
การประชมุชีแ้จงและซกัซอ้มแนวทางการด าเนินงานโครงการพฒันาความเขม้แขง็เพือ่ยกระดบัชัน้สหกรณ ์

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

Cooperative Promotion Department

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

กรอบแนวทางการจัดท า

แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็ง

รายสหกรณ์

วันพธุที ่15 สิงหาคม 2561

ห้องประชุมศนูยส์ารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสรมิสหกรณ์



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



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

เกณฑก์ารจัดชั้นสหกรณ์ 

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



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 าเนนิงาน 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



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 20 ส.ค. 2561

 ประมวลขอ้มูลพืน้ฐานและจดัท าแผนฯ รายสหกรณเ์บือ้งตน้ จัดส่ง กผง. 

ภายใน 31 ส.ค. 2561 

 สรุปรปูแบบ/วธิกีารแนะน า ส่งเสรมิตามแผนฯ ไปสู่การปฏบิัตใินปี 2562 โดยแยก

ตามประเภทสหกรณแ์ละจดัท 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



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 สหกรณท์ี่ตอบแบบประเมนิ

สก.การเกษตร 

61%

สก.ประมง 

1%

สก.นคิม

1%

สก.ออม

ทรัพย ์

11%

สก.เครดติยู

เนี่ยน 

8%

สก.รา้นคา้ 

2% สก.บรกิาร

16%

 ระดับความเขม้แขง็ของสหกรณต์ามความคิดเหน็ของสหกรณ ์

เป้าหมาย

เข้มแข็งมากทีส่ดุ/พึง่ตนเองได้        

เข้มแข็งปานกลางและตอ้งได้รบัสนบัสนนุจากรฐั

เข้มแข็งแตย่งัไมต่อ่เนือ่ง

เริ่มเขม้แขง็และตอ้งการความชว่ยเหลอืจากรฐัทกุดา้น

ไม่แนใ่จและไมม่ขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ

10.43%

36.89%

13.49%

30.48%

8.71%

n = 3,662 

ประมวลขอ้มลู ณ 31 กรกฎาคม 2561



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560
ส่วนที่ 2 : ประเมนิความคิดเหน็ของสหกรณต์อ่การพัฒนาความเขม้แขง็สหกรณ ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณด์ าเนนิการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

ประเดน็การประเมิน ระดบัความคดิเหน็

� นโยบายและวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ ์

1. สหกรณ์ทีม่คีวามเขม้แขง็ ต้องเปน็สหกรณท์ีพ่ึง่ตนเองไดแ้ละสามารถเปน็ทีพ่ึง่ใหก้บัสมาชิก พร้อมแกไ้ขปญัหา

ของสมาชกิได ้

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

2. ท่านคดิวา่สหกรณท์ีม่คีวามเขม้แขง็ ควรมคีณุสมบัตอิยา่งไร

2.1 สหกรณส์ามารถใหบ้รกิารสมาชกิไดต้ามความต้องการ (สมาชกิส่วนใหญเ่ชือ่มัน่และท าธรุกจิกบัสหกรณ ์

เช่น การฝากเงนิ การกู ้ขายผลผลติ/ซือ้ปจัจยัการผลติและสนิคา้กับสหกรณ ์เป็นต้น)

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

2.2 สหกรณม์ปีระสทิธภิาพในการด าเนินธรุกจิและมีสถานะทางการเงนิทีม่ัน่คง เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

2.3 สหกรณบ์รหิารจดัการองคก์รอยา่งเปน็ระบบ  ระเบยีบปฏิบตัทิีเ่หมาะสม มีระบบการควบคมุ และขอ้มลู

ทางการเงนิและบญัชทีีเ่ชื่อถอืได้

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

ประเดน็การประเมิน ระดบัความคดิเหน็

2.4 คณะกรรมการสหกรณบ์รหิารงานดว้ยความถกูตอ้งโปรง่ใส ไม่มขีอ้บกพรอ่งหรอืไมเ่กดิการทจุรติใน

สหกรณ์

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

2.5 ผู้จัดการและบคุลากรฝา่ยจดัการควรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานดว้ยความซือ่สตัยแ์ละมุ่งมัน่

ตั้งใจใหก้ารท างานเกดิผลส าเรจ็เพือ่ใหส้มาชกิเกดิความมั่นใจ และไดร้บัประโยชนต์ามวตัถปุระสงคก์ารจดัตั้ง

สหกรณ์

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

3. การแนะน า ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการด าเนนิงานของสหกรณ ์ควรด าเนินการตามศักยภาพ บริบท และประเภท

ของสหกรณท์ีแ่ตกตา่งกนั

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

4. เป้าหมายการพฒันาสหกรณใ์หม้คีวามเขม้แขง็เป็นกลไกสง่ผา่นความชว่ยเหลอืจากภาครฐัสู่สมาชกิและ

เกษตรกรทัว่ไปจะไมป่ระสบความส าเรจ็ ถ้าสหกรณแ์ละสมาชกิไมใ่หค้วามรว่มมอื

เห็นดว้ยมากทีส่ดุ



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

ประเดน็การประเมิน ระดบัความพงึพอใจ

�ความพงึพอใจหรอืประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการแนะน า ส่งเสรมิ และสนับสนุนจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ในชว่งปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

1. การพฒันาศักยภาพดา้นบคุลากรของสหกรณ ์ 

1.1 พัฒนาความรูแ้กค่ณะกรรมการ ด้านหลกัการสหกรณ ์บทบาท หน้าที ่และการบรหิารงานสหกรณ ์ 

อย่างมอือาชพี 

มาก

1.2 พัฒนาศกัยภาพฝา่ยจดัการและเจา้หนา้ทีใ่นการบรหิารและด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ มาก

2. การสนบัสนนุดา้นเงนิทนุหมนุเวยีน

2.1 กองทนุพฒันาสหกรณ์ มาก

2.2 กองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร มาก



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560
ประเดน็การประเมิน ระดบัความพงึพอใจ

3. สนับสนุนเงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพการด าเนินธรุกจิ และการใหบ้รกิารสมาชกิของสหกรณ์

3.1 เงินอดุหนุนคา่ใช้จา่ยทางการตลาดในการผลติและจ าหนา่ยเมลด็พนัธุด์ี มาก

3.2 เงินอดุหนุนจดัหาปัจจยัการผลิต อุปกรณ์/สิ่งกอ่สรา้ง เพื่อรวบรวม/แปรรปูผลผลติการเกษตร มาก

3.3 สนับสนุนเงนิอดุหนนุชดเชยดอกเบีย้เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นหนีส้นิของสมาชกิสหกรณ์ มาก

3.4 สนับสนุนเงนิอดุหนนุชดเชยดอกเบี้ยเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชิกสหกรณท์ีป่ระสบภยัธรรมชาติ มาก

4. การสง่เสรมิพฒันาสหกรณใ์หม้คีวามเขม้แขง็

4.1 ส่งเสรมิผลกัดนัใหส้มาชกิสหกรณ ์มีส่วนรว่ม  ในการด าเนินธรุกจิของสหกรณเ์พิม่ขึน้ มาก

4.2 ส่งเสรมิ แนะน า วิเคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิของสหกรณ ์และรว่มหาแนวทางพฒันาธรุกิจใหม้ี

ความมัน่คง

มาก

4.3 ส่งเสรมิ แนะน า ให้สหกรณม์กีารบรหิารจดัการและการควบคมุภายในทีด่ี มากทีส่ดุ

4.4 แนะน า ส่งเสรมิ และหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาของสหกรณ์ มากทีส่ดุ



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

ประเดน็การประเมิน ระดบัความคดิเหน็

สหกรณข์องทา่นตอ้งการไดร้บัการแนะน า ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการด าเนนิงานจากกรมสง่เสรมิสหกรณใ์นเรือ่งใด

1. การใหค้ าแนะน า ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการด าเนนิงานของสหกรณ ์(ขั้นพืน้ฐาน)

1.1 ให้เจา้หนา้ทีส่่งเสรมิสหกรณ ์เข้าแนะน า ส่งเสรมิสหกรณอ์ยา่งสม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งทกุ 2 เดือน เห็นดว้ยมาก

1.2 เจ้าหนา้ทีส่่งเสรมิสหกรณ ์ควรเขา้รว่มประชมุประจ าเดอืนของสหกรณท์กุครัง้ เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

1.3 เจ้าหนา้ทีส่่งเสรมิสหกรณ ์ควรเขา้รว่มประชมุกลุม่สมาชกิของสหกรณอ์ยา่งสม่ าเสมอ เห็นดว้ยมาก

1.4 ใหค้ าแนะน าเกีย่วกับระเบยีบ ข้อบังคบั กฎหมาย ที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

2. ด้านการชว่ยเหลือใหค้ าปรกึษาและแกไ้ขปญัหาการด าเนินงานของสหกรณ์ เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

3. ด้านการสนบัสนนุงบประมาณในการเพิม่ศกัยภาพการด าเนนิธรุกิจของสหกรณ์ เห็นดว้ยมากทีส่ดุ

4. ด้านการสนับสนุนเงนิทนุในการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ เห็นดว้ยมากทีส่ดุ



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

ส่วนที่ 3 : ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาความเขม้แขง็ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

3.1 ในมุมมองของสหกรณ ์การพัฒนาความเขม้แข็งสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรใหเ้กิดผลส าเรจ็ชดัเจนและเปน็รปูธรรม พิจารณาจาก

ปัจจัยใด

ล าดับที ่1 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีและมีรายไดท้ีม่ัน่คง

ล าดับที ่2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไมม่ีการทจุรติหรอืขอ้บกพรอ่ง

ล าดับที ่3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการยอมรบัจากชมุชน/สงัคม และสมาชกิมคีวามเชือ่มัน่

3.2 ความคิดเหน็ของสหกรณถ์งึปจัจยัหลกัทีท่ าใหส้หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรออ่นแอ เกิดปัญหาในการด าเนนิกิจการและสมาชกิไม่

ศรัทธาในระบบสหกรณ ์

ล าดับที ่1 ความไม่มีวินยัและไม่ปฏบิัตตินใหเ้ปน็สมาชกิทีด่ ีหรือการไม่มีสว่นรว่มของสมาชกิในการด าเนนิธรุกิจรว่มกับสถาบันเกษตรกร

ล าดับที ่2 สมาชิกสถาบนัเกษตรกรไมเ่ขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตนหรอืไม่เหน็ความส าคญัของการเปน็เจา้ขององคก์รรว่มกนั

ล าดับที ่3 ใช้ระบบสหกรณ ์หรือการด าเนนิธรุกิจในรปูแบบสหกรณ์เปน็เครือ่งมอืในการแสวงหาผลประโยชนใ์หก้ับตนเองหรอืมีการ

ทุจริตจากบุคคลบางกลุ่ม



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

ผลประเมินการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์ ปี 2559-2560

3.3 ความคิดเหน็ของสหกรณต์อ่การส่งเสรมิและพฒันาความเข้มแขง็ของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในระยะ 10-20 ปี ว่าภาครัฐ

ควรด าเนนิการอย่างไร เพื่อใหอ้งคก์รพึ่งตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื           

ล าดับที ่1 สร้างและสนบัสนนุชมุนมุสหกรณ์เขม้แข็ง และท าหนา้ทีเ่ปน็ศนูย์กลางในการด าเนนิธรุกิจของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

สมาชิก และภาคเีครอืข่าย

ล าดับที ่2 สร้างองคก์รกลางของสถาบนัเกษตรกร เพื่อท าหนา้ทีต่รวจสอบการด าเนนิกิจการของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร       

เป็นการเฉพาะ โดยภาครฐัท าหนา้ทีเ่พยีงการก ากับดแูลใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายเทา่นัน้และไมเ่ขา้ไปแทรกแซงการด าเนนิกิจการ

ล าดับที ่3 ปรับปรงุกฎหมายใหร้องรับการด าเนนิกิจการหรอืเอือ้ต่อการด าเนนิกจิการในภาวะปจัจบุัน โดยแยกสหกรณเ์ปน็ 2 

ประเภท เท่านัน้คอื สหกรณภ์าคการเกษตร และสหกรณภ์าคการเงนิ



แบบประเมินของเจ้าหน้าที่ สสจ./สสพ.

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

แบบประเมินของเจ้าหน้าที่ สสจ./สสพ.  แบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ประกอบดว้ย

กลุ่มเปา้หมายผู้ตอบแบบประเมิน : สสจ./สสพ. อย่างนอ้ยหน่วยงานละ 3 คน ประกอบดว้ย

1. สหกรณจ์งัหวดั     

2. ผู้แทนเจา้หน้าที่กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างนอ้ย 1 คน

3. ผู้แทนเจา้หนา้ที่กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ ์อย่างนอ้ย 1 คน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน

ส่วนที่ 2 : ประเมินความคิดเหน็ของเจา้หน้าที่กรมส่งเสรมิสหกรณต์อ่การขบัเคลือ่นแผนพฒันา

ความเขม้แขง็สหกรณ ์ที่กรมส่งเสรมิสหกรณด์ าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

2.1 นโยบายและวตัถุประสงค์ตามแผนพัฒนาความเขม้แขง็สหกรณ ์พ.ศ. 2559-2560

2.2 ปัจจัยน าเขา้และกระบวนการขบัเคลื่อนแผนพัฒนาความเขม้แขง็สหกรณ ์พ.ศ. 2559-2560

2.3 ความคิดเหน็ตอ่ปจัจัยที่สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาความเขม้แขง็และยกระดบัชัน้สหกรณ์

ส่วนที่ 3 : ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะ

ตอบแบบประเมิน

ภายใน 

20 ส.ค. 2561



แนวทางการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม 

และพัฒนาความเข้มแข็งรายสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่จัดท าแผน

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

สหกรณ์ที่มสีถานะด าเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จ านวน 6,937 แห่ง

*** กรณทีี่มสีหกรณจ์ดัตัง้ใหม่หลงัวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ให้นับเปน็กลุ่มเปา้หมายทีต่อ้งจดัท าแผนการแนะน า ส่งเสรมิและพฒันาความเขม้แขง็ดว้ย



กระบวนการจัดท าแผนแนะน า ส่งเสริมฯ

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

รวบรวม วิเคราะห์

ข้อมูลของสหกรณ์

 สรุปข้อมลูพื้นฐานและขอ้มลู

ส าคัญของสหกรณ ์(ส่วนที่ 1)

ข้อมูลทัว่ไป/มาตรฐานสหกรณ/์

ชั้นสหกรณ/์แผนกลยทุธข์องสหกรณ/์

แผนงานประจ าปขีองสหกรณ/์

การควบคมุภายใน/ธรรมาภบิาลใน

สหกรณ/์ขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชี/

ข้อบกพรอ่ง ฯลฯ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารภายใน

หน่วยงาน (Workshop 1)

สร้างองคค์วามรูก้ารท าแผน วิเคราะหส์หกรณ ์จัดท า

ร่างแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพฒันาฯ รายสหกรณ์

 สรุปผลการวิเคราะหส์หกรณ ์(ส่วนที่ 2)

- จัดกลุ่มสหกรณ์เพือ่ท าแนวทางส่งเสรมิฯ     

ประชุมเชิงปฏิบตักิารร่วมกบั

สหกรณ์เป้าหมาย 

(Workshop 2)

สร้างความเขา้ใจ น าเสนอแผนการแนะน า     

ส่งเสรมิฯ ในภาพรวมของจงัหวดั และรว่มกบั

สหกรณข์บัเคลื่อนน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ

 แผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพฒันา

ความเขม้แขง็เปน็รายสหกรณ ์(เล่มรายงาน)

 ร่างแผนการแนะน า ส่งเสริมฯ (ส่วนที่ 3)

- ร่างแผนแนะน า ส่งเสรมิฯ รายสหกรณ์

- ร่างแผนแนะน า ส่งเสรมิฯ ภาพรวมของจงัหวัด

กลุ่มเขม้แขง็/พฒันา กลุ่มทีต่อ้งแกไ้ขปญัหา

ส่งรายชือ่ สก.กลุม่ทีต่อ้งแกไ้ขปญัหาให ้กผง. ภายใน 22 ส.ค. 2561

ส่งร่างแผนแนะน า ส่งเสรมิฯ ให้ กผง. ภายใน 31 ส.ค. 2561

สรุปรูปแบบ/วธิกีาร การเขา้แนะน า ส่งเสรมิฯ 

ในปี 2562 แยกตามประเภทสหกรณ์

จัดส่งรปูเลม่แผนการแนะน า ส่งเสรมิ และ

พัฒนาความเขม้แขง็สหกรณ ์ให้ กผง. 

ภายใน 15 ก.ย. 2561

1) สก.ทีม่ขีอ้บกพรอ่ง   6) สก.ปญัหาอืน่ๆ  

2) สก.ทีม่หีนีค้า้งนาน

3) สก.ทีต่อ้งฟืน้ฟกูจิการ

4) สก.ทีค่วรควบกจิการ

5) สก.ทีค่วรเลกิกจิการ

1) สก.ระดบัอ าเภอ

2) สก.ทีต่อ้งพฒันา/เพิม่

ศักยภาพ รับการสนบัสนนุจากรฐั     

3) สก.ทีเ่ขม้แขง็ พึ่งตนเองได้



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงาน

(Workshop 1)

ข้อมลูพืน้ฐานของ

สหกรณ์

วิเคราะหข์อ้มูลของสหกรณ ์

โดยใชเ้ครือ่งมอื :

- SWOT Analysis  

- PESTLE Model 

- Balanced Scorecard 

- เกณฑม์าตรฐานสหกรณ์

- เกณฑจ์ัดระดับชัน้สหกรณ์

ฯลฯ

สรุปผลการวิเคราะห์และจดักลุม่

ของสหกรณ์

กลุ่มเขม้แขง็/พัฒนา

กลุ่มที่ตอ้งแกไ้ขปญัหา

1) สก.ที่มีขอ้บกพรอ่ง     4) สก.ที่ควรควบกจิการ

2) สก.ที่มหีนีค้้างนาน     5) สก.ที่ควรเลิกกจิการ

3) สก.ที่ตอ้งฟืน้ฟกูจิการ 6) สก.ปัญหาอืน่ๆ  

1) สก.ระดบัอ าเภอ

2) สก.ที่ตอ้งพฒันา/เพิ่มศกัยภาพ 

รับการสนบัสนนุจากรฐั     

3) สก.ที่เขม้แขง็ พึ่งตนเองได้

ร่างแผนการแนะน า 

ส่งเสรมิฯ 

 เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสรมิ

 ความตอ้งการสนับสนนุจาก

ภาครัฐ

 แผนการแนะน า ส่งเสรมิ ปี 2562 

(ระบุ กิจกรรม ตัวชีว้ดั เป้าหมาย

การด าเนนิงานที่ชดัเจน 

- แผนรายสหกรณ์

- แผนภาพรวมจังหวดั



กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

สหกรณ์เป้าหมาย (Workshop 2)

แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ภาพรวมของจังหวัด

 รูปแบบการจัดประชมุ สสจ./สสพ. อาจแบง่กลุ่มยอ่ยของสหกรณ์

ให้เหมาะสมตามประเภทสหกรณห์รอืแนวทางการส่งเสริมที่ประเมนิ

เบื้องตน้ เช่น

- สหกรณภ์าคการเกษตร

- สหกรณน์อกภาคการเกษตร

- สหกรณก์ลุ่มที่มีความเขม้แขง็/พฒันา

- สหกรณก์ลุ่มที่ตอ้งแกไ้ขปญัหา

แบ่งกลุ่มตามประเภทของสหกรณ์

แบ่งกลุ่มตามแนวทางการส่งเสรมิ

แผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ ์

 เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสรมิ (ภาพรวมของ

จังหวดั)

 ความตอ้งการสนับสนนุจากภาครฐั

 แผนการแนะน า ส่งเสรมิ ปี 2562 ภาพรวมของ

จังหวดั (ระบุ กิจกรรม ตัวชีว้ดั เป้าหมายการ

ด าเนนิงานที่ชดัเจน 



Q & A

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



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

ดาวน์โหลดเอกสารการด าเนินงานโครงการไดท้ี่หน้าเวบ็ไซตก์องแผนงาน

หรือ สแกน QR Code


