
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 .......................................................................................................  

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา        
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์และประมวลผล และ      
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ในแต่ละแห่ง แบบประเมินนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 2 : ประเมินความคิดเห็นของสหกรณ์ต่อการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

 ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในฐานะผู้แทนของสหกรณ์โปรดกรอกข้อมูลในช่อง ................... หรือท า
เครื่องหมาย  ลงในกรอบสี่เหลี่ยม    ตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสหกรณ์............................................................................................... จังหวัด................................... 

1.2 ประเภทสหกรณ์ 
  สหกรณ์การเกษตร   สหกรณ์ประมง     สหกรณ์นิคม 

  สหกรณ์ออมทรัพย์   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    สหกรณ์ร้านค้า   สหกรณ์บริการ 

1.3 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ประธานกรรมการ              ผู้จัดการสหกรณ์    

               ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ระบุต าแหน่ง.......................   

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ระบุต าแหน่ง.......................   

1.4 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

  ไม่ถึง 1 ปี   1 - 4 ปี   4 - 10 ปี   10 ปีขึ้นไป 

1.5 ท่านรับรู้รับทราบแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือไม่ 
 ทราบ   ไม่ทราบ 

1.6 ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่านมีความเข้มแข็งในระดับใด 

 เข้มแข็งมากท่ีสุดและพ่ึงตนเองได้         
 เข้มแข็งปานกลางและต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 เข้มแข็งแต่ยังไม่ต่อเนื่อง 

 เริ่มเข้มแข็งและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกด้าน 

 ไม่แน่ใจและไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 

 

แบบสหกรณ์ 
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ส่วนที่ 2 : ประเมินความคิดเห็นของสหกรณ์ต่อการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

  นโยบายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  
1. สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ต้องเป็นสหกรณ์ที่พึ่งตนเองได้
และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิก พร้อมแก้ไขปัญหา
ของสมาชิกได้  

     

2. ท่านคิดว่าสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
    2.1 สหกรณ์สามารถให้บริการสมาชิกได้ตามความต้องการ 
(สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อมั่นและท าธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น   
การฝากเงิน การกู้ ขายผลผลิต/ซื้อปัจจัยการผลิตและสินค้า 
กับสหกรณ์ เป็นต้น) 

     

    2.2 สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ        
และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

     

    2.3 สหกรณ์บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม มีระบบการควบคุม และข้อมูล
ทางการเงินและบัญชีทีเ่ชื่อถือได้ 

     

    2.4 คณะกรรมการสหกรณ์บริหารงานด้วยความ
ถูกต้องโปร่งใส ไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่เกิดการทุจริต        
ในสหกรณ ์

     

    2.5 ผู้จัดการและบุคลากรฝ่ายจัดการควรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์         
และมุ่งมั่นตั้งใจให้การท างานเกิดผลส าเร็จเพ่ือให้สมาชิก
เกิดความมั่นใจ และได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์     
การจัดตั้งสหกรณ ์

     

3. การแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ควรด าเนินการตามศักยภาพ บริบท      
และประเภทของสหกรณ์ที่แตกต่างกัน 

     

4. เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง     
เป็นกลไกส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐสู่สมาชิก
และเกษตรกรทั่วไปจะไม่ประสบความส าเร็จ ถ้าสหกรณ์
และสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

  ความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560  (เฉพาะรายการที่สหกรณ์ของท่านได้รับการแนะน า ส่งเสริม หรือเข้าร่วมโครงการ) 

1. การพัฒนาศกัยภาพดา้นบุคลากรของสหกรณ ์  
   1.1 พัฒนาความรู้แก่คณะกรรมการ ด้านหลักการ
สหกรณ ์บทบาท หน้าที่ และการบรหิารงานสหกรณ์  
อย่างมืออาชีพ  

     

   1.2 พัฒนาศกัยภาพฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที ่    
ในการบริหารและด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์

     

2. การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียน 
   2.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์      
   2.2 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร      
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธรุกิจ และการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ 
   3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิต
และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี 

     

   3.2 เงินอดุหนุนจดัหาปัจจัยการผลิต อุปกรณ์/
สิ่งก่อสร้าง เพื่อรวบรวม/แปรรูปผลผลิตการเกษตร       

   3.3 สนับสนุนเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเพ่ือช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ 

     

   3.4 สนับสนุนเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติ      

4. การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
   4.1 ส่งเสริมผลกัดนัให้สมาชิกสหกรณ์ มีส่วนรว่ม  
ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึน้ 

     

   4.2 ส่งเสริม แนะน า วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์  และร่วมหาแนวทางพัฒนาธุรกิจให้มี            
ความมั่นคง 

     

   4.3 ส่งเสริม แนะน า ให้สหกรณม์ีการบรหิารจดัการ
และการควบคุมภายในทีด่ ี

     

   4.4 แนะน า ส่งเสริม และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของสหกรณ์ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ต้องการ 

  สหกรณ์ของท่านต้องการได้รับการแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องใด 
1. การให้ค าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ (ขั้นพื้นฐาน) 
   1.1 ใหเ้จ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 เดือน 

     

   1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือนของสหกรณ์ทุกครั้ง 

     

   1.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
ของสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

     

   1.4 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ ์

     

2. ด้านการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

     

3. ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

     

4. ด้านการสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์      
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

3.1 ในมุมมองของท่าน การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เกิดผลส าเร็จชัดเจนและเป็น
รูปธรรม พิจารณาจากปัจจัยข้อใด 
(เลือกข้อที่ท่านเห็นด้วยที่สุดเพียง 3 ข้อ) 

 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่อง 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลประกอบการไม่ขาดทุน (มีก าไร) 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด าเนินกิจการได้ตามแผนงานประจ าปีที่ก าหนด 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการบริการแก่สมาชิก 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการยอมรับจากชุมชน/สังคม และสมาชิกมีความเชื่อมั่น 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพที่จะคืนประโยชน์หรือสนับสนุน (บริจาคหรือช่วยเหลือ)       
การสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กร/หน่วยงานในชุมชน หรือท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล 

3.2 ท่านคิดว่าปัจจัยหลักที่ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอ่อนแอ เกิดปัญหาในการด าเนินกิจการ         
และสมาชิกไม่ศรัทธาในระบบสหกรณ์ เกิดจากปัจจัยใดมากที่สุด  
(เลือกข้อที่ท่านเห็นด้วยที่สุดเพียง 3 ข้อ) 

 สมาชิกสถาบันเกษตรกรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนหรือไม่เห็นความส าคัญของการเป็นเจ้าของ
องค์กรร่วมกัน 

 ความไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดี หรือการไม่มีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกร 

 ใช้ระบบสหกรณ์ หรือการด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือมีการทุจริตจากบุคคลบางกลุ่ม 

 การแข่งขันระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบสหกรณ์ 

 กลุ่มผู้มีอ านาจ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในทางทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เข้ามาบริหารกิจการ
สถาบันเกษตรกรหรือเข้ามามีบทบาทหลักในการก าหนดนโยบายและแทรกแซงการด าเนินธุรกิจในองค์กร 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกรไม่เอ้ืออ านวย หรือส่งเสริมให้การด าเนินกิจการของสถาบัน
เกษตรกรพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากได้ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐไม่ผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง และมีศักยภาพ            
ที่จะพ่ึงพาตนเองได้ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 
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3.3 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 10-20 ปี ท่านคิดว่าภาครัฐ
ควรด าเนินการอย่างไร เพื่อให้องค์กรของท่านพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน           
(เลือกข้อที่ท่านเห็นด้วยที่สุดเพียง 3 ข้อ) 

 ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดการควบรวมกิจการของสถาบันเกษตรกร 

 ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการด าเนินกิจการหรือเอ้ือต่อการด าเนินกิจการในภาวะปัจจุบัน โดยแยก
สหกรณ์เป็น 2 ประเภท เท่านั้นคือ สหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์ภาคการเงิน 

 สร้างและสนับสนุนชุมนุมสหกรณ์เข้มแข็ง และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินธุรกิจ             
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมาชิก และภาคีเครือข่าย 

 สร้างองค์กรกลางของสถาบันเกษตรกร เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการของสหกรณ์      
และกลุ่มเกษตรกรเป็นการเฉพาะ โดยภาครัฐท าหน้าที่เพียงการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น         
และไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินกิจการ 

 ผลักดันและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการแข่งขันออกนอกระบบสหกรณ์ 
โดยพัฒนาองค์กรไปสู่รูปแบบบริษัท/องค์กรธุรกิจใหม่เพ่ือให้เติบโตและด าเนินธุรกิจได้ภายใต้กฎหมายทั่วไป     
ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
 

3.4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


