) อยู่ในระดบัชั้น 3

3. สหกรณ์ทีม่ีสมาชกิมีสว่นรว่มมากกวา่ 70 % + อัตราสว่นทางการเงนิมัน่คงดีมาก,มั่นคงดี,มัน่คงตามมาตรฐาน+ มีการควบคุมภายในดมีาก/ดี และไม่มี  

ข้อบกพรอ่ง (ต้องมีครบ 4 เงื่อนไข) อยู่ในระดับชัน้ 1

4. สหกรณอ์ืน่ๆ จะอยู่ในระดบัชั้น 2

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน



มาตรการเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง 5 มาตรการ 
1. มาตรการสร้างความเขม้แขง็ของสมาชกิ : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก ส่งเสริมการออม 

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินบัญชีแก่สมาชิก

5. มาตรการสนบัสนนุ : พัฒนาบุคลากร ระบบ IT 

2. มาตรการเพิ่มขดีความสามารถในการด าเนนิธรุกจิ : ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจด้านการเกษตร     

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสหกรณ์ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

3. มาตรการพฒันาการบรหิารและระบบธรรมาภบิาล : ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ส่งเสริมให้สหกรณ์มีผู้จัดท า

บัญชี พัฒนาศักยภาพการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

4. มาตรการก ากบัและตรวจสอบ : การวิเคราะห์และติดตามฐานะการเงินสหกรณ์ (off-site) ออกระเบียบ นทส. เกี่ยวกับ

การบัญชีและการสอบบัญชี จัดทีมตรวจสอบเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่มีปัญหาพิเศษ แก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ 

พ.ศ.2542 ก าหนดแนวทางในการใช้อ านาจของรองนายทะเบียนให้ชัดเจน ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



สรุปผลการจัดระดับชั้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561

ระดับชัน้
ระดับชัน้ปี 2558

(เริ่มแผน)(แหง่)

เป้าหมาย

เมื่อสิ้นสุดแผน (แห่ง)

ผลการจัดระดบัชัน้ 

เมื่อสิ้นสุดแผน

ณ 1 ม.ค. 2561

ชั้น 1 2,252 (27%) 4,629 (65%) 1,917 (24.57%)

ชั้น 2 4,102 (50%) 2,173 (30%) 4,305 (55.19%)

ชั้น 3 788 (10%) 340 (5%) 363 (4.65%)

ชั้น 4 1,088 (13%) ช าระบญัชสีหกรณช์ัน้ 4 เสร็จสิ้น 1,216 (15.59%)

รวม 8,230 (100%) 7,142 (100%) 7,801 (100%)

หมายเหตุ : เมื่อเริ่มแผน ตุลาคม 2558 มีสหกรณ์น ามาจัดระดับชั้น จ านวน 8,230 แห่ง และเมื่อสิ้นสุดแผน ธันวาคม 2560 คงเหลือสหกรณ์ท่ีน ามาจัด

ระดับชั้น จ านวน 7,801 แห่ง เนื่องจากมีสหกรณ์ช้ัน 4 ถอนชื่อได้ จ านวน 429 แห่ง และมีสหกรณ์   ที่มีปัญหา/ข้อบกพร่องในการด าเนินงาน ส่งผลให้

ระดับชั้นลดลง จ านวน 1,602 แห่ง ซึ่งจะด าเนินการจัดท าแผนเป็นรายสหกรณ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในระยะต่อไป

79.76%77.20%

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



สรุปผลการยกระดับชั้นสหกรณ์

มคีวามเข้มแข็ง

และสามารถรกัษา

ระดับชัน้ได้ 

1,320 แห่ง

มีความเขม้แขง็เพิม่ขึน้

และสามารถยกระดบั

ชั้นได้ 1,032 แห่ง 

แบ่งเปน็

 ชั้น 2 ขึ้นสู่ชัน้ 1 : 570 แห่ง 

 ชั้น 3 ขึ้นสู่ชัน้ 1 : 27 แห่ง

 ชั้น 3 ขึ้นสู่ชัน้ 2 : 435 แห่ง 

ถอนชื่อได ้429 แห่ง 

และมีสหกรณท์ี่เขา้สู่

กระบวนการเลกิ

ระหวา่งปเีพิ่มขึ้น 557 

แห่ง สหกรณช์ัน้ 4 

คงเหลอื 1,216 แห่ง

ไม่มีความเขม้แขง็

เพิ่มขึ้น และตกลงสู่

ระดับชัน้ที่ลดลง 

1,602 แห่ง

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561

สหกรณ์ชั้น 1

ชั้น 2 และชัน้ 3

สหกรณช์ั้น 4

สหกรณ์ชัน้ 2 และ 3

สหกรณช์ั้น 1

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ 

แผนงานบรูณาการการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร โครงการพฒันาความเขม้แขง็

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร กิจกรรมหลกัพฒันาความเขม้แขง็เพือ่ยกระดับชัน้สหกรณ์ 

กผง. กพก. กพง. สนม. สกส. และ สสจ./สสพ.

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา

ความเขม้แขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

รายงานการประเมินการยกระดบัชัน้สหกรณ์

ตามแผนพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์

ปี 2559-2560

 หน่วยงานด าเนินการ

 กลุ่มเปา้หมายด าเนินการ

1. สหกรณร์ะดบัชัน้ 2 และ ชั้น 3 เดิม ที่มีสถานะด าเนินงาน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน 4,349 แห่ง

2. สหกรณ์ที่มสีถานะด าเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2561 จ านวน 6,937 แห่ง

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

 วัตถุประสงค์ 

 ตัวชีว้ดั

 กิจกรรมด าเนินการ

1. ประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาความเขม้แขง็ 

สหกรณ ์ปี 2559-2560

2. วิเคราะหข์อ้มลู และจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และ

พัฒนาสหกรณ ์



กิจกรรม/การด าเนินงาน
กองแผนงาน

 ศึกษารายละเอียดและจัดท าเค้าโครงส าหรับการประเมินผล

 สร้างแบบประเมินและจัดท าคู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

 จัดประชมุชีแ้จงโครงการและซกัซอ้มแนวทางการด าเนนิงาน

ครั้งที ่1 : แนวทางการประเมนิผลการด าเนนิงานและการ

จัดเก็บขอ้มูล (กรกฎาคม 2561)

ครั้งที ่2 : แนวทางการจดัท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และ

พัฒนารายสหกรณ ์(สิงหาคม 2561)

 รวบรวม ประมวล วิเคราะหข์อ้มลู และจัดท ารายงานเสนอ

อธิบด ี(กันยายน 2561)

 ประสานงาน ชี้แจง ให้ค าแนะน า และตดิตามใหส้หกรณเ์ปา้หมาย (สหกรณ์

ชั้น 2,3 เดิมทีม่ีสถานะด าเนนิงาน ณ 31 พ.ค. 2561) ตอบแบบประเมิน และ

เก็บรวบรวมขอ้มลู

 จัดเก็บข้อมลู รวบรวม ประมวลสรปุผล และปรบัปรงุขอ้มลูพืน้ฐานราย

สหกรณใ์หเ้ปน็ปจัจบุนั (สหกรณท์ีม่ีสถานะด าเนินงาน ณ 31 พ.ค. 2561) 

 ประชุมเชงิปฏบิัติการภายในหนว่ยงาน เพื่อรว่มกนัวเิคราะหข์อ้มลูราย

สหกรณ ์สร้างองค์ความรูก้ารจดัท าแผนงานประจ าปี/แผนกลยทุธข์อง

สหกรณแ์ละจดัท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพฒันาความเข้มแขง็ของ

สหกรณต์ามบรบิทและศักยภาพของสหกรณเ์ปน็รายสหกรณ์

 ประชุมเชงิปฏบิัติการรว่มกบัสหกรณเ์ปา้หมาย เพื่อสรา้งความเขา้ใจและ

น าเสนอแผนการแนะน า ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ ์พร้อมรว่มกับสหกรณ์

ขับเคลือ่นน าแผนงานประจ าปี/แผนกลยทุธข์องสหกรณไ์ปสูก่ารปฏิบัติ

 จัดท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิและพฒันาความเขม้แขง็รายสหกรณ ์

 สรุปรปูแบบ/วธิกีาร การเขา้แนะน า ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณต์าม

แผนการสง่เสรมิฯ ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเปน็รปูธรรมในปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยแยกตามประเภทสหกรณแ์ละจดัท าเปน็รปูเลม่สง่กองแผนงาน

สสจ./สสพ.

กพก. กพง. สนม. สกส.

 ประสานงาน ตรวจติดตามผล ประมวลขอ้มูล สรุปและ

ประเมนิผลการด าเนนิงานโครงการส าคญัตามแผนพฒันา

ความเข้มแขง็สหกรณ ์ปี 2559 - 2560

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



กิจกรรม/การด าเนินงาน

กพก. กพง. สนม. สกส.

 ประสานงาน ตรวจติดตามผล ประมวลข้อมลู สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการส าคัญตามแผนพฒันาความเข้มแข็งสหกรณ ์ปี 2559 – 2560 จ านวน 6 โครงการ 

ได้แก่

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

1. โครงการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตรเปน็องค์กรหลกัระดบัอ าเภอ (กพก.) 

2. โครงการพฒันาผูต้รวจการสหกรณ ์(สนม.)

3. โครงการสรา้งระบบคุ้มครองทางการเงนิแกส่หกรณอ์อมทรพัย์ (เชือ่มโยงขอ้มูลทางการเงนิ) (กพง.)

4. โครงการขับเคลือ่นการช าระบญัชสีหกรณ์/กลุม่เกษตรกร (สนม.)

5. โครงการสหกรณส์ีขาวดว้ยธรรมาภบิาล (กพง.)

6. โครงการฝกึอบรม หลักสูตร “การพฒันากรรมการสหกรณส์ู่การพฒันาสหกรณไ์ทยเข้มแขง็” (สกส.)



กิจกรรม/การด าเนินงาน

1. ประสานงาน ชี้แจง ให้ค าแนะน า และตดิตามใหส้หกรณ์เปา้หมาย (สหกรณ์ชัน้ 2,3 เดิมที่มสีถานะด าเนนิงาน 

ณ 31 พ.ค. 2561) ตอบแบบประเมนิ และเกบ็รวบรวมข้อมูล

2. จัดเกบ็ข้อมูล รวบรวม ประมวลสรปุผล และปรบัปรงุข้อมูลพืน้ฐานรายสหกรณ์ใหเ้ปน็ปจัจบุนั (สหกรณท์ี่

มีสถานะด าเนินงาน ณ 31 พ.ค. 2561) 

3. ประชมุเชงิปฏบิตักิารภายในหนว่ยงาน เพื่อรว่มกนัวเิคราะหข์้อมลูรายสหกรณ์ สร้างองค์ความรู้การจดัท า

แผนงานประจ าปี/แผนกลยทุธข์องสหกรณแ์ละจดัท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพฒันาความเขม้แขง็ของ

สหกรณต์ามบรบิทและศกัยภาพของสหกรณ์เปน็รายสหกรณ์

4. ประชมุเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัสหกรณเ์ปา้หมาย เพื่อสรา้งความเขา้ใจและน าเสนอแผนการแนะน า ส่งเสรมิและ

พัฒนาสหกรณ ์พร้อมรว่มกบัสหกรณ์ขับเคลื่อนน าแผนงานประจ าป/ีแผนกลยทุธข์องสหกรณไ์ปสูก่ารปฏบิตัิ

5. จัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งรายสหกรณ ์

7. สรปุรปูแบบ/วธิกีาร การเข้าแนะน า ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์ตามแผนการสง่เสรมิฯ ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่ง

เปน็รปูธรรมในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกตามประเภทสหกรณแ์ละจดัท าเปน็รปูเล่มสง่กองแผนงาน

สสจ./สสพ.

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



Action Plan
กรกฎาคม 2561

 จัดท าโครงการ และจดัสรร งปม.ใหห้น่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง

 ประชมุชีแ้จง ซักซ้อมการประเมนิผล

 จัดส่งแบบประเมนิให ้สสจ./สสพ.

กผง.

 ประสานงาน ชี้แจง แนะน า สหกรณเ์ปา้หมาย

ตอบแบบประเมิน

 สหกรณต์อบแบบประเมินในระบบอยา่งน้อย 

50% ของเปา้หมาย ภายใน 31 ก.ค. 2561

สสจ./สสพ.

 รวบรวมและประมวลขอ้มลูแบบประเมินจาก 

สสจ./สสพ. และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ก าหนด

กรอบแนวทางการจดัท าแผนการแนะน า 

ส่งเสรมิ และพฒันารายสหกรณ์

 ประชมุซักซอ้มการจดัท าแผนและจดัส่ง

กรอบการจดัท าแผนให ้สสจ./สสพ.

กผง.

 สหกรณต์อบแบบประเมินในระบบครบตามเปา้หมาย ภายใน 15 ส.ค. 2561

 เจ้าหนา้ทีร่ะดบัจังหวดั ตอบแบบประเมินของเจา้หนา้ที ่ภายใน 15 ส.ค. 2561

 ประมวลขอ้มูลพืน้ฐานและจดัท าแผนฯ รายสหกรณเ์บือ้งตน้ จัดส่ง กผง. 

ภายใน 25 ส.ค. 2561 

 สรุปรปูแบบ/วธิกีารแนะน า ส่งเสรมิตามแผนฯ ไปสู่การปฏบิัตใินปี 2562 โดย

แยกตามประเภทสหกรณแ์ละจดัท ารปูเลม่ส่ง กผง. ภายใน 15 ก.ย. 2561

สสจ./สสพ.

 ประมวลผลการประเมินและสรปุขอ้มูล

 จัดท ารายงานเสนออธบิด ี

ภายใน 30 ก.ย. 2561

กผง.

สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

กพก. กพง. สนม. สกส.

 ประสานงาน ติดตาม ประมวลขอ้มูล สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการส าคญั จัดสง่ กผง. ภายใน 15 ก.ย. 2561
กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



การประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

ปี 2559-2560
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

 ผู้แทน (ประธานกรรมการหรือผู้จดัการสหกรณ์) ของสหกรณ์

ระดับชัน้ 2 และ ชั้น 3 เดิม ที่มีสถานะด าเนนิงาน ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2561 จ านวน 4,349 แห่ง ๆ ละ 1 คน 

 เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการด าเนินโครงการพฒันาความเข้มแข็ง

สหกรณป์ี 2559-2560 ระดับจังหวดั จ านวน 78 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน



แบบประเมินของสหกรณ์

 ความคดิเหน็ของสหกรณต์อ่นโยบายและวตัถปุระสงค์ในการพฒันาความเข้มแข็งสหกรณ ์

 ความคดิเหน็ตอ่ความพงึพอใจหรอืประโยชน์ทีส่หกรณไ์ดร้บัจากการแนะน า ส่งเสรมิ 

และสนับสนนุของกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

 ความคดิเหน็ของสหกรณด์า้นความตอ้งการการไดร้บัการแนะน า ส่งเสรมิ 

และสนับสนนุการด าเนินงานจากกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกนัไดอ้ย่างยัง่ยืน 

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

แบบประเมนิของสหกรณ ์แบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที่ 1 :   ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลของสหกรณแ์ละผูแ้ทนซึ่งเปน็ตวัแทนของสหกรณใ์นการตอบแบบประเมิน

ส่วนที่ 2 : ประเมินความคิดเหน็ของสหกรณ์ตอ่การพฒันาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

ที่กรมสง่เสรมิสหกรณด์ าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560



แบบประเมินของสหกรณ์

 ความคดิเหน็ของสหกรณใ์นดา้นการพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหเ้กดิผลส าเรจ็

ชัดเจนและเปน็รปูธรรม 

 ความคดิเหน็ของสหกรณต์อ่ปจัจยัหลกัที่ท าใหส้หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรออ่นแอ เกิดปญัหาใน

การด าเนินกจิการและสมาชกิไม่ศรัทธาในระบบสหกรณ ์

 ความคดิเหน็ของสหกรณต์อ่การด าเนินการของภาครฐัทีจ่ะส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็งของ

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในระยะ 10-20 ปี ให้พึ่งตนเองและชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั

ไดอ้ย่างยั่งยนื 

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ส่วนที่ 3 : ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาความเข้มแข็งของสหกรณก์ลุม่เกษตรกร



การรายงานผลการปฏบิัติงานและ

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

 รายงานผลการปฏบิตังิาน : ผลการเกบ็ขอ้มูลและแบบประเมิน ผลการจดัประชมุเชิงปฏบิตักิาร 

และผลการจดัท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิ ฯ

 รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ : ระบุรายละเอยีดค่าใชจ้า่ย 1) ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและพาหนะ 

2) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝกึอบรม และ 3) ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ (เช่น ค่าวัสด ุฯลฯ)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจา่ยงบประมาณผ่านระบบ E-project

 เริ่มรายงานผลงานครัง้แรกเดอืน สิงหาคม 2561 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

และตอ่ไปในเดือน กันยายน 2561 ภายในวนัที่ 30 กันยายน 2561

 เปิดระบบวางแผนการปฏิบัตงิานและแผนการเบกิจา่ยงบประมาณ

ตั้งแตว่นัที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561



Q & A

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



http://office.cpd.go.th/planning 

ดาวน์โหลดเอกสารการด าเนินงานโครงการไดท้ี่หน้าเวบ็ไซตก์องแผนงาน

หรือ สแกน QR Code


