
 
 

 

การจัดการความรูและองคความรู (KM) 

การสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

จัดทําโดย 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม



คํานํา 

การจัดทําองคความรู (KM) ของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม เร่ือง “การสงเสริมสหกรณและ

กลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐาน” โดยการจัดประชุมบุคลากรของหนวยงานเพื่อถายทอด ความรูเก่ียวกับการจัด

องคความรูรวมกัน เพื่อรวบรวมประเด็นสําคัญของแตละบุคคลเพื่อสรุปและนําหลักการ วิธีการไปใชปฏิบัติงาน เพื่อ

เปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน ดังนั้น สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนมจึงได

จัดทําองคความรูข้ึน เพื่อเปนแนวทางใหขาราชการ พนักงานราชการ และหนวยงานที่เก่ียวชอง นําองคความรูเพื่อใช

ในการแนะนําสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหได มาตรฐาน 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม ขอขอบคุณขาราชการ พนักงานราชการ ที่ใหความรวมมือจัดทํา

องคความรู “การสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐาน” ข้ึนมาซึ่งจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่

สงเสริมสหกรณ คณะกรรมการ ฝายจัดการสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่จะนําเอาองคความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานตอไป 

คณะทํางาน 

สิงหาคม 2562





สารบัญ 

การสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐาน หนา 

การจัดมาตรฐานสหกรณ 

ความเปนมาในการจัดมาตรฐานสหกรณ ๑ 

วัตถุประสงคของการจัดมาตรฐานสหกรณ ๑ 

ความสําคัญของการจัดมาตรฐานสหกรณ ๑ 

ประโยชนที่สหกรณไดรับจากการจัดมาตรฐานสหกรณ ๒ 

มาตรฐานสหกรณ ๗ ขอ ๒ 

หลักเกณฑการจัดมาตรฐานสหกรณที่ใขในปจจุบัน ๓ 

การจัดมาตรฐานสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม ประจําป ๒๕61 ๓ 

การสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ ๔ 

การจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

ความเปนมาในการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ๙ 

วัตถุประสงคของการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ๙ 

ความสําคัญของการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ๙ 

ประโยชนที่สหกรณไดรับจากการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ๑๐ 

หลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ๑๐ 

การจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม ประจําป ๒๕61 ๑๐ 

การพัฒนากลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ ๑๑ 

      บรรณานุกรม       ๑๕ 

ภาคผนวก            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐาน 

ความเปนมาในการจัดมาตรฐานสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณเร่ิมจัดมาตรฐานสหกรณข้ึนคร้ังแรกในป ๒๕๔๕ โดยเจตนารมณ ใน

การจัดมาตรฐานสหกรณคร้ังแรกมีวัตถุประสงคเพื่อใชจัดประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ สงเสริม

สหกรณ และเพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ มีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณที่ซัดเจน และเปน

การประเมินผลการบริหารจัดการของสหกรณเบื้องตน โดยไมไดมีเจตนาที่ใชวัดความเปนมาตรฐาน ของ

สหกรณ และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมสงเสริมสหกรณไดใชการจัดมาตรฐานเพื่อวัดประสิทธิภาพ การ

สงเสริมสหกรณของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ และใชวัดผลการดําเนินงานของสหกรณควบคูกัน พรอมทั้ง 

กําหนดใหเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สําคัญตัวหนึ่งของกรมฯ จะเห็นไดวากรมฯ ไดให

ความสําคัญกับการจัดมาตรฐานสหกรณมาโดยตลอด พรอมทั้งไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ ชีว้ัดที่

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันของสหกรณ ซ่ึงในป ๒๕๕๓ กรมสงเสริมสหกรณไดปรับปรุง 

ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานข้ึนใหม ตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เร่ืองกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ฉบับ

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดมีการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณออกเปนสี่ระดับ ไดแก ระดับมาตรฐาน

ดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก, ระดับมาตรฐานดี และไมผานมาตรฐาน ในสวนของตัวชี้วัดระดับ มาตรฐาน

สหกรณยังคงไวเซนเดิม พรอมทั้งไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดระดับมาตรฐานจากเดิมใหใชตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ จํานวน ๗ ขอ สหกรณผานเกณฑตัวชี้วัดทั้ง ๗ ขอ ถือวาผานเกณฑมาตรฐาน 

สหกรณ แตหากสหกรณตกขอเกณฑชี้วัดใดขอหนึ่ง ถือวาสหกรณไมผานเกณฑมาตรฐาน เปลี่ยนการจัด

ระดับมาตรฐานโดยใชหลักเกณฑตัวชี้วัด จํานวน ๗ ขอ เหมือนเดิม แตไดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการประเมิน 

การจัดมาตรฐานสหกรณ โดยแบงวิธีการประเมินออกเปน ๒ สวน คือ วัดผลการดําเนินงานของสหกรณ และ 

วัดกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ มีหลักเกณฑประเมินรวมทั้งสิ้น ๑๓๗ ขอ ซึ่งในแตละขอ มี

คะแนนการประเมินที่ตางกัน 

วัตถุประสงคของการจัดมาตรฐานสหกรณ 

๑. วัดความเปนสถาบันสหกรณ จุดแรกเร่ิมของการจัดมาตรฐานสหกรณ คือ เพื่อวัดความ 

เปนสถาบันสหกรณ ซึ่งเปนองคกรของสมาชิก เห็นไดวาเกณฑชี้วัดสวนหนึ่งมาจากขอกฎหมาย สวนหนึ่งเปน 

หลักการสหกรณ 

๒. ประเมินศักยภาพในการดําเนินงานของสหกรณเปนการเบื้องตน ผลจากการจัดระดับ 

มาตรฐานสหกรณสะทอนใหเห็นวาสหกรณมีจุดออนจุดแข็งอยางไร มีศักยภาพที่จะอํานวยบริการประโยชน

แก สมาชิก ซึ่งเปนเจาของสหกรณไดดีเพียงใด มีความสามารถในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด 

๓. แบงระดับสหกรณเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการจัดระดับมาตรฐานสหกรณเปนขอมูล 

เบื้องตนแกเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณในการแบงระดับสหกรณ เพื่อการสงเสริมและพัฒนาให

เหมาะสม กับสภาพขอเท็จจริงและสอดคลองกับความตองการของสหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

กาวหนาแก สหกรณตอไป 

ความสําคัญของมาตรฐานสหกรณ 

๑. ใชเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวดัการบริหารจัดการสหกรณเบื้องตน และวดัประสิทธิภาพใน

การสงเสริมและพฒันาสหกรณของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 

๒. มาตรฐานเปนตัวชีว้ัดหลักตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

๑ 



 

 

ประโยชนที่สหกรณไดรับจากการจัดมาตรฐานสหกรณ 

๑. สหกรณไดทราบถึงสถานะและผลการดําเนินงานของตนในภาพรวมเบื้องตน เนื่องจาก 

ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณเปนเกณฑเบื้องตนทั่วไปที่สหกรณสามารถดําเนินงานใหผานไดโดยยึด

หลักการ และวิธีการสหกรณ ซึ่งสอดคลองอยางยิ่งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สหกรณสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาใหผานมาตรฐาน 

ในแตละระดับได หากสหกรณผานมาตรฐานในระดับดีก็ควรพิจารณาหาแนวทางที่จะยกระดับการผาน 

มาตรฐานสหกรณใหเปนระดับดีมากหรือดีเลิศ 

๓. สหกรณไดรับสิทธิบางประการที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด เซน เงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ การพิจารณาคัดเลือกเปนสหกรณดีเดนและเขารวมโครงการตาง ๆ ของกรมสงเสริมสหกรณ เปนตน 

มาตรฐานสหกรณ ประกอบดวย ๗ ขอ ดังน้ี 

๑. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณมีผลการดําเนินงานไมขาดทุน เวน

แตปใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย ตอสมาชิกและสหกรณโดยรวมใหตัดปนั้นออก 

๒. ในรอบสองปบัญชียอนหลังตองไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ 

๓. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองจัดทํางบการเงินแลวเสร็จ และสงให 

ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวเสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมใหญสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นป

ทางบัญชี 

๔. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของ      

สมาชิกทั้งหมดทําธุรกิจกับสหกรณ 

๕. ตองจัดจางเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของ 

สหกรณ หากไมมีการจัดจางตองมีกรรมการดําเนินการหรือสมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา 

๖. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิ และจาย 

เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งคร้ัง 

๗. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝน 

กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณไดเพิ่มเติมการจัดมาตรฐานสหกรณ ยังคงใชผลการดําเนินงานของสหกรณ 

จํานวน ๗ ขอ เชนเดิมแตมีขอแตกตางจากที่ผานมาคือ แตละขอจะตองประกอบดวยผลการดําเนินงาน ของ

สหกรณ และกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ ขอ 

 

ขอที่ ขอความ ขอของเกณฑตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการภายใน 

๑ ไมขาดทนุ ขอ ๑- ขอ ๓ ขอ ๑๑ - ขอ ๘ 

๒ ไมทุจริต ขอ ๙- ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ - ขอ ๘๖ 

๓ ประชุมใหญ ๑๕๐ วัน ขอ ๘๗ - ขอ ๙๐ ขอ ๙๑ - ขอ ๙๕ 

๔ สมาชิก ๖๐% ขอ ๙๖ - ขอ ๑๐๓ ขอ ๑๐๔ - ขอ ๑๐๘ 

๕ จัดจางเจาหนาที ่ ขอ ๑๐๙ - ขอ ๑๑๒ ขอ ๑๑๓ - ขอ ๑๑๗ 

๖ จัดสรรกําไร จายเงนิสวสัดิการ ขอ ๑๑๘ - ขอ ๑๒๔ ขอ ๑๒๕ - ขอ ๑๓๑ 

๗ ไมฝาผืนกฎหมาย ขอ ๑๓๒ - ขอ ๑๓๓ ขอ ๑๓๔ - ขอ ๑๓๗ 
รวม ๑๓๗ ขอ 

 

๒ 



 

คะแนนตั้งแต ๙๖ ข้ึนไป 

คะแนนตั้งแต ๘๖-๙๕.๙๙ 

คะแนนตั้งแต ๗๖-๘๕.๙๙ 

คะแนนต่าํกวา ๗๖ 

 

หลักเกณฑการจดัมาตรฐานสหกรณที่ใชในปจจุบัน 

         กรมสงเสริมสหกรณจึงไดมีการปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณใหม และไดออกประกาศ 

เร่ืองการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ และกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณออกเปน

สี่ระดับ คือ 

๑. มาตรฐานดีเลิศ ๒. มาตรฐานดีมาก ๓. มาตรฐานดี ๔. ไมผานมาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดมาตรฐานสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณจึงกําหนดเกณฑ การให

คะแนนจากผลการดําเนินงานของสหกรณ และกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ จํานวน ๑๓๗ ขอ โดยมี

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวย 

๑. คะแนนจากผลการดําเนินงานของสหกรณ ๗๐ คะแนน 

๒. คะแนนจากกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ  30  คะแนน 

 

หลักเกณฑการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ 

ไดเกรด A ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณระดับดีเลิศ ได

เกรด B ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณระดับดีมาก ได

เกรด C ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณระดับดี ไดเกรด 

F ไมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

การจัดมาตรฐานสหกรณของสาํนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม ประจําป ๒๕61 มีดังน้ี 

          ๑. สหกรณทั้งหมด จํานวน 113  สหกรณ 

          ๑.๑ นํามาจัดมาตรฐาน   79     สหกรณ 

          ๑.๒ ไมนํามาจัดมาตรฐาน 34     สหกรณ 

          ๑.๒.๑ สหกรณจัดตั้งไมถึง ๒ ป        4   สหกรณ 

         ๑.๒.๒ หยุดดําเนินงาน        3   สหกรณ 

         ๑.๒.๓ อยูระหวางการชําระบัญชี   27   สหกรณ 

          ๒. สหกรณไดมาตรฐานทั้งหมด ๕๙ สหกรณ แบงเปน 

                ๒.๑ ระดับดีเลิศ (A)        13  สหกรณ 

                ๒.๒ ระดับดีมาก (B) 46  สหกรณ 

                ๒.๓ ระดับดี (C)  3    สหกรณ 

                ๒.๔ ตกมาตรฐาน            17  สหกรณ   

๓ 



 

 

การสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ 

การสงเสริมสหกรณใหไดมาตรฐาน ควรดําเนนิการอยางนอยตามข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสหกรณยอนหลังวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัดระดบั 

มาตรฐานสหกรณแตละขอแลว ผลการดําเนนิงานในขอนัน้เปนอยางไร ผานหรือไมผาน ถาไมผานขอใด ใหวิเคราะห

ปญหาและสาเหตุแหงการไมผานเกณฑในขอนั้น และวางแผนทีจ่ะไปสงเสริม แนะนาํ 

ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมชี้แจงทาํความเขาใจเกณฑมาตรฐานทุกขอ และรวมวิเคราะหขอมูล พื้นฐาน

ตามข้ันตอนที่ ๑ กับสหกรณและเจาหนาที่เพื่อหาแนวทางแกไข หรือแนวทางการดําเนนิงาน 

ขั้นตอนที่ ๓ แนะนาํ สงเสริม การปฏิบัติงานของสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ ดังนี ้ 

 

มาตรฐานขอ ๑ ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณมีผลการ ดําเนนิงานไมขาดทุน เวนแตปใดมี

อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณ โดยรวม ใหตัดปนั้นออก 

สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๑ 

- รายไดนอย (สมาชิกนอย /ธุรกิจนอย) 

- รายจายสงู (ตนทุนสูง ไมประหยัด ไมปฏิบัติงานตามแผนงานประจําป) 

- มีหนี้คางมาก 

- คาเสื่อมราคาสูง 

- มีการทุจริต 

- สินคาเสื่อมสภาพจํานวนมาก 

                              -  นํากําไรสุทธปิระจําปโอนซดเขยการขาดทุน 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

๑) รวมวิเคราะหสาเหตุแหงการขาดทุน อาจพจิารณาจาก 

- รายไดนอย อาจเกิดจาก สมาชกินอย ปริมาณธุรกิจนอย ประเภทธุรกิจนอย 

                          - รายจายมาก อาจเกิดจาก ตนทนุการดําเนินงานสูง ไมประหยัด และ ไมปฏิบัติตามแผน

งบประมาณ 

เมื่อไดสาเหตุแลว นํามาวางแนวทางแกไขรวมกัน ซึ่งแนวทางการวิเคราะหไดแนะนาํ ไวแลว ในเอกสาร

คูมือการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน ในข้ันตอนที่ ๒ 

๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานของสหกรณ เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา เพื่อ นํามา

เปนแผนปฏิบัติงานประจําป และกระจายแผนลงสูการปฏิบัติเปนรายเดือน มอบหมายผูปฏิบัติงานให ซัดเจน มีผูรับผิด

ขอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งฝายกรรมการและฝายจัดการ และดําเนินการตามแนว ทางการสงเสริมสหกรณใหได

มาตรฐาน 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๑ 

- ภาพลักษณที่ดีเปนที่ยอมรับ 

- สมาชิกไดรับผลตอบแทน 

- พนักงานมีขวัญกําลังใจ 

- มีเงินสํารองเพิ่มข้ึน 

 

 

๔ 



 

มาตรฐานขอ ๒ ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง ไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ 

สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๒ 

- ขาดการควบคุมภายในที่ด ี

- ขาดการมอบหมายงานที่ซัดเจน 

- ไมเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบฯ 

- ลงบัญชีไมเปนปจจุบนั /ไมตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

๑) ลงบัญชีใหเปนปจจุบนั/ตรวจสอบประจาํสม่าํเสมอ  

๒) เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ           

๓) ตรวจสอบสนิคาคงเหลือเปนประจํา  

๔) ผูเก็บรักษาเงินสดกับผูลงบญัชีแยกจากกัน  

5) ดําเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน/ธรรมาภิบาลในสหกรณ  

๖) ตรวจสอบหลักประกันของเจาหนาทีฯ่  

๗) มอบหมายงานชดัเจนและตดิตามงาน  

๘) ใหคําแนะนาํแกคณะกรรมการดําเนินการอยางสม่าํเสมอ  

   ๙) หากมีการทุจริตในสหกรณ ควรรีบดําเนินการตามทะนายทะเบียนสหกรณ ผูสอบบญัชี มีหนังสือ

แจงใหแกไขปญหาทุจริตหรือขอบกพรองโดยเร็ว 

 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๒ 

- องคกร ไดรับความไววางใจ 

- ประสิทธิภาพของผูบริหาร 

- บุคลากรมีความประพฤติดี ซื่อสตัยสุจริต 

- ไมเกิดตนทุนเพิ่มข้ึน 

มาตรฐานขอ ๓ ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทายสหกรณจัดทํางบการเงิน แลวเสร็จและสงใหผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลวนาํเสนอเพื่ออนุมตัิในที่ประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสบิวัน นับแตวันสิ้นปทางบญัช ี

สาเหตุที่สหกรณไม ผานเกณฑมาตรฐานขอ ๓ 

- ไมมีเจาหนาที่เฉพาะ 

- ผูจัดทําบัญชีขาดความรู 

- ขาดการตรวจสอบหลักฐานเปนประจํา 

- จัดทําทะเบียนคุมไมเปนปจจบุนั 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

๑) มอบหมายเจาหนาที่จัดทาํบญัช ี

       ๒) ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีใหถูกตอง และบนัทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชี ข้ันตน 

จนถึงข้ันปลายใหครบถวน ถูกตอง ประจําวนั ประจาํเดือน 

๓) จัดทํางบทดลองเปนประจําเดือน ตรวจนับสินคาคงเหลือและตรวจทะเบียนคุมตางๆ 

ใหตรงกับงบทดลอง 

๔) จัดทํางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทาํงบการเงิน ณ วันสิ้นปบัญชี เพื่อสงใหผูสอบ บัญชี

5 



 

ตรวจสอบภายใน ๓๐ วนั 

๔) การจัดทําบัญชีเปนไปตามรูปแบบบัญชตีามที่กรมตรวจบญัชีสหกรณแนะนาํ 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๓ 

- เปนกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการทํางาน ใชเปนขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน 

-   พยากรณแนวโนมการดําเนนิธุรกิจแกไขปญหา 

- ใชตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ 

- วางแผนขยายธุรกิจ ไดถูกตองแมนยํา 

- แสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได 

มาตรฐานขอ ๔ ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไม นอยกวารอยละ ๖๐ ของสมาชิก

ทั้งหมด รวมทําธุรกิจกับสหกรณ 

สาเหตุที่สหกรณไม ผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔ 

- สมาชิกขาดศรัทธา และความเชือ่มั่น 

- สินคาไมตรงตามความตองการสมาชิก และมีสนิคาไมครอบคลมุ 

- เงินทุนดาํเนินงานมีนอย และมคูีแขงทางการคามาก 

- ขาดการประซาสัมพันธ และการจูงใจใหสมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ 

 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

   สหกรณจะตองพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก โดยจัดทํา ทะเบียนสมาชิกที่มาทําธุรกิจ กับสหกรณ

และที่ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ สําหรับสมาชิกที่ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ จะตองไปพบปะเยี่ยม เยียน หาเหตุผลวา 

สมาชิกมีเหตุผลอะไรที่ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ ซึ่งอาจพบวา สมาชิกยายออกนอกแดน ไมมีตัวตน หรือเหตุผลการ

บริการของสหกรณ ซึ่งจะตองนํามาปรับปรุง โดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ ประกอบแนวทางปฏิบัติงาน 

๑) สหกรณจะตองทําธุรกิจและใหบริการตามความตองการของสมาชิก 

   ๒) สหกรณจะตองทําความเขาใจกับสมาชิก ถึงวิธีการ และข้ันตอนการทําธุรกิจ ของสหกรณใหความ

ยุติธรรมกับสมาชิกในดานราคาผลผลติ ราคาขายสินคาและบริการ อัตราดอกเบี้ย เปนตน และทําความเขาใจถึง

ผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับในการดําเนนิธุรกิจกับสหกรณ ไดแก เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ และเงินปนผลตามหุน 

เปนตน 

  ๓) สหกรณจะตองเนนใหสมาชิกเห็นถึงการบริการที่แตกตาง ระหวางสมาชิก กับ บุคคลภายนอก เชน 

ราคาที่แตกตาง บริการที่แตกตาง เปนตน 

  ๔) สหกรณจะตองชวยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกไดรับความเดือดรอนดานการ ประกอบ

อาชีพ และดานอ่ืน ๆ เชน การเจ็บปวย ฯลฯ เปนตน 

  ๔) สหกรณตองมีขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของสมาชิกในเร่ือง การผลิต ปจจัยการผลิต รายได รายจาย 

เพื่อใชเปนขอมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกตอไป 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๔ 

- ตนทุนตอหนวยลดลง 

- เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 

- อํานวยประโยชนหรือใหบริการแกสมาชิกไดตามตองการ 

๖ 



 

- สรางผลตอบแทนเพียงพอ 

มาตรฐานขอ ๕ ตองจัดจางเจาหนาที่สหกรณปฏิบัตงิานประจาํรับผิดขอบ ดําเนนิการและธุรกิจของสหกรณ หากจะ

ไมมีการจัดจางตองมีกรรมการดําเนินการ หรือ สมาชิก ทีไ่ดรับ มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจาํ 

สาเหตุที่สหกรณไม ผานเกณฑมาตรฐานขอ ๕ 

- รายไดนอย ไมเพียงพอในการที่จะจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

- สหกรณมีทุนดําเนินงานนอย 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

๑) สหกรณจะตองดําเนินธุรกิจใหมีปริมาณเพียงพอ ที่จะมีรายไดเปนคาใชจายในการจัด 

จางเจาหนาที ่

   ๒) หากมีธุรกิจไมเพียงพอ ใหมอบหมาย กรรมการหรือสมาชิกมาดําเนินการ และ จะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบของสหกรณฯ 

๓) ใหดําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๕ 

- การบริหารมีประสิทธิภาพ 

- มีผูรับผิดชอบการปฏิบัติกิจกรรมในสหกรณ 

- นานโยบายมาปฏิบตัิไดอยางตอเนื่อง 

- บริการและตอบสนองความตองการของสมาชิก 

- แสดงถึงความสามารถในการพึง่ตนเองของสหกรณ 

มาตรฐานขอ ๖ ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมี การจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินทุน

สวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชนอยางนอยหนึ่งคร้ัง 

สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๖ 

- สหกรณขาดทุนหรือกําไรนอย 

   -   กรรมการไมใหความสําคัญในการจัดสรรกําไรสทุธิเปนทนุสวัสดิการหรือทุนสาธารณะประโยชน

แกสมาชิก 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

๑) สหกรณจะตองดําเนินธุรกิจมีกําไรเพียงพอ 

๒) แนะนาํใหจัดสรรกําไรสทุธเิปนทนุสวสัดิการสมาชิกและหรือทุนสาธารณะประโยชน รวมทัง้ใหมี

การจายเงินทนุเพื่อดําเนินกิจกรรมนั้นดวย 

๓) แนะนาํสงเสริมใหสหกรณใชจายทุนสวัสดิการและทนุสาธารณประโยชนและทนุอ่ืนๆ 

ใหเปนไปตามระเบียบ 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๖ 

- สมาชิกไดรับการดูแลและชวยเหลือ 

- สังคม ชุมซน สิ่งแวดลอม ไดรับสิ่งที่ด ี

- เพิ่มภาพลักษณของสหกรณเปนองคกรที่มีคุณธรรม 

 

๗ 



 

 

มาตรฐานขอ ๗  ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการ อันเปนการฝาฝน กฎหมาย 

ระเบียบ  คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๗ 

                     - กรรมการและฝายจัดการไมเขาใจกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ รวมทั้งคําสั่ง ประกาศ คําแนะนํา

นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

 - ระบบการควบคุมภายในไมด ี

                   -  ฝายบริหารสหกรณจงใจ ฝาฝนการปฏิบัติงานโดยไมเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและ  

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 

 แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

 สหกรณจะตองจัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ  ดังนี้ 

 ๑) ผูตรวจสอบกิจการเขาตรวจสอบสหกรณ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ เปนประจําทุกเดือน หากมีปญหาคณะกรรมการ จะตองรีบดําเนินการแกไข 

 ๒) คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณใหเปนไปตามระเบียบ 

 ๓) ผูตรวจการสหกรณ (เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ) เขาไปตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ

สหกรณ 

 

 ผลดีของการผานเกณฑมาตรฐานขอ ๗ 

 - เปนการสรางระบบการควบคุมภายใน 

 - มีความเปนเอกภาพ 

 - สรางความชัดเจนโปรงใส 

 

 ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามและประเมนิผล 

 ๑) กรรมการดําเนินการตรวจตดิตามการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ ๓ รายงานเสนอคณะกรรมการ

 ๒) กลุมสงเสริมสหกรณติดตามผลเสนอสหกรณจังหวัดและแจงสหกรณ 

๘ 



 

การจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

ความเปนมาในการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรกรมสงเสริมสหกรณไดมีการปรับบทบาท ภารกิจ 
โดยไดรับมอบภารกิจการสงเสริมการจัดตั้ง กลุมเกษตรกรท่ีเปนนิติบุคคลจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕  โดยมีพิธีมอบอยางเปนทางการ เม่ือจันทรท่ี  
๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลุมเกษตรกรท่ีเปนนิติบุคคลไดมีการจัดตั้งโดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๐ 
และ ๑๔๑ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ปจจุบันได เปลี่ยนเปน
ไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ นายทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดในภูมิภาค คือ เกษตรและ
สหกรณจังหวัด แตสําหรับกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนสหกรณซ่ึงเปนนายทะเบียน กลุมเกษตรกรประจํา
กรุงเทพมหานคร และไดมอบอํานาจใหกับผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 
และ พ้ืนท่ี ๒ (ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การกําหนดอํานาจหนาท่ี ใหเกษตรและสหกรณ
จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๘) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดในฐานะเลขานุการนายทะเบียนกลุมเกษตรกร ตามระเบียบ นายทะเบียน
สหกรณ เรื่องอํานาจหนาท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด ทําหนาท่ีเก่ียวของกับ เอกสารการ       
จดทะเบียนกลุมเกษตรกร การขอเลิกกลุมเกษตรกรตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด การสงเสริม
กลุมเกษตรกรซ่ึงเปนนิติบุคคลจะประสบผลสําเร็จ สามารถอํานวยประโยชนแก มวลสมาชิกตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการก็ตอเม่ือไดสงเสริมตามสภาพท่ีแทจริงของของกลุมเกษตรกรนั้น ๆ ซ่ึงจะทราบไดก็ตอเม่ือมีการจัด
มาตรฐานเพ่ือใหเปนท่ียอมรับ โดยสอดคลองกับหลักวิชาการและกฎหมาย พรอมสามารถเผยแพรแกสาธารณะ
ซนท่ัวไปได กรมสงเสริมสหกรณจึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดมาตรฐาน กลุมเกษตรกรท่ัวประเทศ 

วัตถุประสงคการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

๑. เพ่ือศึกษาขอมูลและนํามากําหนดหลักเกณฑสําหรับวัดคุณภาพตามผลการดําเนินงาน 
ของกลุมเกษตรกรในรอบป ท่ีผานมา โดยกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

๒.เพ่ือรวบรวมขอมูลของกลุมเกษตรกรและนามาจัดมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
โดยแบงเปน ๒ ระดับ คือระดับผานมาตรฐาน กับไมผานมาตรฐาน 

๓.เพ่ือนําผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมและพัฒนา       
กลุมเกษตรกรตอไป 

ความสําคัญของมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

 ๑ . ใชเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรเบื้องตน และวัด
ประสิทธิภาพใน การสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 

 ๒. มาตรฐานเปนตัวชี้วัดหลักตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมสหกรณ

๙ 



 

ประโยชนที่กลุมเกษตรกรจะไดรับจากการจัดมาตรฐาน 

    ๑. ทําใหกรมสงเสริมสหกรณมีหลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรที่ซัดเจน และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เปนประโยชนตอการวิเคราะหเซิงเปรียบเทียบกลุมเกษตรกรทั่วประเทศ 

                ๒. สามารถนาหลักเกณฑและผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรเปนขอมูลประกอบการ คัดเลือกกลุม

เกษตรกรเพื่อรวมแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมกับสถานภาพของกลุมเกษตรกร รวมทั้ง สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม

เกษตรกร 

             ๓. สามารถนาผลสรุปของผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรเปนขอมูลเซิงปริมาณและ คุณภาพ เพื่อใช

เปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรใหเกิดผลดีแกมวลสมาชิกของ กลุมเกษตรกร 

หลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

ตัวชี้วัดสําหรับการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรโดยการวิเคราะหผลการดําเนินการของ 

กลุมเกษตรกร โดยใชวันสิ้นปทางบัญชีของกลุมเกษตรกรปสุดทายเปนหลักในการพิจารณา ถาไมผานขอใดขอหนึ่งถือ

วา ไมผานเกณฑมาตรฐาน หลักเกณฑประกอบดวยตัวชี้วัด ๕ รายการ คือ 

๑. คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรอบสิบสองเดือนแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชี

ตรวจสอบไดภายใน ๑๕๐ วัน ตามกฎหมาย 

๒. ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับรายการขอบกพรองทางการเงินและบัญชีอยางรายแรง 

๓. มีการทําธุรกิจหรือการบริการอยางนอย ๑ ชนิด 

๔. มีการประชุมใหญสามัญประจาํปภายในกําหนดเวลา ๑๕๐ วัน ตามกฎหมาย  
๕. มีกําไรสุทธิประจําปและมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย 

        การจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม ประจําป ๒๕61 มีดังน้ี 

 

๑. กลุมเกษตรกรทัง้หมด จํานวน   130 แหง 

๑.๑ นํามาจัดมาตรฐาน 100 แหง 

๑.๒ ไมนํามาจดัมาตรฐาน  30 แหง 

๑.๒.๑ หยุดดําเนินงาน 5 แหง 

             ๑.๒.๒ เลิก/ชําระบญัช ี  24 แหง 

              ๑.๒.๓ จัดตั้งไมถึง 1 ป    ๑ แหง 

๒. กลุมเกษตรกรไดมาตรฐานทั้งหมด 82 แหง แบงเปน 

๒.๑ ประเภทกลุมเกษตรกรทํานา 39 แหง 

๒.๒ ประเภทกลุมเกษตรกรทําไร   1 แหง 

๒.๓ ประเภทกลมเกษตรกรทําสวน 29 แหง 
๒.๔ ประเภทกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 13 แหง 

 

 

 

๓. กลุมเกษตรกรไมไดมาตรฐานทั้งหมด    18   แหง 

๑0
 



 

                  การพัฒนากลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ 

การพัฒนากลุมเกษตรกรใหไดมาตรฐาน ควรดาํเนินการอยางนอยตามข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมเกษตรกรยอนหลังวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัด ระดับ

มาตรฐานกลุมเกษตรกรแตละขอแลว ผลการดําเนินงานในขอนั้นเปนอยางไร ผานหรือไมผาน ถาไมผานขอใดให

วิเคราะหปญหาและสาเหตุแหงการไมผานเกณฑในขอนั้น และวางแผนที่จะไปสงเสริม แนะนํา 

ขั้นตอนที่ ๒ เจาหนาที่สงเสริมสหกรณประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกณฑมาตรฐานทุกขอ และ รวม

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตามข้ันตอนที่ ๑ กับกลุมเกษตรกรและเจาหนาที่เพื่อหาแนวทางแกไข หรือ แนวทางการ

ดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินการพัฒนาการปฏิบตัิงานของกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอดังนี้ 

 

มาตรฐานขอ ๑ คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจดัทํางบดุลรอบสิบสอง เดือนแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบญัชี

ตรวจสอบไดภายใน ๑๕๐ วัน ตามกฎหมาย 

สาเหตุที่กลุมเกษตรกรไม,ผานเกณฑมาตรฐานขอ ๑ 

- ไมมีเจาหนาที่ปฏิบตัิงานประจําในกลุมเกษตรกร 

- กรรมการขาดความรูความเขาใจในการจัดทํางบการเงิน 

- บันทึกบญัชไีมเปนปจจุบนั 

- กรรมการไมเห็นความสําคัญของงบการเงิน 

- ไมจัดทํางบทดลองทุกเดือน 

- ไมจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ใหเปนปจจุบนั 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

- กรณีไมมีเจาหนาที่ใหมอบหมายกรรมการเปนผูจัดทํางบการเงิน 

- เพิ่มความรูเก่ียวกับบัญชีแกกรรมการ 

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงบัญชีใหเปนปจจุบนั/ทาํงบทดลองทุกเดือน 

- ตรวจนับสนิคาคงเหลือเปนประจํา 

- จัดทําทะเบียนคุมตางๆ ใหเปนปจจุบนั 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๑ 

- เปนกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการทํางาน  

- ใชเปนขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน 

- พยากรณแนวโนมการดําเนนิธุรกิจแกไขปญหา 

- ใชตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ 

- วางแผนขยายธุรกิจ ไดถูกตองแมนยํา 

- แสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

๑1 



 

มาตรฐานขอ ๒ ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับรายการขอบกพรอง ทางการเงินและบัญชี

อยางรายแรง 

สาเหตุที่กลุมเกษตรกรไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๒ 

- กลุมฯ ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 

- ขาดการติดตามผล/ไมปฏิบัติตามแผนงาน 

- ไมมีผูรับผดิขอบทําบัญช/ีทําบัญชีไมเปนปจจบุัน 

- เก็บรักษาเงินสดเกินระเบียบ 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

แนวทางปฏิบัตสิําหรับมาตรฐานขอ ๑ และ ๒ คือ 

๑) มอบหมายเจาหนาที่หรือกรรมการหรือผูที่เก่ียวของจัดทําบัญชี  

๒) ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีใหถูกตอง และบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชีข้ันตน 

จนถึงข้ันปลายใหครบถวน ถูกตอง ประจําวัน ประจําเดือน 

๓) จัดทํางบทดลองเปนประจําเดือน ตรวจนับสินคาคงเหลือ และตรวจทะเบียนคุมตาง ๆ ใหตรง

กับงบทดลอง 

๔) จัดทํางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นปบัญชี เพื่อสงใหผูสอบบัญชี 

ตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน 

๔) การจัดทําบัญชีเปนไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแนะนํา กลุมเกษตรกร

จะตองจัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ดังนี้ 

(๑) ผูตรวจสอบกิจการเขาตรวจสอบกลุมเกษตรกร และรายงานผลการตรวจสอบ ให

คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกรทราบเปนประจําทุกเดือน หากมีปญหาคณะกรรมการฯ จะตอง ดําเนินการ

แกไข 

(๒) คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับ 

มอบหมายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบฯ 

(๓) ฝายเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เขาไปตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 

สหกรณ 

 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๒ 

- องคกร ไดรับความไววางใจ 

- ประสิทธิภาพของผูบริหาร 

- บุคลากร มีความประพฤติดี ซึ่งสัตยสุจริต 

มาตรฐานขอ ๓ มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย ๑ อยาง 

สาเหตุที่กลุมเกษตรกรไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๓ 

- มีทุนดําเนนิงานไมเพียงพอ 

- กรรมการขาดความรู ความเขาใจเร่ืองธุรกิจ 

๑2 



 

- สมาชิกสงักัดหลายองคกร 

- สินคานอย/ไมตรงตามความตองการ 

- ขาดความศรัทธา/แรงจูงใจ 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

   - กลุมเกษตรกรจะตองทําธุรกิจตามความตองการของสมาชิก 

    - กลุมเกษตรกรจะตองทําความเขาใจกับสมาชิกถึงวิธีการและข้ันตอนการทําธุรกิจของ กลุม 

เกษตรกร ใหความยุติธรรมกับสมาชิกในคานราคาผลผลิต ราคาขายสินคาและบริการ อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนรับผิด

ขอบตออุปกรณการตลาดที่บริการสมาชิก และทําความเขาใจในผลประโยชนที่สมาชิกจะไครับ ในการดําเนินธุรกิจกับ

กลุมเกษตรกร ไดแก เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ และเงินปนผลตามหุน อัตรา ผลตอบแทนที่แตกตาง เปนตน 

- กลุมเกษตรกรจะตองเนนใหเห็นถึงการบริการที่แตกตาง ระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก เซน 

ราคาที่แตกตาง การบริการที่แตกตาง อัตราผลตอบแทนที่แตกตาง 

- กลุมเกษตรกรจะตองชวยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชกิไครับความเดือดรอน คานการ

ประกอบอาชีพ และคานอ่ืน ๆ เซน การเจ็บปวย ฯลฯ เปนตน 

                              - กลุมเกษตรกรตองมีขอมูลพื้นฐานเบือ้งตนของสมาชิกในเร่ือง การผลิตปจจัยการผลิต รายได  
รายจาย    เพื่อใชเปนขอมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกตอไป 

- หากกลุมเกษตรกรมีกําไรควรจัดสรรเปนเงินปนผลและเงนิเฉลีย่คืนตามสวนธุรกิจใหกับสมาชิก 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๓ 

- องคกรไครับความไววางใจจากสมาชิก 

- มีสินคาและบริการตรงตามความตองการของสมาชิก 

- พยากรณแนวโนมการดําเนนิธุรกิจขององคกร 

- ใชตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ 

มาตรฐานขอ ๔ มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา ๑๕๐ วัน 

ตามกฎหมาย 

สาเหตุที่กลุมเกษตรกรไม,ผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔ 

- กลุมจัดทํางบการเงินไมแลวเสร็จ 

- คณะกรรมการดําเนินการไมเขาใจขอกฎหมาย 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

- แนะนาํสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมเกษตรกรและบทบาทการเปน เจาของกลุม 

เกษตรกรใหกับสมาชิก 

- สงเสริมความใกลชิดระหวางสมาชิกของกลุมเกษตรกรโดยผานกิจกรรมตางๆ 

- เผยแพรประซาสัมพนัธการประชุมใหญสามัญประจําปใหสมาชกิทราบ จัดกิจกรรม เชิญซวนการเขา

รวมประชุม มีการแจกรางวลัตาง ๆ 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๔ 

- เปนวัดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคกร 

- สมาชิกมีความใกลชิดสนิทสนมกันมากข้ึน 

๑3
 



 

- แสดงถึงสมาชิกเปนเจาของกลุมเกษตรกร 

- มีการเผยแพรประซาสัมพนัธภายในองคกรไดดี 

มาตรฐานขอ ๕ มีกําไรสุทธิประจําปและมีการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปตามกฎหมาย 

สาเหตุที่กลุมเกษตรกรไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๕ 

- กลุมฯ ขาดทุนจากการดําเนนิธรุกิจ 

- กลุมฯ ขาดความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

- ปริมาณธุรกิจนอย 

- กลุมเกษตรกรมีลูกหนี้คางขําระนาน 

- ไมการตั้งคาเผื่อหนี้สูญมาก 

- คาใชจายสูง 

แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

     ๑) รวมวิเคราะหสาเหตุแหงการขาดทุน อาจพจิารณาจาก 

     - รายไดนอย อาจเกิดจาก สมาชิกนอย ปริมาณธุรกิจนอย ประเภทธุรกิจนอย 

    - รายจายมาก อาจเกิดจาก ตนทุนการดําเนนิงานสูง ไมประหยัด และไมปฏิบัติตามแผน งบประมาณ 

เมื่อไดสาเหตุแลว นํามาวางแนวทางแกไขรวมกัน 

                  ๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุมเกษตรกร เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา เพื่อนํามา

เปนแผนปฏิบัติงานประจําป และกระจายแผนลงสูการปฏิบัติเปนรายเดือน มอบหมายผูปฏิบัติงาน ใหซัดเจน มี

ผูรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งฝายกรรมการและฝายจัดการ และดําเนินการตาม แนวทางการพัฒนากลุม

เกษตรกรใหไดมาตรฐาน 

ผลดีของการผานมาตรฐานขอ ๕ 

- ภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ 

- สมาชิกไดรับผลตอบแทน 

- พนักงานมีขวัญและกําลังใจ 

      -   มีเงินสํารองเพิ่มข้ึน 

 

     ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

     ๑) กรรมการดําเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ ๓ รายงานเสนอ

คณะกรรมการ 

     ๒) เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณติดตามผลเสนอสหกรณจังหวดัและแจงกลุมเกษตรกร
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บรรณานุกรม 

กรมสงเสริมสหกรณ (กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ), คูมือการปฏิบัติงานการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจําป ๒๕๕๒. 

กรมสงเสริมสหกรณ (กลุมวิจัยและพัฒนากลุมเกษตรกร), การจดัมาตรฐานกลุมเกษตรกร ประจําป ๒๕๕๕. 
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แบบรายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  ป  2561 
 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 

เขตตรวจราชการที ่ 11 
ลําดับ สหกรณ ประเภท อําเภอ จังหวัด เกรด 

1 สหกรณกองทุนสวนยางนาหนองหวาย สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม   

2 สหกรณกองทุนสงเคราะหชาวสวนยางหนองซน สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม F 

3 สหกรณการเกษตรคําแมนางสามแยก สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม C 

4 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานอวนสามัคคี สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 

ศรีสงคราม นครพนม F 

5 สหกรณการเกษตรน้ําฝนนาทม สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม C 

6 สหกรณกองทุนสวนยางพารานาทม สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม F 

7 สหกรณชาวสวนยางพุมแก สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม F 
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8 สหกรณถาวรพัฒนานครพนม สหกรณ
บริการ 

เมืองนครพนม นครพนม F 

9 สหกรณการเกษตรธาตุนอยศรีบุญเรือง สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

10 สหกรณชุมชนเกษตรอินทรียนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

11 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหลักศิลา สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

12 สหกรณพัฒนาชนบทโคกหินแฮ สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม B 

13 สหกรณการเกษตรรวมใจเรณูนคร สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม B 

14 สหกรณกองทุนสวนยางโคกหินแฮ สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม F 

15 สหกรณกองทุนสวนยางพาราดงนอย สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม B 

16 สหกรณกองทุนฯสวนยางและรวบรวมยางพารานาเดื่อ สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม B 

17 สหกรณการเกษตรศรีสงคราม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม A 

18 สหกรณการเกษตรทาอุเทน สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม B 

19 สหกรณกองทุนสวนยางผูปลูกและรวบรวมยางพาราศรีสงคราม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม B 



 

20 สหกรณการเกษตรโพนสวรรค สหกรณ
การเกษตร 

โพนสวรรค นครพนม F 

21 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

22 สหกรณการเกษตรเรณูนคร สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม A 

23 สหกรณการเกษตรธาตุพนม สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม F 

24 สหกรณการเกษตรกุตาไก สหกรณ
การเกษตร 

ปลาปาก นครพนม B 

25 สหกรณการเกษตรหนองสังขพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม F 

26 สหกรณการเกษตรนาแก สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม F 

27 สหกรณกองทุนสวนยางพาราพะทาย สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม จัดตั้งไมถึง  1 ป 

28 สหกรณหมูบานมั่นคงนครพนม สหกรณ
บริการ 

เมืองนครพนม นครพนม C 

29 สหกรณกองทุนสวนยางตําบลคําเตย สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

30 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาหวา สหกรณ
การเกษตร 

นาหวา นครพนม B 

31 สหกรณผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยสมโฮง สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 



 

32 สหกรณการเกษตรน้ําฝนนางัว สหกรณ
การเกษตร 

นาหวา นครพนม B 

33 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนบานนาจอก สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 

เมืองนครพนม นครพนม B 

34 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานพระกลาง สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม F 

35 สหกรณการเกษตรโสกแมว สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม จัดตั้งไมถึง  1 ป 

36 สหกรณบริการชุมชนตําบลอุมเหมานครพนม สหกรณ
บริการ 

ธาตุพนม นครพนม F 

37 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแกงโพธ์ิ สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

38 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 

เรณูนคร นครพนม F 

39 สหกรณกองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

40 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวภูธร สหกรณ
การเกษตร 

วังยาง นครพนม B 

41 สหกรณชาวสวนยางพารายางคํา สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

42 สหกรณชาวสวนยางพารากานเหลือง สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม F 

43 สหกรณการเกษตรโคกสูงพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

ปลาปาก นครพนม B 



 

44 สหกรณการเกษตรนาขามพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม B 

45 สหกรณกองทุนสวนยางตําบลโคกสูง สหกรณ
การเกษตร 

ปลาปาก นครพนม B 

46 สหกรณเดินรถนครพนม สหกรณ
บริการ 

เมืองนครพนม นครพนม F 

47 สหกรณผูปลูกไมผลเมืองนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

48 สหกรณการเกษตรสวางภูมีพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

ปลาปาก นครพนม A 

49 สหกรณกองทุนสวนยางตําบลบานแกง สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

50 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

51 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองจันทร สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 

เมืองนครพนม นครพนม F 

52 สหกรณบริการพระยอดเมืองขวาง สหกรณ
บริการ 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

53 สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกท่ี 210 สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม B 

54 สหกรณออมทรัพยรพช.นครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

55 สหกรณออมทรัพย ร.3 พัน 3 สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 



 

56 สหกรณการเกษตรหนองยอสามัคคี สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

57 สหกรณกองทุนสวนยางตําบลพิมาน สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

58 สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

59 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาทาม สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

60 สหกรณกองทุนสวนยางตําบลไชยบุรี สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม B 

61 สหกรณการเกษตรรามราช สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม B 

62 สหกรณการเกษตรแสนพันพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

63 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาถอนทุง สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

64 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาถอนทา สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม B 

65 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาบัว-หนองกุง สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม B 

66 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาจําปา สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม B 

67 สหกรณการเกษตรตาดขามนางัว สหกรณ
การเกษตร 

บานแพง นครพนม B 



 

68 สหกรณกองทุนสวนยางเซียงเซา สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม B 

69 สหกรณกองทุนสวนยางพารานาดี สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม B 

70 สหกรณการเกษตรหนองบอพัฒนา สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม B 

71 ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม F 

72 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงติ้ว สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

73 สหกรณการเกษตรบานแพง สหกรณ
การเกษตร 

บานแพง นครพนม B 

74 สหกรณผูเล้ียงปลานครพนม สหกรณ
ประมง 

เมืองนครพนม นครพนม B 

75 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนาด สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

76 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงขวาง สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม B 

77 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาคอ สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

78 สหกรณกองทุนสวนยางโพนสวรรค สหกรณ
การเกษตร 

โพนสวรรค นครพนม B 

79 สหกรณการเกษตรรวมใจชาวอําเภอนาหวา สหกรณ
การเกษตร 

นาหวา นครพนม จัดตั้งไมถึง  1 ป 



 

80 รานสหกรณโรงพยาบาลนครพนม สหกรณ
รานคา 

เมืองนครพนม นครพนม A 

81 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

82 สหกรณออมทรัพยครูนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

83 สหกรณผูเล้ียงสุกรนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

84 สหกรณผูเล้ียงโคเนื้อนาแก สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม เลิกชําระบัญชี 

85 สหกรณปศุสัตว นพค. 22 กรป. กลาง สหกรณ
การเกษตร 

เรณูนคร นครพนม เลิกชําระบัญชี 

86 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาควาย สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

87 สหกรณการเกษตรนาหวา สหกรณ
การเกษตร 

นาหวา นครพนม เลิกชําระบัญชี 

88 รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคนครพนม สหกรณ
รานคา 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

89 สหกรณการเกษตรไมเศรษฐกิจ-ยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

90 สหกรณเคหะสถานเมืองนครพนม สหกรณ
บริการ 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

91 สหกรณผูเล้ียงสัตวศรีสงคราม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 



 

92 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแสนพัน-หมันหยอน สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

93 สหกรณการเกษตรสามผง สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

94 สหกรณการเกษตรชุมชนนาคํา สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

95 รานสหกรณทาอุเทน สหกรณ
รานคา 

ทาอุเทน นครพนม เลิกชําระบัญชี 

96 สหกรณผูปลูกยางพารานาชุม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

97 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองเทา สหกรณ
การเกษตร 

ทาอุเทน นครพนม เลิกชําระบัญชี 

98 สหกรณโคเนื้อศรีสงคราม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

99 สหกรณธุรกิจเศรษฐกิจ รพช.อําเภอธาตุพนม สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

100 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองแสง สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

101 สหกรณการปฏิรูปท่ีดินศรีสงคราม สหกรณ
การเกษตร 

ศรีสงคราม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

102 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโพธ์ิไทร สหกรณ
การเกษตร 

บานแพง นครพนม เลิกชําระบัญชี 

103 สหกรณการเกษตรปลาปาก สหกรณ
การเกษตร 

ปลาปาก นครพนม เลิกชําระบัญชี 



 

104 ชุมนุมสหกรณการเกษตรเขตเหนือนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

นาหวา นครพนม เลิกชําระบัญชี 

105 สหกรณการเกษตรสมาชิกนิคมทหารผานศึกนครพนม-มุกดาหาร สหกรณ
การเกษตร 

ธาตุพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

106 ชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

107 สหกรณบริการไทนาแก สหกรณ
บริการ 

นาแก นครพนม เลิกชําระบัญชี 

108 สหกรณการเกษตรพัฒนากานเหลือง สหกรณ
การเกษตร 

นาแก นครพนม เลิกชําระบัญชี 

109 สหกรณการเกษตรหนองซน สหกรณ
การเกษตร 

นาทม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

110 สหกรณการเกษตรเมืองนครพนม สหกรณ
การเกษตร 

เมืองนครพนม นครพนม เลิกชําระบัญชี 

111 สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษานครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

112 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

113 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม สหกรณออม
ทรัพย 

เมืองนครพนม นครพนม A 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
      แบบรายงานแยกรายกลุม 

ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุมเกษตรกร ประจําป พ.ศ. 2561 แยกเปนรายกลุม 

จังหวัดนครพนม 
          

         ขอมูล ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 
2561 

ท่ี ประเภทอาชีพกลุมเกษตรกร อําเภอ 

ผาน
มาตรฐาน 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

ขอท่ีตํ่ากวามาตรฐาน 

(X) (X) 1 2 3 4 5 

  ประเภทกลุมเกษตรกรทํานา (..49..แหง)                 

1 กลุมเกษตรกรทํานาบานผึ้ง เมือง   X         X 

2 กลุมเกษตรกรทํานาโพธิ์ตาก เมือง X             

3 กลุมเกษตรกรทํานานาทราย เมือง X             

4 กลุมเกษตรกรทํานานาคูณใหญ นาหวา X             

5 กลุมเกษตรกรทํานานางัวพัฒนา นาหวา X             

6 กลุมเกษตรกรทํานาบานคอ โพนสวรรค X             

7 กลุมเกษตรกรทํานานาหัวบอ โพนสวรรค X             

8 กลุมเกษตรกรทํานาโพนสวรรค โพนสวรรค X             

9 กลุมเกษตรกรทํานาขม้ิน โพนสวรรค X             

10 กลุมเกษตรกรทํานาบานเอ้ือง ศรีสงคราม X             

11 กลุมเกษตรกรทํานาโพนสวาง ศรีสงคราม X             

12 กลุมเกษตรกรทํานาทาบอสงคราม ศรีสงคราม   X         X 

13 กลุมเกษตรกรทํานาสามผง ศรีสงคราม X             



 

14 กลุมเกษตรกรทํานาทาจําปา ทาอุเทน X             

15 กลุมเกษตรกรทํานารามราช ทาอุเทน X             

16 กลุมเกษตรกรทํานานางัว บานแพง X             

17 กลุมเกษตรกรทํานาโพนทอง บานแพง   X         X 

18 กลุมเกษตรกรทํานานาทม นาทม X             

19 กลุมเกษตรกรทํานาหาดแพง ศรีสงคราม   X         X 

20 กลุมเกษตรกรทํานาไผลอม บานแพง   X         X 

21 กลุมเกษตรกรทํานาหนองแวง บานแพง X             

22 กลุมเกษตรกรทํานานาดี นาทม   X         X 

23 กลุมเกษตรกรทํานานาหนาด ธาตุพนม X             

24 กลุมเกษตรกรทํานาธาตุพนม ธาตุพนม X             

25 กลุมเกษตรกรทํานาโพนแพง ธาตุพนม X             

26 กลุมเกษตรกรทํานาธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม X             

27 กลุมเกษตรกรทํานาบานนาดี เรณูนคร X             

28 กลุมเกษตรกรทํานาหนองยางชิ้น เรณูนคร X             

29 กลุมเกษตรกรทํานานาขาม เรณูนคร X             

30 กลุมเกษตรกรทํานาทาลาด เรณูนคร X             

31 กลุมเกษตรกรทํานาโคกหินแฮ เรณูนคร X             

32 กลุมเกษตรกรทํานาโพนทอง(เรณู) เรณูนคร X             

33 กลุมเกษตรกรทํานาเรณู เรณูนคร X             

34 กลุมเกษตรกรทํานานางาม เรณูนคร X             

35 กลุมเกษตรกรทํานาฝงแดง ธาตุพนม X             



 

36 กลุมเกษตรกรทํานากุดฉิม ธาตุพนม X             

37 กลุมเกษตรกรทํานาบานจอมมณี นาแก X             

38 กลุมเกษตรกรทํานากานเหลือง นาแก X             

39 กลุมเกษตรกรทํานาหนองบอ นาแก X             

40 กลุมเกษตรกรทํานาหนองสังข นาแก X             

41 กลุมเกษตรกรทํานาปลาปาก ปลาปาก X             

42 กลุมเกษตรกรทํานาโคกสวาง ปลาปาก X             

43 กลุมเกษตรกรทํานาวังยาง วังยาง X             

44 กลุมเกษตรกรทํานายอดชาด วังยาง   X X       X 

45 กลุมเกษตรกรทํานาหนองเทาใหญ ปลาปาก X             

46 กลุมเกษตรกรทํานานามะเขือ ปลาปาก   X X X     X 

47 กลุมเกษตรกรทํานามหาชัย ปลาปาก   X X X     X 

48 กลุมเกษตรกรทํานาบานแกง นาแก X             

49 กลุมเกษตรกรทํานานาคู นาแก   X X X       

รวม   39 10 4 3     9 

  ประเภทกลุมเกษตรกรทําสวน (...37....แหง)                 

1 กลุมเกษตรกรทําสวนคําเตย เมือง   X         X 

2 กลุมเกษตกรทําสวนโพนจาน โพนสวรรค X             

3 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางรวมใจพัฒนา เมือง X             

4 กลุมเกษตกรชาวสวนยางโพนบก โพนสวรรค   X         X 

5 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานหนองดู โพนสวรรค X             

6 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางโพธิ์ตาก เมือง   X         X 



 

7 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานคอ โพนสวรรค X             

8 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางนางัว นาหวา X             

9 กลุมเกษตกรทําสวนยางพาราคําสวาง ศรีสงคราม X             

10 กลุมเกษตกรทําสวนยางพาราโนนตาล ทาอุเทน   X         X 

11 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง บานแพง X             

12 กลุมเกษตรกรทําสวนยางพารานาคํา ศรีสงคราม   X         X 

13 
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางนาทม-เหลา
สมปอย นาทม X             

14 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางไทญอนาดี นาทม   X         X 

15 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางนาโด นาทม X             

16 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางคําแมนางดอนหอ นาทม X             

17 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโพนทอง บานแพง X             

18 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางหนองสาหราย ทาอุเทน X             

19 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโพนสวาง ศรีสงคราม X             

20 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราตําบลไผลอม บานแพง X             

21 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางดงกระแสสามัคคี บานแพง   X         X 

22 กลุมเกษตรดชาวสวนยางตําบลพนอม ทาอุเทน X             

23 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลศรีสงคราม ศรีสงคราม X             

24 
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบานนาผัก
ปอด ทาอุเทน X             

25 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางคําไฮหาดแพง ศรีสงคราม X             

26 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางนาหนองแคน ศรีสงคราม X             

27 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานอีอูด ศรีสงคราม X             



 

28 
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานตาล-บาน
กลาง ทาอุเทน X             

29 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานดอนติ้วสามัคคี ทาอุเทน X             

30 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลทาจําปา ทาอุเทน X             

31 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางดอนดู-ไชยบุรี ทาอุเทน   X         X 

32 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางอุมเหมา ธาตุพนม X             

33 กลุมเกษตรชาวสวนยางโคกสวางรวมใจ ปลาปาก X             

34 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางหนองบอคําพ้ี นาแก X             

35 กลุมเกษตรกรทําสวนยางพาราบานหนองหญาปลอง นาแก X             

36 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานแกง นาแก X             

37 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางปลาปาก ปลาปาก X             

รวม   29 8         8 

  ประเภทกลุมเกษตรกรทําไร (....1....แหง)                 

1 กลุมเกษตรกรทําไรอุมเหมา ธาตุพนม X             

รวม   1 0           

  ประเภทกลุมเกษตรกรเลีย้งสัตว (.....13....แหง)                 

1 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองญาต ิ เมือง X             

2 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวโพธิ์ตาก เมือง X             

3 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเหลาพัฒนา นาหวา X             

4 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวศรีสงคราม ศรีสงคราม X             

5 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวสามผง ศรีสงคราม X             

6 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวพนอม ทาอุเทน X             



 

7 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทาอุเทน ทาอุเทน X             

8 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวพะทาย ทาอุเทน X             

9 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวโนนตาล ทาอุเทน X             

10 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนาเข บานแพง X             

11 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองแวง บานแพง X             

12 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนางาม เรณูนคร X             

13 กลุมเกษตกรผูเลี้ยงสัตวโคกสูง ปลาปาก X             
รวม   13 0           

  ประเภทกลุมเกษตรกรประมง (.............แหง)                 

1  -ไมม-ี                 

2                   

3                   

รวม   0 0           

  กลุมเกษตรกรท่ีไมนํามาจัดมาตรฐาน                 

  กลุมเกษตรกรท่ีจดัตั้งใหมไมเกิน 1 ป                 

1 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางหนองนกทา ศรีสงคราม               
  กลุมเกษตรกรหยุดดําเนินงาน                 

1 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางนาหัวบอ โพนสวรรค               

2 กลุมเกษตรกรทําไรโพนจาน โพนสวรรค               

3 กลุมเกษตรกรทํานาหนองโพธ์ิ วังยาง               

4 กลุมเกษตรกรทํานานาเลยีง นาแก               

5 กลุมเกษตรกรทํานาบานศรีธน ปลาปาก               

  กลุมเกษตรกรเลิกหรือชําระบัญช ี                 

1 กลุมเกษตรกรทํานาแสนพัน ธาตุพนม               



 

2 กลุมเกษตรกรทํานาโพนจาน โพนสวรรค               

3 กลุมเกษตรกรทํานาพระซอง นาแก               

4 กลุมเกษตรกรทํานานาถอน ธาตุพนม               

5 กลุมเกษตรกรทํานานาหวา นาหวา               

6 กลุมเกษตรกรทํานาทาเรือ นาหวา               

7 กลุมเกษตรกรทํานาหนองญาต ิ เมือง               

8 กลุมเกษตรกรทํานาโคกสูง ปลาปาก               

9 กลุมเกษตรกรทํานานํ้ากํ่า ธาตุพนม               

10 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสตัวไชยบุร ี ทาอุเทน               

11 กลุมเกษตรกรทํานาบานแพง  บานแพง               

12 กลุมเกษตรกรทํานาโพนบก  โพนสวรรค               

13 กลุมเกษตรกรทํานาดอนเตย  เมือง               

14 กลุมเกษตรกรทํานานาเดื่อ ศรีสงคราม               

15 กลุมเกษตรกรทํานาพะทาย ศรีสงคราม               

16 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานนอยนาคํา ศรีสงคราม               

17 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสตัวนางัว บานแพง               

18 กลุมเกษตรกรทํานาบานเสยีว นาหวา               

19 กลุมเกษตรกรทํานาบานเสยีวพัฒนา นาหวา               

20 กลุมเกษตรกรทํานาเหลาพัฒนา นาหวา               

21 กลุมเกษตรกรทํานาเวินพระบาท ทาอุเทน               

22 กลุมเกษตรกรทํานาอาจสามารถ เมือง               

23 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางแกวมังกรนาด ี นาทม               

24 กลุมเกษตรกรทํานาคาํสวาง ศรีสงคราม               

                    



 

  กลุมเกษตรกรถกูฟองลมละลาย/พิทักษทรัพย                 

1                   

  คนหาขอมูลไมพบ                 

1                   

รวม                 

รวมท้ังสิ้น   82 18 4 3     17 
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