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ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) เป็นระบบการ

ท างานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มจัดท าขึ้น เมื่อปี 2555 เพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีแบบแผน มีขั้นตอนเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

ทั้งประเทศ มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

โดยระบบดังกล่าวจะยึดหลักการท างาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติงานส่งเสริมและ

พัฒนา (Promotion) การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and reporting) และ การประเมินผล

และพัฒนา (Development) ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามระบบ CPS ในระยะแรก จะด าเนินการจัดท าเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องด้วยมือ ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : 

CPS) ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 (เล่มปก 

สีม่วง จัดท าโดยศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (ศบร.)) แต่ระยะต่อมาใน ปี 2557  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาระบบ CPS เป็นระบบการท างานผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) ของส านักงาน

สหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 ฉบับปรับปรุง (เล่มปกสีส้ม 

จัดท าโดยศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (ศบร.) ) ซึ่งการท างานผ่านระบบ CPS Online 

ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการในการท างานผ่านระบบ CPS Online ทั้งด้านอุปกรณ์

บุคลากร และตัวระบบเองซึ่งใช้งานได้เฉพาะภายในระดับส านักงานเท่านั้น ท าให้การใช้งานระบบดังกล่าวไม่ถูก

ใช้งานอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด รวมทั้ง ตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาระบบงานขึ้นใหม่เพ่ือเก็บ

รวบรวม/ติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 ซึ่งได้เปิดระบบให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานแล้ว และต่อมาในปี 2562 ได้พัฒนา

ต่อยอดระบบงานดังกล่าวเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล/ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย ซึ่งปัจจุบันระบบงานดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถ

เปิดใช้งานในส่วนของการวบรวมข้อมูล/ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ทั้งนี้ ในระบบงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูล/ติดตามผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ยังมีส่วนหนึ่ง

ของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนก่อนการเข้าปฏิบัติงานด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา

แล้วเห็นว่าระบบงานนี้สามารถน ามาใช้กับระบบการส่งเสริมสหกรณ์ได ้



ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

งานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านระบบงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะท้อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลลัพธ์ จากการแนะน าส่งเสริม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ส่งเสริมงานสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนา

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนา

สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จึงได้ร่วมกันจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

(Cooperatives Promotion System : CPS) ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้ประกอบการวางแผน (Planning) การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 

(Promotion) การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and reporting) และ การประเมินผลและ

พัฒนา (Development) อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน า ส่งเสริมและ

พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไปในอนาคต 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์  

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

  ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) เป็นวิธีการท างานที่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเครื่องมือทางวิชาการต่าง  ๆ เพ่ือให้ได้

ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการแนะน าส่งเสริมว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องท างานร่วมกับ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการแก้ไขปัญหา และจุดที่ดีอยู่แล้วต้องส่งเสริมให้ดีขึ้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมสหกรณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ทุกเรื่อง แต่สามารถช่วยกันก าหนด

แนวทางการแก้ไขได้โดยเริ่มเป็นขั้นตอน จัดเรียงล าดับความส าคัญและวิธีการท างาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ต้องปฏิบัติงานแบบ Milestone คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตามขั้นตอน ไม่มีการข้ามขั้นตอนใด

ขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติหรือรวบรัดขั้นตอน จะท าให้ผลการปฏิบัติงานขาดสาระส าคัญไม่สมบูรณ์ ซึ่งแต่ละ

ขั้นตอนมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน 

  ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) หลักส าคัญ คือ การจัดระบบการท างานของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมสหกรณ์ในการเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีแบบแผนและขั้นตอน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีวิธีการท างานที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน  

มีเป้าหมาย และมีประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจนในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินงาน 

และหยุดด าเนินงาน  
 

1.3 ประโยชน์ของระบบการส่งเสริมสหกรณ ์

   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีการท างานอย่างมีข้ันตอนและระบบ  

   2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความพร้อมในการเข้าไปปฏิบัติงานแนะน าส่งเสริมการ

ด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

   3. เกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 
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1.4 การปฏิบัตงิานส่งเสริมสหกรณ์  

  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรียกว่า ระบบ 

การส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) โดยยึดหลักการท างาน ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (Planning) 2. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) 3. การตรวจสอบ รายงานและ

ติดตามผล (Checking and reporting) และ 4. การประเมินผลและพัฒนา (Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. การวางแผน (Planning) 

    ในระบบการส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้มีการวางแผนใน 2 ระดับคือ การวางแผนเชิงกล

ยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงาน 

   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 

ก าหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง หรือจัด

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลยุทธ์ 

การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม กระบวนงาน ตลอดจนการมอบหมายงาน และการพัฒนาความรู้

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

  การวางแผนการด าเนินงาน เป็นการวางแผนปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายสัปดาห์

ก าหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานในส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือนิเทศงาน ติดตามความก้าวหน้า 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการเข้าปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายก่อนการปฏิบัติงาน และการน าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการติดตามผลมาหาแนวทางแก้ไขหรือส่งเสริมพัฒนา เพ่ือก าหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์ใน

การตรวจเยี่ยมหรือการเข้าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในแต่ละครั้ง   

2. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) 

 เป็นการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การก าหนดปฏิทิน

การปฏิบัติงาน มีแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจน การก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย โดยให้มีการเตรียมการและการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด

ประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมเนื้อหาให้สมบูรณ์ ก่อนการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละครั้ง 

หลังจากส่งเสริมเสร็จแล้วจะมีการบันทึก เพ่ือการติดตามและแก้ไขปัญหา ซึ่งในรอบการเยี่ยมถัดไปจะได้น า

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ นี้ มาหารือร่วมกัน เพ่ือเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป  
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3. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and reporting) 

การจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมและพัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบ

และติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแก้ไข  

4. การพัฒนาระบบ (Development) 

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบงาน 

อาทิ การปรับปรุงพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ  

การจัดท าแฟ้มประวัติ (Profile) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  

และการก าหนดมาตรฐานการท างาน พัฒนาการท างานและระบบงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) 
 
 
 
 

ระบบการส่งเสริมสหกรณ ์
 (Cooperatives Promotion System : CPS) 

การวางแผน (Planning) 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การวางแผนการด าเนินงาน 
 

การปฏิบัติงานในพื้นที่ (Promotion) 
ตามปฏิทินปฏิบัติงานการส่งเสริมและ 

พัฒนาการก ากับแนะน า 
 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และรายงาน 

(Checking and Reporting) 

 

การประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ 
และการพัฒนา 

(Development) 
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1.5 สรุปภารกิจ เป้าหมายการปฏิบัติงาน และผลลพัธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จการปฏิบัติงานของ 
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในระดับพ้ืนที่ในภาพรวม ตลอดจนเป้าหมายและผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในหัวข้อนี้จึงขอน าเสนอข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 

ภารกิจ เป้าหมายงาน ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ (หลัก) 
1. การจัดที่ดินและ 

การด าเนินการตาม
นโยบายเกีย่วกับ 
การจัดที่ดิน 

1.1 การด าเนินการจดัที่ดินให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

1.1.1 จ านวนการออก กสน. 3  
1.1.2 จ านวนการออก กสน. 5 
1.1.3 ความส าเร็จในการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ ์
 

1.2 การด าเนินการตามนโยบาย
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

1.2.1 ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

1.2.2 ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามที่ไดร้ับมอบหมายในฐานะ
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 

2. การแนะน า ส่งเสริม 
และพัฒนาสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 

2.1 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการ
แนะน ำช่วยเหลือในการฟื้นฟู
กิจการ/แกไ้ขปัญหาการด าเนิน
กิจการ  

2.1.1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร เช่น 
        1) ความส าเร็จในการปดิบญัชีท่ีไม่สามารถ 

         ปิดได้เป็นเวลานานได้ส าเรจ็ 
        2) ความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต/

ข้อบกพร่องอื่น ๆ 
        3) ความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิก

กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
        4) ความส าเร็จในการสร้างระบบการควบคุมภายใน 
        5) ความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาขาดทุนสะสม 
2.1.2 ด้านการบริหารจัดการธุรกจิ 
        1) ความส าเร็จในการแนะน าช่วยเหลือให้ธุรกิจของ

สหกรณ์ด าเนินการได/้ไดต้่อเนื่อง 
        2) ความส าเร็จในการท าใหส้มาชิกมามสี่วนร่วม 

ในการด าเนินธุรกจิ 
 2.2 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการ

ส่งเสริมเพ่ิมศักยภำพการด าเนิน
กิจการให้มีมาตรฐานและความ
เข้มแข็ง  

2.2.1 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผ่านมาตรฐานสหกรณ์ตาม
เกณฑ์การประเมินที่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ก าหนด  

2.2.2 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรมีระดบัช้ันความเข้มแข็ง
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
อยู่ในระดับชั้น 1 - 2  
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ภารกิจ เป้าหมายงาน ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ (หลัก) 
 2.3 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการ

พัฒนำต่อยอด/ยกระดับเป็น
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ที่มีสมรรถนะสูง (ดีเด่น/ 
เลิศรัฐ) 

2.3.1 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณด์ีเด่นแห่งชาติ 
รายหมวดมากกว่า ร้อยละ 60 และภาพรวมมากกว่า 
ร้อยละ 80  

2.3.2 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์การประเมินรางวัลเลศิรัฐ สาขาบรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วม  

3. การก ากับดูแล
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรใหด้ าเนิน
กิจการภายใต้
กฎหมายสหกรณ์
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

3.1 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับ 
การตรวจการสหกรณ์ตามที่
กฎหมายก าหนด (ระหว่าง 
ด าเนินกิจการ) 

 

3.1.1 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รบัการตรวจการตามที่
กฎหมายก าหนด 

3.1.2 ค าแนะน าจากผลการตรวจการที่แจ้งให้สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

3.1.3 ร้อยละการด าเนินการตามค าแนะน าต่อจ านวน
ค าแนะน าจากผลการตรวจการ 

3.2 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการ
ก ากับดูแลในขั้นตอนการช าระ
บัญชี (หลังเลิกกิจการ) ให้
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

3.2.1 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างช าระบญัชี
ขั้นตอนท่ี 3-4 ยกระดับขึ้นสู่ขั้นตอนที่ 5 

3.2.2 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 
ช าระบัญชี สามารถถอนช่ือได้ ไมร่วมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในข้ันตอนท่ี 6 (คดี) 

4. การเผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
การสหกรณ์และ
ด าเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

   

4.1 บุคลากรของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร (ฝ่ายบรหิาร ฝ่าย
จัดการ และสมาชิก) สหกรณ์
ได้รับการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับ
การสหกรณ์และ/หรือความรู้อื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  

4.1.1 จ านวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดร้ับ 
การถ่ายทอดความรู ้

4.1.2 จ านวนครั้งในการท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร  

4.1.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

4.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
4.1.5 จ านวนเอกสาร/สื่อท่ีจัดท าเพื่อการเผยแพร่ความรู้  

4.2 ประชาชนท่ัวไปได้รับการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ ์

4.2.1 จ านวนประชาชนท่ัวไปที่ไดร้ับการถ่ายทอดความรู ้
4.2.2 จ านวนครั้งในการท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไป 
4.3 กลุ่มบุคคลทีส่นใจและประสงค์

จัดตั้งสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร
ได้รับการจัดตั้งตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

4.3.1 จ านวนกลุ่มบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการจัดตั้ง 
4.3.2 จ านวนสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ไดร้ับการจดัตั้ง 
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ  
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดหรือน ามาใช้ในการประเมินศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จึงขออธิบาย
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ เป็นเครื่องมือประเมินผลลัพธ์/ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เอง (ส่งเสริมเอง ประเมินเอง) 

2. เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ เป็นเครื่องมือประเมินผลลัพธ์/ความส าเร็จที่
เกิดข้ึนกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่แนะน า ส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรโดยตรง (กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

3. เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นเครื่องมือประเมินผลลัพธ์/ความส าเร็จที่เกิด
ขึ้นกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการท าหน้าที่แนะน า ส่งเสริม พัฒนาและ
ก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยทางตรงและทางอ้อม (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

4. เกณฑ์การประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  เป็นเครื่องมือประเมิน
ผลลัพธ์/ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ( คณะกรรมการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง ส านักงาน ก.พ.ร. แต่งตั้ง, คณะกรรมการจากส านักงาน ป.ย.ป.) 

 
1.6 ค าอธิบายคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 ฉบับปรับปรุง 
(ครั้งที่  2) ฉบับนี้  จะอธิบายรายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผน  
การปฏิบัติงาน การรายงานผลและการสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง ซึ่งจะยึดภารกิจ 
ที่ 2 และ 3 เป็นหลัก โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 4 ขั้นตอนการด าเนินการของระบบ CPS ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนการวางแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง 
1.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.3 การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน  
1.4 การก าหนดประเด็นแนะน าส่งเสริมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน  
1.5 การวางแผนปฏิบัติงานตามประเด็นแนะน าส่งเสริมที่ก าหนด 

  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
3. ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
4. ขั้นตอนการสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง 
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

(Cooperatives Promotion System : CPS) 
 
  ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า คู่มือฉบับนี้ จะอธิบายรายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติงาน การรายงานผลและการสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกรรายแห่ง ซึ่งจะยึดภารกิจที่ 2 และ 3 เป็นหลัก โดยการด าเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์นี้
ให้ด าเนินการผ่านระบบบันทึกการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นผลการด าเนินงานย้อนหลังได้  
 การด าเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ แบ่งตามขั้นตอนการด าเนินการของ 4 ขั้นตอน 
ในที่นี้จึงขออธิบายรายละเอียดการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวางแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง 
 ขั้นตอนการวางแผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรายแห่ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.3 การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน และประเด็นการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนา 
1.4 การวางแผนปฏิบัติงานตามประเด็นแนะน าส่งเสริมที่ก าหนด 

 โดยแต่ละข้ันตอนย่อยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล  
ขั้นตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องด าเนินการ เพ่ือให้การวางแผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรมีประสิทธิภาพ คือ การรวบรวมและศึกษาข้อมูล เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและความสามารถ 
ในด้านการบริหารจัดการทั้งด้านองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านการจัดการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ของ
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลที่ควรรวบรวมและศึกษา มีดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : เช่น 
- จ านวนสมาชิก  
- อาชีพหลักและอาชีพเสริมของสมาชิก 
- จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ 
- ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/ผลิตภัณฑ์เด่น  
- การจัดสวัสดิการและกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 
- ฯลฯ 
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2) โครงสร้างพ้ืนฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:  
- อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี  
- อุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับการให้บริการสมาชิก 

3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด): ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี ........... ปี ........... ปี ........... 

1. ธุรกิจสินเชื่อ    

2. ธุรกิจรับฝากเงิน    

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    

6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปบีัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี ........... ปี ........... ปี ........... 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด    
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ถึงก าหนดช าระ    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียน    
ทุน    
ทุนส ารอง    
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน    
ก าไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    
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งบแสดงฐานะการเงิน/ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี ........... ปี ........... ปี ........... 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
 - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
 - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
 - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
 - อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร 
   ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 - อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด 

   

 
5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)  
 
6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 

 
 ทั้งนี้ ระบบบันทึกการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จะดึงข้อมูลจากระบบงาน/ 
ระบบฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเก็บไว้แล้ว มาแสดงข้อมูลบางส่วน หากข้อมูลใดที่ระบบยังไม่ได้
น ามาแสดงไว้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จัดท าในรูปไฟล์เอกสาร PDF และแนบไฟล์ไว้ในระบบ  

 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรได้แล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องเข้าไป
ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณต่อไป  โดยในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้  
ควรแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน เพ่ือการแยกแยะประเด็นที่ชัดเจนและสะท้อนการด าเนินงานของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ และด้านการการบริหารจัดการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์  โดยแต่ละด้านมีแนวทาง
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร (หลัก 4M) 
1.1) หัวข้อ: บุคลากร   
      แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 คณะกรรมการ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไร ควรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ในด้านใดเพ่ิมเติม 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไร สามารถท าหน้าที่ได้
เหมาะสมหรือไม่ ควรได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านใดเพ่ิมเติม 

 ฝ่ายจัดการมีจ านวนมากน้อยเพียงใด มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไร  
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านใดเพ่ิมเติม 

 สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ/กิจกรรมของสหกรณ์มากน้อยเพียงใด 
เพราะเหตุใด  

 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ มาก
น้อยเพียงใด 

 วิเคราะห์ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับด้านบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการต าแหน่งต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ประธานกลุ่มสมาชิก และสมาชิก) 
เพ่ิมเติมได้ตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

1.2) หัวข้อ : ส านักงาน/อุปกรณ์  
             แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีส านักงาน/อุปกรณ์ให้บริการสมาชิกได้เหมาะสมหรือไม่ ท าเลที่ตั้งเป็นอย่างไร 
มีเรื่องใด/ประเด็นใด ควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการสมาชิกหรือเพ่ือการเป็น
องค์กรที่มีศักยภาพสูง 

 มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/โปรแกรมอะไรบ้าง เพื่อท าให้การปฏิบัติงาน/
ให้บริการสมาชิกได้รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 วิเคราะห์ประเด็นอื่น ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
1.3) หัวข้อ : การเงิน 
       แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร (ก าไร/ขาดทุน) มากน้อยเพียงใด 

 ประสบปัญหาขาดทุนสะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 มติที่ 1 C : Capital strength ประเด็นที่วิเคราะห์ในเรื่องทุน ประเด็นที่ควร
วิเคราะห์ คือ ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงและความเข้มแข็งของทุน 
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 มิติที่ 2 A : Asset quality วิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ คือ การวิเคราะห์ถึง
คุณภาพของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยมุ่งไปที่สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
สหกรณ์ ความเพียงพอของส ารองต่อการด้อยคุณภาพของสินทรัพย์เพ่ือป้องกันผลกระทบที่ต่อฐานะการเงินของ
สหกรณ์ และแหล่งที่มาของเงินทุนเพ่ือมาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ 

 มิติที่ 3 M : Management ability ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
การวิเคราะห์ความสามารถของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการด าเนินการ การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ การก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้เหมาะสม การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบกิจการ การแก้ไขข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 มิติที่ 4 E : Earning sufficiency วิเคราะห์ความสามรถในการท าก าไร คือ การ
วิเคราะห์ความยั่งยืนขององค์กรที่จะสามารถแข่งขัน ระดมเงินทุนได้ ปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้าย 

 มิติที่ 5 L : Liquidity การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน คือ การพิจารณาว่า 
องค์กรจะมีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดเพียงพอกับภาระผูกพันทางการเงิน (Financial obligation) ที่จะถึง
ก าหนดหรือไม ่

 มิติที่ 6 S : Sensitivity การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน  
มีผลกระทบกับการด าเนินกิจการ 

 วิเคราะห์ประเด็นอื่น ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม (ถ้ามี)   
1.4) หัวข้อ : การจัดการ 
       แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีทิศทาง/เป้าหมายในการด าเนินกิจการที่ชัดเจนหรือไม่ และมีกรอบ/วิธีการ 
เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ (วิเคราะห์จากการมี/ไม่มีแผนต่าง ๆ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการลงทุน ฯลฯ)  ถ้ามีแผน
เหล่านั้นถูกน ามาขับเคลื่อน/ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

 มีข้อบังคับและระเบียบที่ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่  มีการถือปฏิบัติ/
ถือใช้ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 

 มีการควบคุมภายในเป็นอย่างไร /มีธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างไร  

 มีการจัดท าบัญชีด้วยมือหรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ความสามารถในการท าบัญชี
และงบการเงินของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร และสามารถปิดบัญชีและจัดท างบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นได้ทันในระยะเวลากี่วัน กรณีไม่สามารถปิดบัญชีได้เป็นระยะเวลานานมีสาเหตุมาจากอะไร (เช่น ไม่มี
ผู้ท าหน้าที่ มีผู้ท าหน้าที่แต่ไม่มีความรู้ เอกสารไม่ครบ ไม่มีโปรแกรมช่วย เป็นต้นป 
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 มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการในการให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรชัดเจน หรือไม่ 

 มีข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผลการด าเนินกิจการ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการวางแผน/การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือไม่ ถ้ามีแล้ว มีเพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มเติมข้อมูลอะไร 

 กรณีมีปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต มีการด าเนินการ/ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ข้อบกพร่องอ่ืน ๆ /ข้อสังเกตเป็นอย่างไร รวดเร็วหรือไม่ เพราะอะไร (เช่น ไม่มีความรู้) 

 สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ภายในระยะเวลา 150 วัน หรือไม่ และในการประชุมใหญ่
ที่ผ่านมา มีการน าเสนองบการเงินที่ผ่านการแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่  ถ้าไม่ได้น าเสนอ เพราะ
อะไร และสหกรณ์มีแผนจะด าเนินการอย่างไรต่อไปในประเด็นนี้ 

 วิเคราะห์ประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม (ถ้ามี)   
 

2. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
2.1) หัวข้อ : ธุรกิจรับฝากเงิน   

แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีแผนเฉพาะธุรกิจหรือไม่ 

 มีเงินรับฝากประเภทใดบ้าง อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร  

 ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุนเพราะอะไร)   

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ คือเรื่องใด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (เงินรับฝากประเภทเดิม/เพ่ิมประเภทเงินรับฝาก)  
 

2.2) หัวข้อ : ธุรกิจให้สินเชื่อ 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีแผนเฉพาะธุรกิจหรือไม่ 

 มีสินเชื่อประเภทใดบ้าง อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร  

 ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุนเพราะอะไร )   

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ คือเรื่องใด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (สินเชื่อประเภทเดิม/เพ่ิมประเภทสินเชื่อ)  
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2.3) หัวข้อ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีธุรกิจนี้หรือไม่  ถ้ามี ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุน
เพราะอะไร)  ถ้าไม่มี เหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร  

 มีการส ารวจความต้องการของสมาชิกหรือไม่ 

 มีแผนเฉพาะธุรกิจหรือไม่ 

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ คือเรื่องใด 

 มีอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอะไรบ้าง เช่น หน้าร้าน เครื่องเก็บเงิน 
ระบบช าระเงินผ่านออนไลน์ โปรแกรมบันทึกรายการซื้อขาย/สต๊อกสินค้า 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (สินค้าประเภทเดิม เพ่ิมเติมคนซื้อ/
เพ่ิมเติมประเภทสินค้า/ช่องทางกระจายสินค้า) /ส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจนี้ (ถ้ายังไม่มี) 

 

2.4) หัวข้อ : ธุรกิจรวบรวมผลผลิต/สินค้า 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีธุรกิจนี้หรือไม่  ถ้ามี ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุน
เพราะอะไร)  ถ้าไม่มี เหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร  

 มีการส ารวจ/คาดการณ์ข้อมูลผลผลิต/สินค้าของสมาชิกแต่ละปีหรือไม่ 

 มีแผนเฉพาะธุรกิจหรือไม่ 

 การจัดการผลผลิต/สินค้าหลังการรวบรวมเป็นแบบใด เช่น ขายส่งทั้งหมด ขาย
บางส่วนแปรรูปเองบางส่วน  

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ คือเรื่องใด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (เพ่ิมการรวบรวมผลผลิตประเภทเดิม /
เพ่ิมการรวบรวมผลผลิตประเภทอ่ืนที่สมาชิกผลิต) /ส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจนี้ (ถ้ายังไม่มี) 
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2.5) หัวข้อ : ธุรกิจแปรรูป 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีธุรกิจนี้หรือไม่  ถ้ามี ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุน
เพราะอะไร)  ถ้าไม่มี เหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร  

 มีการส ารวจ/คาดการณ์ข้อมูลผลผลิต/สินค้าของสมาชิกแต่ละปีหรือไม่ 

 มีแผนเฉพาะธุรกิจหรือไม่ 

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ คือเรื่องใด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (เพ่ิมการแปรรูปผลผลิตประเภทเดิม /
เพ่ิมการแปรรูปผลผลิตประเภทอ่ืน) /ส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจนี้ (ถ้ายังไม่มี) 

 

2.6) หัวข้อ : ธุรกิจให้บริการ 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีธุรกิจนี้หรือไม่  ถ้ามี ผลการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร (ก าไรเพราะอะไร ขาดทุน
เพราะอะไร)  ถ้าไม่มี เหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร  

 ธุรกิจให้บริการที่ด าเนินการคืออะไรบ้าง  

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจนี้ (จ านวนรายและมูลค่ารวม) 

 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง 

 โอกาส/ปัญหาอุปสรรค หากจะขยายธุรกิจนี้ (ขยายการให้บริการเดิมแก่สมาชิกใหม่/
เพ่ิมการแปรรูปผลผลิตประเภทอ่ืน)/ส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจนี้ (ถ้ายังไม่มี) 

 

3. ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ 
3.1) หัวข้อ: การจัดสวัสดิการสมาชิก  

แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกหรือไม่ สวัสดิการที่จัดให้มีอะไรบ้าง 

 มีการจัดสวัสดิการให้ฝ่ายจัดการหรือไม่ สวัสดิการที่จัดให้มีอะไรบ้าง 

 มีการจัดสวัสดิการให้กรรมการหรือไม่ สวัสดิการที่จัดให้มีอะไรบ้าง 
 

3.2) หัวข้อ: การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 
แนวทางการวิเคราะห์  เช่น 

 มีการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง 
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  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบบันทึกการแนะน า
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หัวข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกตามด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
2) ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
3) ด้านการจัดสวัดิการและสาธารณประโยชน์ 

  ส าหรับประเด็นวิเคราะห์ที่จะน ามาบันทึกไว้ในระบบนี้ ให้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้างต้น  
ตามความเหมาะสม หรือเพิ่มเติมประเด็นวิเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เห็นสมควร โดยขอให้
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของผลการวิเคราะห์ในการวางแผนแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ต้องการ  

 
 1.3 การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน และประเด็นการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนา 
    ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ว่าต้องการให้
เกิดผลลัพธ์หรือความส าเร็จอะไรขึ้นกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์สามารถน าผลลัพธ์หรือผลส าเร็จที่ปรากฏในส่วนที่ 1 มาก าหนดเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน และน า
ข้อมูล/ผลการวิเคราะห์แต่ละด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ และด้านการจัดสวัดิการและสาธารณประโยชน์) เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นในการแนะน า 
ส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 
  ตัวอย่างการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 
การปฏิบัติงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่ต้องแนะน า ส่งเสริม พัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

สหกรณ์ได้รับการ
แนะน ำช่วยเหลือ 
ในการแก้ไขปัญหา 
การปิดบัญชีท่ีไม่
สามารถปิดได้เป็น
เวลานานได้ส าเรจ็ 

 ปิดบัญชีไมไ่ดม้านาน 3 ปี 

 สาเหตุที่ปิดบัญชไีม่ได้ คือ  
มีเจ้าหน้าที่ท า ท าได้เฉพาะ
บัญชี แต่ท างบการเงินไมไ่ด้ 
มีปัญหาด้านเอกสาร  

 แนะน าช่วยเหลือใหส้ามารถจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

 แนะน าช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ท าบญัชี สามารถจัดท าบัญชีและ
งบการเงินได ้

 
  ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ น าเป้าหมายการปฏิบัติงาน  สรุปผลการวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้อง และงานที่ต้องท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บันทึกไว้ในช่อง สรุปผลการวิเคราะห์ในระบบบันทึกการ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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 1.4 การวางแผนปฏิบัติงานตามประเด็นแนะน าส่งเสริมที่ก าหนด 
              การวางแผนการปฏิบัติงานตามประเด็นแนะน า ส่งเสริม และพัฒนานี้ เป็นการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ  โดยให้น าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ประกอบกับผลการวิเคราะห์

สถานการณ์/ศักยภาพในปัจจุบันของสหกรณ์ท่ีได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ผ่านมา แล้วก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ แนวทางการก าหนดเป้าหมายงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ มีดังนี ้

เป้าหมายงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน ำช่วยเหลือในการฟื้นฟู
กิจการ/แก้ไขปัญหาการด าเนินกิจการ  

  

   1.1 ร่วมประชุมกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและจัดท าแผนฟ้ืนฟู/
แก้ไขปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับ.................  

  

   1.2 ร่วมขับเคลื่อน (ด้วยวิธีการใด เช่น ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 
ร่วมจัดท าโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมชี้แจงโครงการ/
ความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ๆ หรือเงินกองทุนต่าง ๆ  ในการ
ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น)  

  

   1.3 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
   1.4 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
      *** การร่วมขับเคลื่อนสามารถระบุกิจกรรมไดต้ามที่เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
ต้องการด าเนินการ /ตามแนวทาง/ค าแนะน า/คู่มือการปฏิบตัิงานท่ีกรม
ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  

  

   1.5  ติดตามและประเมินผล    
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมเพิ่มศักยภำพการ

ด าเนินกิจการให้มีมาตรฐานและความเข้มแข็ง  
  

   2.1 ร่วมประชุมกรรมการเพ่ือน าเสนอศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่ม
ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง
และจัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ..........  
           *** เนื่องจากวิเคราะห์ที่ผ่านมา เจา้หน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณท์ราบแล้ว
ว่าจะต้องแนะน าส่งเสริมในประเดน็ใด ดังนั้น ในข้ันตอนวางแผนนี้ ต้องระบุ
ด้วยว่าจะเข้าไปด าเนินการประเดน็ใด  

  

   2.2 ร่วมขับเคลื่อน (ด้วยวิธีการใด เช่น ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 
ร่วมจัดท าโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมชี้แจงโครงการ/  
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เป้าหมายงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ๆ หรือเงินกองทุนต่าง ๆ  ในการ
ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น) 
   2.3 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
   2.4 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
      *** การร่วมขับเคลื่อนสามารถระบุกิจกรรมไดต้ามที่เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
ต้องการด าเนินการ /ตามแนวทาง/ค าแนะน า/คู่มือการปฏิบตัิงานท่ีกรม
ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  

  

   2.5  ติดตามและประเมินผล    
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนำต่อยอด/ยกระดับ 

เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสมรรถนะสูง (ดีเด่น/เลิศรฐั)  
  

   3.1 ร่วมประชุมกรรมการเพ่ือน าเสนอศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่ม
ตามเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ/เกณฑ์การประกวด
รางวัลเลิศรัฐ และหากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสนใจ ให้จัดท าแผน 
(เช่น แผนเตรียมความพร้อม หรือแผนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อ
การสมัคร ฯลฯ)  

  

   3.2 ร่วมขับเคลื่อน (ด้วยวิธีการใด เช่น ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 
ร่วมจัดท าโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมชี้แจงโครงการ/
ความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ๆ หรือเงินกองทุนต่าง ๆ  ในการ
ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น)  

  

   3.3 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
   3.4 ร่วมขับเคลื่อน โดย....    
      *** การร่วมขับเคลื่อนสามารถระบุกิจกรรมไดต้ามที่เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
ต้องการด าเนินการ /ตามแนวทาง/ค าแนะน า/คู่มือการปฏิบตัิงานท่ีกรม
ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  

  

   3.5  ติดตามและประเมินผล    
4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจกำรสหกรณ์ตามท่ี

กฎหมายก าหนด (ระหว่างด าเนินกิจการ)  
  

   4.1 ...    
   4.2 ...      
    **** วางแผนด าเนินการตามตามแนวทาง/ค าแนะน า/คู่มือการปฏิบัติงานท่ี
กรมก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  
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เป้าหมายงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการก ากับดูแลในขั้นตอน 
การช ำระบัญช ี(หลังเลิกกิจการ) ให้สามารถด าเนินการ 
แล้วเสร็จด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว  

  

   5.1 ...    
   5.2 ...      
    **** วางแผนด าเนินการตามตามแนวทาง/ค าแนะน า/คู่มือการปฏิบัติงานท่ี
กรมก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  

  

 

  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์วางแผนการด าเนินงานในระบบบันทึกการ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้เป้าหมายงานที่ก าหนด โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
1 แห่ง อาจวางแผนทุกเป้าหมายงาน หรือบางเป้าหมายงานตามที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้ ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
สามารถก าหนดได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการการวางแผนปฏิบัติงานตามประเด็นแนะน าส่งเสริม 
และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานจริง ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จัดท าแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

 
แผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ……….............................................……………….. 

เป้าหมาย 
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นทีจ่ะเข้าไปปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี 

    

    

    

    

 

 

 
ผู้ขออนุมัติ............................................... 

 
ผู้อนุมัติ........................................ 

 
วันที่ ...................................... 

 
วันที่ ...................................... 
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3. ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละครั้งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ……………………….. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้าปฏิบัติงาน …………………….. 

เป้าหมาย 
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่เข้าไป
ปฏิบัติงาน 

วิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

    

    

    

    

 

ผู้รายงาน............................................... 

วันที่รายงาน ...................................... 

 

 

 

 

 2. บันทึกรายงานผลตามแบบฟอร์มดังกล่าวในรูปไฟล์ PDF และแนบไฟล์ไว้ในระบบบันทึกการ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกครั้ง  โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย  ทั้งนี้ ให้บันทึกการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการสรุปผลงาน
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 2 ต่อไป 
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4. ขั้นตอนการสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง 
 ขั้นตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ โดยสรุปผล 

ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผลส าเร็จด้านการปิดบัญชี  
2. ผลส าเร็จด้านการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนา  
  2.1 กำรฟื้นฟูกิจกำร/แก้ไขปัญหำการด าเนินกิจการ  เขียนสรุปผล/ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินการ อาจแยกหัวข้อในการเขียน ดังนี้ 
1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
2) ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

 2.2 กำรส่งเสริมเพิ่มศักยภำพการด าเนินกิจการให้มีมาตรฐานและความเข้มแข็ง   
1) เกี่ยวกับการส่งเสริมเพ่ือให้ผ่านมาตรฐาน อาจเขียนบรรยายภาพรวม เขียนแยกเป็น

ด้าน ๆ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการจัดสวัดิการและสาธารณประโยชน์)  
หรือเขียนตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรายข้อก็ได้ 

2) เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งในระดับ ชั้น 1-2 อาจเขียนบรรยายภาพรวม 
เขียนแยกเป็นด้าน (ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการจัดสวัดิการและ
สาธารณประโยชน์) หรือเขียนตามหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือจัดระดับชั้นความเข้มแข็งรายด้านก็ได้ 

  2.3 กำรพัฒนำต่อยอด/ยกระดับเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น   
1) เกี่ยวกับการพัฒนาให้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ รายหมวด

มากกว่า ร้อยละ 60 และภาพรวมมากกว่า ร้อยละ 80 อาจเขียนบรรยายภาพรวม เขียนแยกเป็นด้าน (ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการจัดสวัดิการและสาธารณประโยชน์) หรือเขียนตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นรายหมวด 

 2) เกี่ยวกับการพัฒนาให้ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม อาจเขียนบรรยายภาพรวม เขียนแยกเป็นด้าน (ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ด้านการจัดสวัดิการและสาธารณประโยชน์) หรือเขียนตามหลักเกณฑ์การประเมินก็ได้  

2.4 กำรตรวจกำรสหกรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด สรุปผล/ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
2.5 กำรช ำระบัญชตีามที่กฎหมายก าหนด  สรุปผล/ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

3. ความยุ่งยาก/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีแล้ว โดยให้บันทึก

ข้อมูลในระบบบันทึกการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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ส าหรับการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ให้ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/ค าแนะน าของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ได้จัดประชุมชี้แจงไปแล้ว 

 


