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สรุปการประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์ปี 2559 – 2560  

 

รายงานการประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ 
ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 

1. ความเป็นมา 
 การยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 เป็นโครงการ         
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งต้องการพัฒนา
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผล แนวทางการแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพ
สหกรณ์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ    
ตามนโยบาย การด าเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์  ตามระดับชั้น      
และพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือให้บริการ
สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เป้าหมายในการยกระดับช้ันสหกรณ์ ประกอบด้วย 

ระดับชั้น 
เริ่มต้นแผน 

ณ ตุลาคม 2558 
(แห่ง) 

เป้าหมายการยกระดับชั้น 
ปี 2559 - 2560 

(แห่ง) 

เป้าหมายในแต่ละระดับชั้น 
เม่ือสิ้นสุดแผน 

ณ ธันวาคม 2560 

ชั้น 1 2,252 รักษาระดับชั้น  4,629 
ชั้น 2 4,102 ยกระดับชั้น 2  : 2,377 แห่ง 2,173 
ชั้น 3 788 ยกระดับชั้น 3 :  448 แห่ง 340 
ชั้น 4 1,088 ช าระบัญชี/ถอนชื่อ : 1,088 แห่ง 0 
รวม 8,230  7,142 

3. ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 
    3.1 ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : เปรียบเทียบระดับชั้นสหกรณ์         
เมื่อเริ่มต้นแผนและสิ้นสุดแผน 

ระดับชั้น 

ระดับชั้น 
เม่ือเริ่มต้นแผน 
ณ ตุลาคม 2558 

เป้าหมาย 
เม่ือสิ้นสุดแผน 

  

ระดับชั้น  
เม่ือสิ้นสุดแผน 

ณ ธันวาคม 2560 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
ชั้น 1 2,252 27.36 4,629 64.81 1,917 24.57 
ชั้น 2 4,102 49.84 2,173 49.84 4,305 55.19 
ชั้น 3 788 9.57 340 9.57 363 4.65 
ชั้น 4 1,088 13.22 ช าระบัญชี

เสร็จสิ้น 
0 1,216 15.59 

รวม 8,230 100.00 7,142 100.00 7,801 100.00 
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 ทั้งนี้  เมื่อเริ่มแผน ตุลาคม 2558 มีสหกรณ์น ามาจัดระดับชั้น จ านวน 8 ,230 แห่ง           
และเมื่อสิ้นสุดแผน ธันวาคม 2560 คงเหลือสหกรณ์ที่น ามาจัดระดับชั้น จ านวน 7,801 แห่ง เนื่องจากมีสหกรณ์
ชั้น 4 ถอนชื่อได้ จ านวน 429 แห่ง (ยังไม่นับรวมจ านวนสหกรณ์ท่ีจัดตั้งใหม่หลังตุลาคม 2558) 

    3.2 ผลการยกระดับช้ันสหกรณ์ :  

การยกระดับช้ัน 
เป้าหมาย 

(แห่ง) 
ผลการยกระดับชั้น 
ปี 2559 - 2560 

(แห่ง) 

ผลส าเร็จ 
เทียบกับเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
รักษาระดับ ช้ัน 1 2,252 1,320 58.61 

ยกระดับ ชั้น 2 สู่ ชั้น 1 2,377 570 24.08 
ยกระดับ ชั้น 3 สู่ ชั้น 2,1 448 462 103.13 

รวมการยกระดับช้ัน 2,825 1,032 36.66 
ช าระบัญชี ชั้น 4 1,088 429 39.43 

โดยสรุปรายละเอียดการพัฒนาและยกระดับชั้นสหกรณ์ ดังนี้ 
 1) สหกรณ์ชั้น 1 มีความเข้มแข็งและสามารถรักษาระดับชั้นได้ จ านวน 1,320 แห่ง 
 2) สหกรณ์ชั้น 2 และ 3 มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นและสามารถยกระดับชั้นได้ จ านวน 1,032 แห่ง 
ประกอบด้วย  
     - สหกรณ์ชั้น 2 ขึ้นสู่ชั้น 1 จ านวน 570 แห่ง  
     - สหกรณ์ชั้น 3 ขึ้นสู่ชั้น 1 จ านวน   27 แห่ง  
     - สหกรณ์ชั้น 3 ขึ้นสู่ชั้น 2 จ านวน 435 แห่ง  
                         3) สหกรณ์ชั้น 4 ถอนชื่อได้ จ านวน 429 แห่ง และมีสหกรณ์ที่เข้าสู่กระบวนการเลิกระหว่าง
ปี 2559 - 2560 เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 557 แห่ง ท าให้สหกรณ์ชั้น 4 คงเหลือ จ านวน 1,216 แห่ง 

    3.3 สรุปผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนพัฒนา        
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 

   1. โครงการพัฒนาสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก
ระดับอ าเภอ  
       พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสหกรณใ์ห้มีความพร้อมที่
จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้
การสหกรณ์ในระดับอ าเภอ  
มีเป้าหมายในสหกรณ์ 
ภาคการเกษตร 878 แห่ง  
 

   - ในปี 2560 ด าเนินการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ ์
ภาคการเกษตร จ านวน 822 สหกรณ์  
(ร้อยละ 93.62) 
   - ในปี 2561 ได้คัดเลือกสหกรณ์ท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ จ านวน 
763 แห่ง 
 
 

  - สหกรณภ์าคการเกษตร 
จ านวน 763 แห่ง สามารถ
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้
เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร
ระดับอ าเภอ ตลอดจนเป็น   
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ระดับ
อ าเภอ  
   - สหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 3% จากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 423 แห่ง 
   - ด าเนินธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปมูลค่ารวม 18,593 ลบ. 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 

   2. โครงการพัฒนาผู้ตรวจการ
สหกรณ์  
       มีเปา้หมายในการฝึกอบรม
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 2 หลักสูตร 
ได้แก่  
       1) หลักสูตร “ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ระดับพ้ืนฐาน” จ านวน     
15 รุ่น 1,650 คน   
       2) หลักสูตร “ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ระดับกลาง” จ านวน 6 รุ่น 
660 คน 
 

ด าเนินการฝึกอบรมใน 2 หลักสูตร  
โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้ 
   1) หลักสูตรผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 1,596 คน  
(ร้อยละ 91)                    
   2) หลักสูตรผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับกลาง 614 คน (ร้อยละ 89) 

   - ผู้ตรวจการสหกรณ์ท่ีผ่าน
การอบรม สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
สามารถเขียนรายงานผล 
การตรวจสอบ พร้อมให้
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
สั่งการตามอ านาจหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง        

   3. โครงการสร้างระบบคุ้มครอง
ทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน) 
ด าเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
       3.1 พัฒนาเกณฑ์ก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
   - ออกเกณฑ์ก ากับดูแลกิจการทางการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนตามมติ ครม. จ านวน 6 
เรื่อง ประกอบด้วย  
    1) เกณฑ์ก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล 
จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การทบทวนเพดาน
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก การจัดท าและเปิดเผย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสมาชิกสมทบ 
    2) เกณฑ์ก ากับความเสี่ยงด้านเครดิต 
จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การก ากับดูแล
ลูกหนี้รายใหญ่ ทบทวนหลักเกณฑ์การให้
เงินกู้ของสหกรณ์ เกณฑ์ก ากับ
ความสามารถในการกู้ยืมของสหกรณ์ 
   - ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกแบบรายงานและพัฒนาระบบ
รายงานทางการเงินของสหกรณ์         
ออมทรัพย์ พร้อมจัดประชุมชี้แจงแบบ
รายงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 134 แห่ง     
   - จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน  
8 แบบรายงาน โดยแจ้งให้สหกรณ์ 

 
 
 
 
   - สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี 
แนวทางการปฏิบัติในเรื่อง
การเงินของสหกรณ์ และ 
เป็นกรอบส าหรับให้สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนถือใช้และปฏิบัติตาม 
ส่งผลให้การด าเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวมีความรัดกุม และช่วย
ลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
 
 
 
   - กรมสามารถใช้ประโยชน์
จากผลการรายงานมาใช้เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานของ
สหกรณ์และยังเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินของ
สหกรณ์ ตลอดจนสามารถช่วย
เตือนภัยให้กับสหกรณ์ได้ก่อนที่
จะเกิดปัญหาทางการเงิน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
       3.3 สร้างนักการเงินรุ่นใหม่ 
 

ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
รายงานข้อมูลทางการเงินตาม 
แบบรายงานดังกล่าวเพ่ือติดตามคุณภาพ
และสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
   - ร่วมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนา
ผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน”  
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน  
การบัญชี การก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ตามเกณฑ์สากล แก่ข้าราชการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 2 รุ่น  
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม รวม 90 ราย  
 

 
 
 
 
 
 
 
   - ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ 
ปฏิบัติงานแนะน า ส่งเสริม และ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
ถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย
ในพ้ืนที่ได้ 

   4. โครงการขับเคลื่อนการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
       ด าเนินการใน 3 กิจกรรม 
ได้แก่  
       1) การปฏิบัติงานการช าระ
บัญชี มีเป้าหมายการช าระบัญชี 
จ านวน 1,819 แห่ง ประกอบด้วย 
สหกรณ์ 1,086 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 
733 แห่ง   
       2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร ผู้ช าระบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรมือใหม่ จ านวน  
110 ราย 
      3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร กระบวนการร้องขอศาล
เพ่ือสั่งใหมล่้มละลาย จ านวน  
220 ราย 
 
 
 

 
 
 
 
   - ผลการช าระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 
396 แห่ง (ร้อยละ 21.77) แบ่งเป็น 
สหกรณ์ 187 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
209 แห่ง 
 
   - ผูช้ าระบัญชีผ่านการอบรม 111 ราย 
 
 
 
   - ผูช้ าระบัญชีผ่านการอบรม 213 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ผูช้ าระบัญชีที่ผ่าน 
การฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงาน
ช าระบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด แต่เนื่องจาก
การช าระบัญชีได้พบปัญหาและ
อุปสรรคบางประการ จึงท าให้
ไม่สามารถถอนชื่อได้ตามแผนที่
ก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 

   5. โครงการสหกรณ์สีขาว 
ด้วยธรรมาภิบาล 
       ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการ
ควบคุมภายในที่ดี ด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมี
สหกรณ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
219 แห่ง 
 

มีสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   1. การประเมินตามเกณฑ์ฯ ครบทั้ง 9 
หลัก มีสหกรณ์ผ่านการประเมินอยู่ใน
ระดับสีขาว จ านวน 116 แห่ง  
   2. การประเมินตามเกณฑ์ฯ จ านวน 4 
หลัก มีสหกรณ์ผ่านการประเมินอยู่ใน
ระดับสีขาว จ านวน 18 แห่ง 

   - สหกรณ์ท่ีผ่านการประเมิน
เป็นสหกรณ์สีขาว จะได้รับ
ความเชื่อมั่นจากสมาชิก  
และเป็นสหกรณ์ที่มีระบบ 
การปฏิบัติงานที่ดี ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล สามารถเป็น
ตัวอย่างให้กับสหกรณ์อ่ืนน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

   6. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่
การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง” 
มีเป้าหมายในการฝึกอบรม
คณะกรรมการสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์
การเกษตรตามนโยบายประชารัฐ
จ านวน 300 ราย  
 

ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 4 รุ่น มีผู้ผ่าน
การอบรม จ านวน 224 คน  
(ร้อยละ 74.67) 

ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

4. สรุปการประเมินผล 

    4.1 ผลประเมินผลส าเร็จของการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560  
         จากเป้าหมายการยกระดับชั้นสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนภายในปี 2560 คือ ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 2       
สู่ชั้น 1 จ านวน 2,377 แห่ง ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 3 สู่ชั้น 2 จ านวน 448 แห่ง และช าระบัญชีสหกรณ์ชั้น 4 
เสร็จสิ้น จ านวน 1,088 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
กับเป้าหมาย พบว่า การยกระดับชั้นสหกรณ์ในภาพรวมไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ สหกรณ์ชั้น 1 รักษา
ระดับชั้นได้ จ านวน 1,320 แห่ง และระดับชั้นลดลง จ านวน 932 แห่ง การยกระดับสหกรณ์ชั้น 2 ต่ ากว่า
เป้าหมาย โดยสามารถยกระดับสู่ชั้น 1 จ านวน 570 แห่ง (ร้อยละ 23.98 ของเป้าหมาย) การยกระดับสหกรณ์
ชั้น 3 สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถยกระดับสู่ชั้น 2 และ 1 จ านวน 462 แห่ง (ร้อยละ 103.13 ของเป้าหมาย) 
และการช าระบัญชี ต่ ากว่าเป้าหมาย สหกรณ์ชั้น 4 ถอนชื่อได้ จ านวน 429 แห่ง (ร้อยละ 39.43 ของเป้าหมาย 
1,088 แห่ง) ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดแผนแล้ว มีจ านวนสหกรณ์ชั้น 4 เพ่ิมขึ้นจากเดิมเมื่อเริ่มแผน เนื่องจากมีสหกรณ์     
ที่เข้าสู่กระบวนการเลิกระหว่าง ปี 2559-2560 จ านวน 557 แห่ง   
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    4.2 ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนา          
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560   
          ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้แทนของสหกรณ์ (ประธาน กรรมการ หรือผู้จัดการสหกรณ์) จ านวน 4,349 แห่ง ๆ ละ 1 คน ที่เป็นสหกรณ์
เป้าหมายตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559-2560 (สหกรณ์ระดับชั้น 2 และ ชั้น 3 เดิม ที่มีสถานะ
ด าเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) และ เจ้าหน้าที่ สสจ./สสพ. ผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559-2560 ระดับจังหวัด จ านวน 78 หน่วยงาน โดยสรุปผลประเมิน ดังนี้  

1) ผู้แทนของสหกรณ์เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559-2560 (สหกรณ์
ระดับชั้น 2 และ ชั้น 3 เดิม ที่ยังมีสถานะด าเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ตอบแบบประเมิน จ านวน
ทั้งสิ้น 4,205 คน พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบนโยบายและเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็ง      
ของสหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการ เช่น เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ซึ่งต้องพ่ึงตนเองได้และเป็นที่ พ่ึงให้กับสมาชิกได้  ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) เห็นด้วยกับ          
การแนะน าส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ตามศักยภาพ บริบท และประเภทที่แตกต่างกัน 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) และเห็นด้วยกับเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นกลไก
ส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐสู่สมาชิกจะไม่ประสบความส าเร็จถ้าสหกรณ์และสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ        
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนจาก      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในช่วงปี 2559 – 2560 ในระดับมากและมากที่สุด เช่น พึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้
แก่กรรมการ ด้านหลักการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ และการบริหารงานมืออาชีพ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) 
และพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ส่วนใหญ่ยังมี      
ความต้องการได้รับการแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระดับมากที่สุด          
เช่น ต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44)  ต้องการ
ให้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าแนะน าส่งเสริมอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 เดือน ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.22) ส าหรับความต้องการด้านการสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานและการสนับสนุนด้านเงินทุน 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15 และ 4.09)  

     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสหกรณ์ เห็นว่าปัจจัยที่สะท้อนผลส าเร็จในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นรูปธรรม 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
และมีรายได้มั่นคง 2) สหกรณ์ไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่อง 3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการยอมรับ      
จากชุมชน/สังคม สมาชิกมีความเชื่อมั่น และปัจจัยหลักที่ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอ่อนแอ เกิดปัญหา    
ในการด าเนินกิจการและสมาชิกไม่ศรัทธาระบบสหกรณ์ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ความไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติ
หน้าที่สมาชิกที่ดี หรือการขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก 2) สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน 3) การใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์          
ให้ตนเองหรือการทุจริตของบุคคลบางกลุ่ม 
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2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559-2560 ระดับ
จังหวัด จ านวน 78 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งสิ้น 369 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ (ร้อยละ 39.30) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (ร้อยละ 35.77) และ สหกรณ์จังหวัด (ร้อยละ 20.33) ตามล าดับ 
พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบประเมินรับรู้ รับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสหกรณ์                 
ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) การก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน ระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) โดยหน่วยงา นมี        
การด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์          
พ.ศ. 2559-2560 ระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) และส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ว่าปัจจัยที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ คือ ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์            
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

    4.3 ผลประเมินการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560  
         โดยคัดเลือกโครงการส าคัญที่ขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 จ านวน    
6 โครงการ ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้   

1) โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ สามารถคัดเลือกสหกรณ์    
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก       
และศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในระดับอ าเภอ จ านวน 822 แห่ง (ต่ ากว่าเป้าหมาย 56 แห่ง) ทั้งนี้ สามารถ
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ระดับอ าเภอ (บรรลุเป้าประสงค์ทั้ง 6 ด้าน) จ านวน 365 แห่ง ส่วนการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
สหกรณ์ระดับอ าเภอ สามารถด าเนินการได้ 10,101 ราย (ต่ ากว่าเป้าหมาย 3,069 ราย)  

2) โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์  ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับพื้นฐาน” รวม 15 รุ่น จ านวน 1,596 ราย (ต่ ากว่าเป้าหมาย 54 ราย) และหลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับกลาง” รวม 6 รุ่น จ านวน 614 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 46 ราย) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถด าเนินการตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
สามารถเขียนรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
สั่งการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง        
 3) โครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน) 
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยด าเนินงานใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ออกเกณฑ์ก ากับดูแลกิจการ
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามมติ ครม. จ านวน 6 เรื่อง 2) พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการเงิน โดยจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และแจ้งให้สหกรณ์
รายงานข้อมูลทางการเงินเพ่ือติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน และ 3) สร้างนักการเงินรุ่นใหม่ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การก ากับดูแล
สถาบันการเงินตามเกณฑ์สากลแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 90 ราย ตามเป้าหมาย  
 4) โครงการขับเคลื่อนการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมายการช าระบัญชี จ านวน 
1,819 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 1,086 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 733 แห่ง โดยสามารถถอนชื่อได้ 396 แห่ง 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,423 แห่ง)  
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 5) โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีสหกรณ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 219 แห่ง     
โดยมีสหกรณท์ีผ่่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับสีขาวทั้งสิ้น จ านวน 134 แห่ง (ร้อยละ 61.19 ของสหกรณ์ท่ีเข้ารับ
การประเมิน)  

6) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง”    
จัดฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรตามนโยบายประชารัฐ 
จ านวน 224 ราย (ต่ ากว่าเป้าหมาย 76 ราย) ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้จริง 

5. การจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์  
      จากการด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์จนสิ้นสุดแผนและประเมินผลการยกระดับชั้น
สหกรณ์แล้ว จึงได้ก าหนดให้ สสจ./สสพ. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานะของสหกรณ์ เพ่ือจัดกลุ่ม          
ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละแห่ง แล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกับผู้แทนของสหกรณ์ในการจัดท า
แผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาเป็นรายสหกรณ์ จ านวน 6,937 แห่ง (สหกรณ์ที่มีสถานะด าเนินงาน ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2561 ไม่รวมสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี) โดยสามารถสรุปข้อมูลเป้าหมายการแนะน า 
ส่งเสริมและพัฒนาใน 2 เป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 
 1) เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ จ านวน 5,136 แห่ง แบ่งเป็น 
     1.1 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พัฒนาเป็นสหกรณ์หลักระดับ
อ าเภอ) จ านวน 644 แห่ง 
     1.2 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2,323 แห่ง 
     1.3 รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง จ านวน 2,139 แห่ง 
     1.4 อ่ืนๆ จ านวน 30 แห่ง 
 2) เป้าประสงค์ด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวน 2,713 แห่ง แบ่งเป็น 
      2.1 แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน จ านวน 874 แห่ง 
     2.2 แก้ไขปัญหาหนี้สูญ จ านวน 152 แห่ง 
     2.3 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ จ านวน 534 แห่ง 
     2.4 ฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์ 361 แห่ง 
     2.5 เตรียมเลิกสหกรณ์ จ านวน 330 แห่ง 
     2.6 แก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ จ านวน 462 แห่ง  

 จากแผน การแนะน า ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์ สามารถสรุปข้อมูลความต้องการของสหกรณ์ 
ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐได้ ดังนี้  

1) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ มีหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สหกรณ์ต้องการรับการ
สนับสนุน ได้แก่ 

1.1 หลักสูตร  การพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีสหกรณ์ 
   1.2 หลักสูตร  การบริหารจัดการหนี้ องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ การทวงถามหนี้ ขั้นตอนการด าเนินการ

ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   1.3 หลักสูตร  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1.4 หลักสูตร  ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
1.5 หลักสูตร  การจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 
1.6 หลักสูตร  ความรู้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ (ส าหรับสมาชิกสหกรณ์) 
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   1.7 หลักสูตร  บทบาทหน้าที่ของการจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายจัดการสหกรณ์) 
   1.8 หลักสูตร  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจการเงินและสินเชื่อ 
   1.9 หลักสูตร  การตรวจสอบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์) 

     1.10 หลักสูตร  ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติตามกฎหมายของ ปปง. 
     1.11 หลักสูตร  ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการขายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
     1.12 หลักสูตร  การตลาดเพ่ือสหกรณ์การเกษตร 
     1.13 หลักสูตร  บริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบสหกรณ์อิสลามะ 
     1.14 หลักสูตร  การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
     1.15 หลักสูตร  ระบบโปรแกรมบัญชีของสหกรณ์ 
     1.16 หลักสูตร  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
     1.17 หลักสูตร “ห้องเรียนนักลงทุน” เพ่ือการบริหารจัดการทุนของสหกรณ์ และลดความเสี่ยง 
                    จากการลงทุนส าหรับสหกรณ์ 

   1.18 หลักสูตร “การสร้างศรัทธา และจิตส านึกของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์” 
   1.19 หลักสูตร “การวิเคราะห์งบการเงิน และการตรวจสอบบัญชี” 
   1.20 หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายสมาชิกด้วยสื่อ online” 
   1.21 หลักสูตร “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์” 

2) ด้านการตลาด 
    2.1 สนับสนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางด้านตลาด โดยเชื่อมโยงกับพาณิชย์จังหวัด สนับสนุนสหกรณ์

เข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้า และร้านค้าประชารัฐ 
    2.2 สนับสนุนและหาตลาดใหม่ๆ สนับสนุนการเขา้ร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ 
    2.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายตลาดในการรับซื้อและการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ ์
    2.4 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสหกรณ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ 

สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
    2.5 สนับสนุนสหกรณ์ในการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-commerce ระบบแอพพลิเคชั่น  

หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 
    2.6 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายรวบรวมน้ ายางสดของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
    2.7 สนับสนุนสหกรณ์ในการเข้าร่วมเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ 
    2.8 สนับสนุนการจัดต้ังตลาดนัดสินค้าสหกรณ ์
    2.9 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง 
    2.10 สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์สู่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม 

         2.11 ประสานคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจกับภาคเอกชนเพ่ือซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของ
สหกรณ์ล่วงหน้า 

3) ด้านเงินทุนหมุนเวียน สหกรณ์มีความต้องการวงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า (ร้อยละ 1 ต่อปี) และเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน  GMP 
และในส่วนของสหกรณ์อิสลาม มีความต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ
เปิดเงินกู้เงินในระบบอิสลามด้วย 
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4) ด้านอ่ืนๆ 
    4.1 สหกรณ์ที่ต้องการเป็นร้านค้าธงฟ้า และร้านค้าประชารัฐ แต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจใน

การด าเนินธุรกิจ 
    4.2 สหกรณ์ต้องการให้สนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมสหกรณ์เป็นเส้นทาง

ท่องเที่ยว แสดงผลิตภัณฑ์/ผลผลิตเด่นของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของ
เกษตรกรและชุมชนที่แวดล้อมสหกรณ์ด้วย 

   4.3 สหกรณ์ต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และต้องการได้รับการสนับสนุน 
ทนายความที่สามารถช่วยติดตามหนี้ค้างให้กับสหกรณ์ได ้

   4.4 สหกรณ์ขนาดเล็กต้องการผู้จัดท าบัญชีที่รัฐจัดหาหรือแนะน าให้โดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
        4.5 สหกรณ์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการหรือ

ให้ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบสหกรณ์ 
   4.6 สหกรณ์ต้องการการสนับสนุนการอบรมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก 
   4.7 สนับสนุนด้านการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบการผลิต เครื่องจักร การแปรรูป  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักอุตสาหกรรม และการยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

และจากแผนการแนะน า ส่งเสริมฯ สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ซึ่ง สสจ./สสพ. จะ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพ่ือแก้ไขหนี้ค้างและแก้ไขหนี้จะขาดอายุความ 
     2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสินเชื่อ เพ่ือให้สหกรณ์มีแนวทางในการบริหาร

จัดการหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ได้เป็นระบบมากข้ึน 
3) โครงการการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการขายหน้าร้าน POS เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง และป้องกันปัญหาทุจริต 
4) โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้าวเปลือก เพ่ือให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางใน

การรวบรวมข้าวเปลือก สมาชิกได้รับราคาท่ียุติธรรม 
5) โครงการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินงานอย่างมีระบบมาตรฐานไม่ประสบ

ปัญหา เจ้าหน้าที่ไม่สามารุปฏิบัติงานได้กรณีเจ้าหน้าที่ลาออกและเพ่ิมทักษะให้ผู้ปฏิบัติงาน 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ พัฒนาทีมงาน เพ่ือให้บุคลากรสหกรณ์  

มีความรู้ ความสามารถมีความเข้าใจระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของตนเองและมีการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ 

7) โครงการส่งเสริมการติดตามหนี้ค้างนานเพื่อจัดชั้นลูกหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระ กระตุ้น
สมาชิกให้มีการช าระหนี้ที่ดี 

8) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชแซมสวนยางพาราและให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการตลาด 
9) โครงการสร้างมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
10) โครงการน าหนี้ค้างนานเข้าสู่กระบวนการของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟู

เกษตรกรสนับสนุนสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีหนี้ค้างนาน 
11) โครงการเชื่องโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์มีการช่วยเหลือกันในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ด้านต่างๆ 
12) โครงการคัดกรองสมาชิกที่ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์เป็นเวลานานและปรับปรุง

ฐานข้อมูลสมาชิกให้สมบูรณ์ 
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สรุปการประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์ปี 2559 – 2560  

13) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออมและการระดมทุนในสหกรณ์ 
14) โครงการการใช้อุปกรณ์การตลาดให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
15) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจปั้มน้ ามันของสหกรณ์ 
16) โครงการพัฒนาการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก 
17) โครงการการฟื้นฟูสหกรณ์ ภายใต้แผนการฟื้นฟูทุกธุรกิจ 
 

 

 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน  

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


