
หมวดที่ 1  ความคิดริเร่ิม     (100 คะแนน)
หมวดที่ 2  ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์  (350 คะแนน)
หมวดที่ 3  บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์   (250 คะแนน)
หมวดที่ 4   ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของสหกรณ์   (150 คะแนน)

คะแนน คะแนนที่
ได้

100      
ประเมินโครงการ/กจิกรรม/วธิกีารด าเนินการ/ประโยชน์ของโครงการ 100      

350      
2.1  ความสามารถในการบรหิารงาน 160      
2.1.1  ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการด าเนินการเกีย่วกบัแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์
        (ระยะเวลามากกวา่ 1 ป)ี
      (1)  การจัดท าแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ 5          
      (2)  การน าแผนงานหลักและแผนกลยุทธ ์ไปใช้ในการปฏิบัติ
           (2.1) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กจิกรรม 3          
           (2.2) การน าโครงการ/กจิกรรมที่จัดล าดับความส าคัญไปปฏิบัติ 7          
      (3)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนงานหลัก (แผนกลยุทธ์สหกรณ์) 5          

2.1.2  ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง  มีการรับสมาชิกเพิ่ม 5          
2.1.3    ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ
         สหกรณ์ เช่น อดุมการณ์ หลักการ และวธิกีารสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 
         แกส่มาชิกใหม่

10        

2.1.4    การแบ่งส่วนงาน/การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์
      (1)  การแบ่งส่วนงาน 5          
      (2)  การมอบหมายหน้าที/่ความรับผิดชอบแกเ่จ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฝ่ายจัดการ) 5          
2.1.5   ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง การจัดท าทะเบียนคุมวาระการด ารงต าแหน่ง
          คณะกรรมการด าเนินการ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด

10        

2.1.6  ในรอบปีบัญชีย้อนหลัง การรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกจิการ
         ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
      (1)  การรายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อที่ประชุมใหญ่ 5          
      (2)   การรายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการด าเนินการ 10        
2.1.7  ในรอบปีบัญชีล่าสุด การให้การศึกษาอบรมเกีย่วกบัหลักการ อดุมการณ์ เกีย่วกบัเร่ือง
         สหกรณ์และหรือที่เกีย่วกบัการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแกส่มาชิก
         คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการ  (การพฒันาทรัพยากรบุคคล)

แบบ  1-4
ผลการใหค้ะแนนสหกรณท์ีเ่ข้ารับการคัดเลือกเปน็สหกรณท์ีม่ีผลงานดเีดน่แหง่ชาต ิ 

ชือ่สหกรณ์.........................................................................จ ากดั
     การให้คะแนนสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ก าหนดคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

หมวดที่ 5  การท ากจิกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   (150 คะแนน)

หมวดการให้คะแนน
หมวดที่  1 ความคิดรเิริ่ม

หมวดที่ 2  ความสามารถในการบรหิารและการจดัการสหกรณ์ (ข้อ 2.1 + ข้อ 2.2 + ข้อ 2.3)



คะแนน คะแนนที่
ได้หมวดการให้คะแนน

       (1)  การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีและงบประมาณด าเนินการในเร่ืองนี้ 10        
       (2)  การให้การศึกษาอบรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 10        
2.1.8   ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง การเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
          และหรือด้านอืน่ ๆ ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้รับรู้
            (1)  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 5          
            (2)  จ านวนความถีข่องส่ือที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธม์ากที่สุด 5          
2.1.9   ในรอบปีบัญชีย้อนหลัง  การเกบ็รักษาเงินสดคงเหลือประจ าวนัตามที่ก าหนดในระเบียบ 10        
2.1.10  ในรอบปีบัญชีล่าสุด  มีการจัดท างบการเงินเพื่อการบริหาร (งบการเงินระหวา่งป)ี 10        
2.1.11  ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการสอบถาม/ส ารวจความต้องการของสมาชิก
           ที่ต้องการให้สหกรณ์อ านวยประโยชน์หรือให้บริการในด้านเศรษฐกจิและสังคม

10        

2.1.12   ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง  การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 5          
2.1.13   ในรอบปีบัญชีล่าสุด มีการท ากจิกรรมทางธรุกจิหรือใช้บริการจากชุมนุมสหกรณ์ 5          
2.1.14  ในรอบปีบัญชีล่าสุด มีการร่วมมือ/เชือ่มโยงเครือข่ายพนัธมิตร ทางธรุกจิ กบัสหกรณ์ 
          กลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน ภาคเอกชน

10        

2.1.15  ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง มีกจิกรรมร่วมกบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (เพิ่ม)
            (1)  การเข้าร่วมประชุมใหญ่ 5          
            (2)  การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีและการส่งค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 5          
2.2   ความสามารถในการจดัการสหกรณ์ 140      
2.2.1  ปริมาณธรุกจิที่สหกรณ์ท ากบัสมาชิกต่อปริมาณธรุกจิทั้งหมด  (%) 20        
2.2.2  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  (%) 20        
2.2.3  อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรกอ่นหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%) 20        
2.2.4  เงินออมต่อสมาชิก  (บาท) 20        
2.2.5  อตัราการจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นทุนส ารอง (%) 15        
2.2.6  อตัราการจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นทุนสะสมอืน่ (%) 15        
2.2.7  อตัราส่วนทุนภายในต่อทุนภายนอก (เท่า) 15        
2.2.8  การจ่ายเงินเฉล่ียคืนแกส่มาชิกตามส่วนธรุกจิ 15        
2.3  การควบคุมภายใน 50        
2.3.1   ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง มีการน าระบบควบคุมภายในมาใช้ 20        
2.3.2   ระดับการควบคุมภายใน 30        
          (ผลการจัดชัน้คุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีล่าสุด)

250      
3.1 ความรู้ ความเข้าใจในสทิธิ หน้าที่และความรบัผิดชอบของสมาชิก
     และคณะกรรมการด าเนินการ แยกเปน็สหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
เฉพาะสหกรณภ์าคเกษตร (ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และประเภทสหกรณ์นคิม ) 100      
      (1)  ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่ 25        
      (2)  ร้อยละของคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 25        
      (3)  ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าประชุมกลุ่มสมาชิก 25        
      (4)  ร้อยละของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานอืน่ที่เข้าประชุม 25        

หมวดที่ 3    บทบาทและการมีสว่นรว่มของสมาชิกต่อสหกรณ์ (ข้อ 3.1 + ข้อ 3.2)



คะแนน คะแนนที่
ได้หมวดการให้คะแนน

เฉพาะสหกรณน์อกภาคเกษตร (ประเภทสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภท
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น) 100        

      (1)  ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่ 40        
      (2)  ร้อยละของคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 30        
      (3)  ร้อยละของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานอืน่ที่เข้าประชุม 30        
3.2   การมีสว่นรว่มของสมาชิกในธุรกิจหรอืกิจกรรมของสหกรณ์ 150      
       ข้อ 3.2 ทั้ง (1) (2) และ (3) ใช้กบัทุกสหกรณ์ ยกเว้นสหกรณร์้านค้า ใช้เฉพาะ (2) และ (3) 
เมือ่รวมคะแนน (2) และ (3) แล้วใหเ้ทียบค่าคะแนนจาก 100 คะแนนเปน็ 150 คะแนน

      (1)  ร้อยละของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์ 50        
      (2)  ร้อยละของสมาชิกที่ท าธรุกจิกบัสหกรณ์ 50        
      (3)  ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกจิกรรมของสหกรณ์ (ที่มิใช่ธรุกจิและการเข้าประชุมใหญ)่ 50        

150      
     4.1  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  (เท่า) 20        
     4.2  อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์  (%) 20        
     4.3  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  (%) 20        
     4.4  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 20        
     4.5  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  (เท่า) 20        
     4.6  อตัราลูกหนี้เงินกูร้ะยะส้ันที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด  (%) 20        
     4.7  อตัราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 15        
     4.8  อตัราการเติบโตของหนี้ (%) 15        

150      
     5.1  การท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 115      
     5.2  การท ากจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 35        

1,000   

หมวดที่ 4   ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์

หมวดที่ 5 การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

รวมคะแนนทุกหมวด


