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ภาคผนวก ก 
 

ประเด็นค าถามเกีย่วกบักระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน า้ร้อนที่ได้รับรางวลั
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

 

เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ี
ไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาท่ี
ตอ้งใช้การสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แนวค าถามจึงมีมากมาย ผูศึ้กษาได้ก าหนดไวพ้อ
สังเขป เม่ือเก็บขอ้มูลจะมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ในขณะเก็บขอ้มูล  
 
ส่วนที ่1 กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร (สัมภาษณ์ประธาน คณะกรรมการและ 

เจา้หนา้ท่ี)                                     
1.) การก่อร่างสร้างกลุ่ม  

 กลุ่มของท่านเกิดข้ึนมาเม่ือใดและเกิดจากอะไร 
 กลุ่มของท่านมีจุดประสงคอ์ะไรบา้ง 
 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มเป็นอย่างไร ประกอบดว้ยคณะกรรมการและ

สมาชิกจ านวนเท่าใด 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

2.) การลงมือปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม   
 ในช่วงก่อนท่ีไดรั้บรางวลั และหลงัไดรั้บรางวลั กลุ่มมีการจดัท าโครงการหรือ

กิจกรรมอะไรบา้ง และจดัท าข้ึนเพื่ออะไร 

 ทางคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีมีการด าเนินงานในแต่ละโครงการอยา่งไรบา้ง 

3.)  ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร 

 ในแต่ละปีตั้งแต่ก่อนไดรั้บรางวลัและหลงัจากไดรั้บรางวลั กลุ่มมีรายไดจ้ากท่ีใด 
มีฐานะทางการเงินอยา่งไรบา้ง  

4.) การเกิดพลังสามคัคี 

 กลุ่มไดมี้โครงการใดบา้งท่ีเป็นการร่วมมือกนัของทั้งคณะกรรมการ สมาชิกและ 

หน่วยงานในชุมชน 
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ส่วนที ่2  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม (สัมภาษณ์  
              ประธาน คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิก)        

 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
หรือไม่ อยา่งไร 

 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มฯหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ตั้งแต่การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนโครงการ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ การประเมินผล
โครงการ และการไดรั้บความรู้จากโครงการท่ีกลุ่มจดัท า 

 ท่านไดกู้เ้งิน ฝากเงิน หรือรับสินเช่ือจากกลุ่มฯหรือไม่ 
 ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีกลุ่มไดจ้ดัท าข้ึนหรือไม่ 

อยา่งไร 
 

ส่วนที ่3  เง่ือนไข / ปัจจยั ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แขง็และการพฒันากลุ่มเกษตรกรจน 
ประสบความส าเร็จ(สัมภาษณ์ ประธาน คณะกรรมการ เจา้หน้าท่ี  และเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนกลุ่ม) 

 มีหน่วยงานใดบา้งท่ีสนบัสนุนกลุ่มของท่าน 
 บทบาทของหน่วยงานต่อกลุ่ม และการใหก้ารสนบัสนุนกลุ่ม 
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ภาคผนวก ข 
 

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีผลงานดีเด่น   
รางวลัสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดก้  าหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑ์คดัเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น  ดงัน้ี 
ขั้นตอนการคัดเลอืก  

1.1 ก าหนดขั้นตอนการคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นไว ้ 3  ระดบั ดงัน้ี 
(1)  ระดบัจงัหวดั 
(2)  ระดบัภาค 
(3)  ระดบัชาติ 

1.2  การคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดบัภาค  แบ่งพื้นท่ีการคดัเลือกออกเป็น 4  
ภาค  ดงัน้ี 

(1) ภาคเหนือ  ประกอบดว้ยจงัหวดัต่างๆ  รวม  17  จงัหวดั  ดงัน้ี  จงัหวดัก าแพงเพชร  
เชียงราย เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค ์ น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง  ล าพนู  สุโขทยั  อุตรดิตถ ์ และอุทยัธานี 

      (2) ภาคกลาง  ประกอบด้วยจงัหวดัต่างๆ  รวม  26  จงัหวดั  ดงัน้ี  จงัหวดักาญจนบุรี  
จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  
ประจวบคีรีขนัธ์  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  และ
กรุงเทพมหานคร 

(3) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยจงัหวดัต่างๆ  รวม  19  จงัหวดั  ดงัน้ี  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  
ร้อยเอด็  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบวัล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  และ
อุบลราชธานี 

  (4) ภาคใต ้ ประกอบด้วยจงัหวดัต่างๆ  รวม  14  จงัหวดั  ดังน้ี  จงัหวดักระบ่ี  ชุมพร  ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส  ปัตตานี  พงังา  พทัลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และ สุ
ราษฎร์ธานี 
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หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 
2.1 คุณสมบติัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้รับการคดัเลือก 

(1) มีผลการด าเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) ตอ้งมีขอ้มูลยอ้นหลงั (งบการเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

      (3) ถา้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีเคยไดรั้บพระราชทานโล่รางวลัดีเด่นแห่งชาติ
มาแลว้ จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจากปีท่ีไดรั้บรางวลั จึงมีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกได ้

(4) ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านระดับได้มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในปีล่าสุดก่อนเขา้รับการคดัเลือก 

2.2.  ประเภทการคดัเลือก 
2.2.1  ประเภทการคดัเลือกสหกรณ์ดีเด่น 

(1) สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป 
(2) สหกรณ์โคนม 
(3) สหกรณ์นิคม 
(4) สหกรณ์ประมง 
(5) สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ า 

          (6) สหกรณ์ผูผ้ลิตยางพารา 
          (7) สหกรณ์ออมทรัพยท์ัว่ไป 
          (8) สหกรณ์ร้านคา้ 
          (9) สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
         (10) สหกรณ์บริการ 
  2.2.2  ประเภทการคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

       (1) กลุ่มเกษตรท านา 
       (2) กลุ่มเกษตรกรท าสวน 
       (3) กลุ่มเกษตรท าไร่ 
       (4) กลุ่มเกษตรเล้ียงสัตว ์
       (5) กลุ่มเกษตรกรท าประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2.3  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
        (1)  ใชเ้กณฑก์ารตดัสินตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว ้ 5  หมวด และ

ไดป้รับเพิ่มคะแนนในอตัราท่ีเท่ากนัทุกหมวด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น  5  หมวดดงัน้ี 
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หมวดที ่1 ความคิดริเร่ิม (100 คะแนน) 
   ใหป้ระเมินจากการท าโครงการต่างๆของกลุ่มเกษตรกร โดยนบัจ านวนโครงการจากกลุ่ม
เกษตรกรท่ีกลุ่มเกษตรกรไดจ้ดัท าโครงการเพื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไดรั้บประโยชน์จากโครงการ
ดงักล่าวกิจกรรมหรือโครงการละ 25 คะแนน 
หมวดที ่2 ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร (350 คะแนน) 
 2.1 ความสามารถในการจดัการธุรกิจ  
       (1)   ปริมาณธุรกิจ 50 คะแนน 
  หมายถึง ยอดรวมของปริมาณธุรกิจของการรับฝากเงิน  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจ าหน่าย  การแปรรูป  และการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 

- กิจกรรมการรับฝากเงินจากสมาชิก     10  คะแนน 
- กิจกรรมการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก     10  คะแนน 
- กิจกรรมการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย     10  คะแนน 
- กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   10  คะแนน 
- กิจกรรมการใหบ้ริการอ่ืนๆแก่สมาชิก     10  คะแนน 

(2) อตัราการเติบโตของปริมาณธุรกิจเม่ือเทียบกบัปีก่อน(ร้อยละ) 50 คะแนน 
     เพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ  5      50 คะแนน 
     เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ  2.01-5     40 คะแนน 
     เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ  0.10-2     30 คะแนน 
     ไม่มีการเปล่ียนแปลง      20 คะแนน 
     ลดลงระหวา่งร้อยละ 0.1 เป็นตน้ไป    10 คะแนน 

2.2 ความสามารถในการบริหารงาน (100 คะแนน) 
    (1) ความเรียบร้อยและความเป็นปัจจุบนัของการจดัท าบญัชี 
 ดีมาก        50 คะแนน 
 ดี        30 คะแนน 
 พอใช ้        10 คะแนน 
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(2) ความเรียบร้อยและความเป็นปัจจุบนัของทะเบียนสมาชิก 
 ดีมาก       มีพนกังานบญัชี     50 คะแนน 
 ดี             กรรมการด าเนินการ     30 คะแนน 
 พอใช ้      เจา้หนา้ท่ีราชการท าให้                10 คะแนน 
 2.3 ความสามารถในการใหบ้ริการดา้นต่างๆแก่สมาชิก (100 คะแนน) 
    (1) การบริการดา้นธุรกิจต่างๆ 
 ดีมาก    ด าเนินธุรกิจมากกวา่  3 ชนิด    50 คะแนน 
 ดี             ด าเนินธุรกิจ  2 ชนิด     30 คะแนน 
 พอใช ้      ด าเนินธุรกิจ  1 ชนิด     10 คะแนน 
 2.4 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน (50 คะแนน) 
    (1)  ความสามารถในการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปีเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 ดีมาก       สามารถคิดเองและท าเองได ้    25 คะแนน 
 ดี             รู้และบอกไดแ้ต่ผูอ่ื้นท าให ้    20 คะแนน 
 พอใช ้      เจา้หนา้ท่ีเป็นผูบ้อกและด าเนินการให้   10 คะแนน 
    (2)  ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของกลุ่ม 
 ดีมาก        25 คะแนน 
 ดี         20 คะแนน 
 พอใช ้         10 คะแนน 

หมวดที ่3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกร (250 คะแนน) 
1. การมีส่วนร่วมในการประชุม (100 คะแนน) 

(1) การประชุมใหญ่ (ผูเ้ข้าประชุมใหญ่ หมายถึง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก) (50 
คะแนน) 
พิจารณาจากร้อยละของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกเขา้ประชุมใหญ่ 
ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 70     ให ้     50 คะแนน 
ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียระหวา่งร้อยละ 60-70                          ให ้     30 คะแนน 
ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ 60                               ให ้     10 คะแนน 

(2) การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (50 คะแนน) 
พิจารณาจากร้อยละของกรรมการผูเ้ขา้ประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมประชุมกรรมการเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 70     ให ้     50 คะแนน 
ร่วมประชุมกรรมการเฉล่ียระหวา่งร้อยละ 60-70                     ให ้     30 คะแนน 
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ร่วมประชุมกรรมการเฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ 60                          ให ้     10 คะแนน 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกษตรกร (150 คะแนน) 

(1) ร้อยละของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกษตรกร (50 คะแนน) 
ใหร้ะบุวา่ท ากิจกรรมอะไร มีสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเท่าไร 
สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม มากกวา่ร้อยละ 60        ให ้     50 คะแนน 
สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมระหวา่งร้อยละ 40-60                         ให ้     30 คะแนน 
สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม นอ้ยกวา่ร้อยละ 40                            ให ้     10 คะแนน 

(2) ร้อยละของสมาชิกท่ีท าธุรกิจดา้นต่างๆ (100 คะแนน) 

(3) สมาชิกกูเ้งิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืน                                        
มากกวา่ร้อยละ 60         ให ้ 100  คะแนน 
สมาชิกกูเ้งิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืน   
ระหวา่งร้อยละ 40-69.99           ให ้    80 คะแนน 
สมาชิกกูเ้งิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืน    
ระหวา่งร้อยละ 20-49.99           ให ้    50 คะแนน 
สมาชิกกูเ้งิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืน                
นอ้ยกวา่ร้อยละ 20        ให ้    20 คะแนน 

หมวดที ่4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของกลุ่มเกษตรกร 150 คะแนน 
         4.1 ความมัน่คงดา้นการเงิน 75 คะแนน 
 (1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) (25 คะแนน) 
 เพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20     ให ้ 25 คะแนน 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ .1 – 20    ให ้ 20 คะแนน 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลง     ให ้ 15 คะแนน 
 ลดลงมากกวา่ร้อยละ .1 – 10    ให ้ 10 คะแนน 
 ลดลงมากกวา่ร้อยละ 10     ให ้ 5 คะแนน 
 (2) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) (25 คะแนน) 
 เพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 10     ให ้ 25 คะแนน  
 เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ .1 – 10    ให ้ 15 คะแนน 
 ลดลงมากกวา่ร้อยละ .1     ให ้ 5 คะแนน 
 (3) อตัราเติบโตของทุนหุ้นเรือน (ร้อยละ) (25 คะแนน) 
 เพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 11     ให ้ 25 คะแนน 
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 เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ 5 – 10    ให ้ 15 คะแนน 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ .1 – 9    ให ้ 10 คะแนน 
 ไม่เปล่ียนแปลง      ให ้ 5 คะแนน 
         4.2 ความมัน่คงดา้นทรัพยสิ์นและองคป์ระกอบอ่ืน (75 คะแนน) 
 (1) การมีท่ีดิน อาคารส านกังาน ส่ิงก่อสร้าง (50 คะแนน) 
      ดีมาก คือมีท่ีดินและอาคารของตนเอง   ให ้ 50 คะแนน 
     ดี คือมีอาคารของตนเอง    ให ้ 30 คะแนน 
     พอใช ้เช่าหรืออาศยัเพื่อเป็นส านกังาน   ให ้ 10 คะแนน 
 (2) การมีอุปกรณ์ส านกังาน (25 คะแนน) 
      ดีมาก – มีเพียงพอ     ให ้ 25 คะแนน 
      ดี – มีพอสมควร     ให ้ 15 คะแนน 
      พอใช ้– มีพอใช ้     ให ้   5 คะแนน 
หมวดที ่5 การท ากจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (150คะแนน) 
 โดยพิจารณาประเมินผลจากลกัษณะของกิจกรรม การด าเนินงาน (30 คะแนน) 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (20 คะแนน) 

(1) การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
     ประเมินจากกลุ่มเกษตรกรด าเนินการเอง  ใหไ้ม่เกิน     50 คะแนน 
      กลุ่มฯ ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน    ใหไ้ม่เกิน     40 คะแนน 

 (2) การท ากิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
     ประเมินจากกลุ่มเกษตรกรมีความคิดด าเนินการเอง ใหไ้ม่เกิน     50 คะแนน 
กลุ่มฯ ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน    ไม่เกิน         40 คะแนน 
(3) การใหบ้ริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว/ชุมชน 
     ประเมินจากกลุ่มเกษตรกรมีความคิดด าเนินการเอง ใหไ้ม่เกิน     50 คะแนน 
      กลุ่มฯ ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน    ใหไ้ม่เกิน     40 คะแนน 
                                             
การคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจะใช้วิธีการให้

คะแนน  เพื่อจดัล าดบัคะแนน  โดยคดัเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคดัเลือกท่ีไดค้ะแนนรวมมาก
ท่ีสุด  ทั้งน้ี  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนน  ดงัน้ี 

สหกรณ์  คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะตอ้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 
  และคะแนนแต่ละหมวดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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                กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
  และคะแนนแต่ละหมวดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  45 

2.4  ให้มีคณะกรรมกรรมการคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละ
ระดบัเพื่อท าหนา้ท่ีคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด  แลว้น าเสนอคณะกรรมการคดัเลือกในระดบัต่อไปพิจารณา  ส าหรับ
ระดบัจงัหวดัอาจใชต้ามร่างท่ีแนบ 

2.5 การพิจารณารางวลั 
(1)  ระดบัจงัหวดั 

พิจารณาตดัสินตามประเภทการคดัเลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภท
การคดัเลือกละ  1  รางวลั  โดยจงัหวดัจดัท าประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติมอบให ้

(2)  ระดบัภาค 
พิจารณาตดัสินตามประเภทการคดัเลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภท

การคดัเลือกละ  1  รางวลั  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  จดัท าโล่รางวลัเชิดชูเกียรติมอบให้ในงานท่ี
กรมฯ  จดัตามความเหมาะสม 

(3)  ระดบัชาติ 
ส าหรับสหกรณ์  พิจารณาตดัสินโดยคณะกรรมการระดบักระทรวง  จ  านวนไม่

เกิน  7  รางวลั  โดยพิจารณาจากสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นระดบัภาคตามประเภทการคดัเลือก 
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร  พิจารณาตดัสินโดยคณะกรรมการระดบักระทรวง  โดย

พิจารณาจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ท่ีมีผลงานดีเด่นระดบัภาคตามประเภทการคดัเลือก  ซ่ึงได้
ก าหนดไวด้งัน้ี 

(3.1)  กลุ่มเกษตรกรท านา  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  กลุ่มเกษตรกรท าไร่  มอบให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาคดัเลือก 

(3.2)  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ และกลุ่มเกษตรกรท าประมง  มอบให้กรม
ปศุสัตวแ์ละกรมประมง  รับผดิชอบคดัเลือกตามล าดบั  ทั้งน้ี  ขอ้มูลการคดัเลือกของกลุ่มเกษตรกรเล้ียง
สัตว์และกลุ่มเกษตรกรท าประมงท่ีมีผลงานดีเด่นระดับภาคท่ีผ่านการคดัเลือกจากรมส่งเสริม
สหกรณ์แลว้  จะไดส่้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคดัเลือกต่อไป 
การรับพระราชโล่  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาตดัสินเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
ดีเด่นแห่งชาติ จะไดเ้ขา้รับพระราชทานโล่รางวลัจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ในงานพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัประจ าปี  ณ  พลบัพลาท่ีประทบั  มณฑลพิธีสนามหลวง
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวทศันีย ์ ดวงแยม้ 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ  13   มกราคม  2529 

 
ประวตัิการศึกษา   

พ.ศ. 2545  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้               
โรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ.2547  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย              
โรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ.2551 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต                 
สาขาวชิาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2551 – 2552 ผูช่้วยนกัวชิาการเกษตร ศูนยว์จิยัเกษตรหลวง

เชียงใหม่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2552 – 2553 นกัวชิาการเกษตร ศูนยว์จิยัและพฒันาการ

เกษตรเชียงใหม่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั  นกัวชิาการเกษตร ศูนยว์จิยัเกษตรหลวง

เชียงใหม่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 


