
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น 
 

ปี 2561/2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์คัดเลือกสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นดังนี้ 

1. ขั้นตอนการคัดเลือก 
1.1 ก าหนดขั้นตอนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นไว้  3  ระดับ  ดังนี้ 

(1)  ระดับจังหวัด 
(2)  ระดับภาค 
(3)  ระดับชาติ 

1.2 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค  แบ่งพ้ืนที่การคัดเลือกออกเป็น  4  ภาค  ดังนี้ 
(1) ภาคเหนือ  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม  17  จังหวัด  ดังนี้  จังหวัดก าแพงเพชร  เชียงราย 

เชียงใหม่ ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  ล าพูน   
สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และจังหวัดอุทัยธานี 

(2) ภาคกลาง  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ  รวม  26  จังหวัด  ดังนี้  จังหวัดกาญจนบุรี  จันทบุรี   
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว 
สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี อ่างทอง  และกรุงเทพมหานคร 

(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ  รวม  20  จังหวัด  ดังนี้  จงัหวัดกาฬสินธุ์  
ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  บึงกาฬ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย         
ศรีสะเกษ สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี 

(4) ภาคใต้  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ  รวม  14  จังหวัด  ดังนี้  จังหวัดกระบี่  ชุมพร  ตรัง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก 

(1) มีผลการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพ่ือการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3) ถ้าเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว  

จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีท่ีได้รับรางวัล จึงมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 
(4) ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านระดับได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือก 
              (5) ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือก สหกรณ์ต้องไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

2.2 ประเภทการคัดเลือก 
2.2.1 ประเภทการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 

(1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป 
(2) สหกรณ์โคนม 
(3) สหกรณ์นิคม 
(4) สหกรณ์ประมง 
(5) สหกรณ์ผู้ใช้น้ า 

(6) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา 
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(8) สหกรณ์ร้านค้า 
(9) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
(10) สหกรณ์บริการ 

                                                             (11) โครงการพระราชด าริหรือพ้ืนที่โครงการหลวง 
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2.2.2 ประเภทการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

(1) กลุ่มเกษตรท านา 
(2) กลุ่มเกษตรกรท าสวน 
(3) กลุ่มเกษตรท าไร่ 
(4) กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ 
(5) กลุ่มเกษตรกรท าประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.3 เกณฑ์การให้คะแนน 
(1) ใช้เกณฑ์การตัดสินตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้  5  หมวด และได้ปรับเพิ่ม

คะแนนในอัตราที่เท่ากันทุกหมวด  เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น  5  หมวดดังนี้ 
1) ความคิดริเริ่ม  100 คะแนน 
2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 350 คะแนน 
3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  250 คะแนน 
4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  150 คะแนน 
5) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์  150 คะแนน 

และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(2) การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจะใช้วิธีการให้คะแนน  

เพ่ือจัดล าดับคะแนน  โดยคัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคัดเลือกท่ีได้คะแนนรวมมากท่ีสุด  ทั้งนี้  สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน  ดังนี้ 

สหกรณ์  คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
    และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 

กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
    และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 

2.4 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับ   
เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด  แล้วน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกในระดับต่อไปพิจารณา   

2.5 การคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือระยะแรก (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561)  เป็นการคัดเลือก 
ระดับจังหวัด  ระยะที่สอง  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) เป็นการคัดเลือกระดับภาค และระดับกรม  และใช้ชื่อในการ 
คัดเลือกว่า  “การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2561/2562” ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด (กรกฎาคม – กันยายน  2561) และส่งผลการคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค  ภายในวันที่  1  ตุลาคม  2561 

(2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเดน่ระดับภาค  ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประเภทละ 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ตุลาคม – พฤศจิกายน  2561)  และส่งผลการ
คัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลอืกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ ภายในวันที่  1  ธนัวาคม  2561 

      (3) การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562) 
และส่งผลการคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ (ระดับกระทรวง) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
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2.6 การพิจารณารางวัล 

(1) ระดับจังหวัด 
พิจารณาตัดสินตามประเภทการคัดเลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภทการคัดเลือกละ   

1  รางวัล  โดยจังหวัดจัดท าประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติมอบให้ 
(2) ระดับภาค 

พิจารณาตัดสินตามประเภทการคัดเลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภทการคัดเลือกละ  1  รางวัล  
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าโล่รางวัลเชิดชูเกียรติมอบให้ในงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตามความเหมาะสม 

(3) ระดับชาติ 
ส าหรับสหกรณ์พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการระดับกระทรวง  จ านวนไม่เกิน  7  รางวัล       

โดยพิจารณาจากสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นระดับภาคตามประเภทการคัดเลือก 
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร  พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการระดับกระทรวง  โดยพิจารณาจากกลุ่ม

เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตามประเภทการคัดเลือกซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
(3.1) กลุ่มเกษตรกรท านา  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  กลุ่มเกษตรกรท าไร่  มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

พิจารณาคัดเลือก 
(3.2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  กลุ่มเกษตรกรท าประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

มอบให้กรมปศุสัตว์และกรมประมง  รับผิดชอบคัดเลือกตามล าดับ  ทั้งนี้  ข้อมูลการคัดเลือกของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรท าประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคที่ผ่านการคัดเลือกจาก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว จะได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกต่อไป 

 

3. การรับพระราชทานโล่รางวัล 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาตัดสินเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติ  

จะไดเ้ข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญประจ าปี ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จังหวัด/พื้นที่ 

ต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพ้ืนที่ 2  
ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียด ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย 

สหกรณ์ 
1. แบบแสดงความจ านงเพ่ือเข้ารับคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
2. แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 1 – 2) 
3. ผลการให้คะแนนสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 1 – 4) 
4. รายละเอียดประกอบการให้คะแนนในหมวดที่ 1 (แบบ 1 – 4/1) 
5. รายละเอียดประกอบการให้คะแนนในหมวดที่ 5 (แบบ 1 – 4/2) 
6. แบบสรุปรายชื่อสหกรณ์ท่ีเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับภาค (แบบ 1 – 5) 
7. รายงานกิจการประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี 
8. รายงานผู้สอบบัญชีฉบับเต็มย้อนหลัง 3 ปี 
9. โครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ์ หมวดที่ 1 
10. ภาพประกอบกิจกรรมหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5 
11. เอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
12. โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่มีข้อมูลของสหกรณ์ท่ีส่งเข้ารับการคัดเลือก 
13. จัดท าข้อมูลสรุปผลงานของสหกรณ์ในรูปแบบของ Power Point  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
14. ไฟล์รูปภาพ นามสกุล jpg 
รูปแบบการจัดส่งข้อมูล 

ข้อที่ 1 – 11  ให้จัดส่งในรูปแบบเอกสาร  
ข้อที่ 2,3,4,5,6,12,13 และข้อ 14 ให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ CD 

กลุ่มเกษตรกร 
1. แบบแสดงความจ านงเพ่ือเข้ารับคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
2. บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (แบบ 2/2) 
3. สรุปผลการให้คะแนนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (แบบ 2/3) 
4. แบบกรอกและประเมินการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (แบบ 2/4) 
5. รายงานกิจการประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี 
6. รายงานผู้สอบบัญชีฉบับเต็มย้อนหลัง 3 ปี 
7. โครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ์ หมวดที่ 1 
8. ภาพประกอบกิจกรรมหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5 
9. เอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10. โปรแกรมค านวณคะแนนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่มีข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก 
11. จัดท าข้อมูลสรุปผลงานของกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของ Power Point  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
12. ไฟล์รูปภาพ นามสกุล jpg 
 
รูปแบบการจัดส่งข้อมูล 

ข้อที่ 1 – 9  ให้จัดส่งในรูปแบบเอกสาร  
ล าดับที่ 2,3,4,10,11 และข้อ 12 ให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ CD 


