
โดยแบง่ออกเปน็ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1  ความคิดริเร่ิม     (100 คะแนน)
หมวดที่ 2  ความสามารถในการบริหารและการจดัการสหกรณ์  (350 คะแนน)
หมวดที่ 3  บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์   (250 คะแนน)
หมวดที่ 4   ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์   (150 คะแนน)

คะแนน
100        

ประเมินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ/ประโยชน์ของโครงการ 100         

350        
2.1  ความสามารถในการบริหารงาน 160        
2.1.1  ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง สหกรณ์มีการด าเนินการเกี่ยวกับแผนงานหลักและแผนกลยทุธ์
        (ระยะเวลามากกว่า 1 ป)ี
      (1)  การจดัท าแผนงานหลักและแผนกลยทุธ์ 5             
      (2)  การน าแผนงานหลักและแผนกลยทุธ์ ไปใช้ในการปฏบิติั
           (2.1) การจดัล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 3             
           (2.2) การน าโครงการ/กิจกรรมที่จดัล าดับความส าคัญไปปฏบิติั 7             
      (3)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนงานหลัก (แผนกลยทุธ์สหกรณ์) 5             

2.1.2  ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง  มีการรับสมาชิกเพิ่ม 5             
2.1.3    ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง สหกรณ์มีการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
         สหกรณ์ เช่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 
         แก่สมาชิกใหม่

10           

2.1.4    การแบง่ส่วนงาน/การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์
      (1)  การแบง่ส่วนงาน 5             
      (2)  การมอบหมายหน้าที/่ความรับผิดชอบแก่เจา้หน้าที่สหกรณ์ (ฝ่ายจดัการ) 5             
2.1.5   ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง การจดัท าทะเบยีนคุมวาระการด ารงต าแหน่ง
          คณะกรรมการด าเนินการ ตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด

10           

2.1.6  ในรอบปบีญัชียอ้นหลัง การรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
         ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
      (1)  การรายงานเปน็ลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมใหญ่ 5             
      (2)   การรายงานเปน็ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการด าเนินการ 10           
2.1.7  ในรอบปบีญัชีล่าสุด การใหก้ารศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ เกี่ยวกับเร่ือง
         สหกรณ์และหรือที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่สมาชิก
         คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจดัการ  (การพัฒนาทรัพยากรบคุคล)

แบบ  1-1
เกณฑ์การให้คะแนนสหกรณ์ที่มผีลงานดเีดน่

     การใหค้ะแนนสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ก าหนดคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

หมวดที่ 5  การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   (150 คะแนน)

หมวดการให้คะแนน
หมวดที่  1 ความคิดริเริ่ม

หมวดที่ 2  ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ (ขอ้ 2.1 + ขอ้ 2.2 + ขอ้ 2.3)



คะแนนหมวดการให้คะแนน
       (1)  การก าหนดแผนปฏบิติังานประจ าปแีละงบประมาณด าเนินการในเร่ืองนี้ 10           
       (2)  การใหก้ารศึกษาอบรมตามแผนปฏบิติังานประจ าปี 10           
2.1.8   ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
          และหรือด้านอื่น ๆ ใหส้มาชิก และบคุคลภายนอกได้รับรู้
            (1)  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5             
            (2)  จ านวนความถี่ของส่ือที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากที่สุด 5             
2.1.9   ในรอบปบีญัชียอ้นหลัง  การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจ าวันตามที่ก าหนดในระเบยีบ 10           
2.1.10  ในรอบปบีญัชีล่าสุด  มีการจดัท างบการเงินเพื่อการบริหาร (งบการเงินระหว่างป)ี 10           
2.1.11  ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง สหกรณ์มีการสอบถาม/ส ารวจความต้องการของสมาชิก
           ที่ต้องการใหส้หกรณ์อ านวยประโยชน์หรือใหบ้ริการในด้านเศรษฐกิจและสังคม

10           

2.1.12   ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง  การจา่ยเงินปนัผลตามหุ้น 5             
2.1.13   ในรอบปบีญัชีล่าสุด มีการท ากิจกรรมทางธุรกิจหรือใช้บริการจากชุมนุมสหกรณ์ 5             
2.1.14  ในรอบปบีญัชีล่าสุด มีการร่วมมือ/เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ทางธุรกิจ กับสหกรณ์ 
          กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน

10           

2.1.15  ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง มีกิจกรรมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย (เพิ่ม)
            (1)  การเข้าร่วมประชุมใหญ่ 5             
            (2)  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปแีละการส่งค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 5             
2.2   ความสามารถในการจัดการสหกรณ์ 140        
2.2.1  ปริมาณธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิกต่อปริมาณธุรกิจทั้งหมด  (%) 20           
2.2.2  อัตราการเติบโตของทนุส ารอง  (%) 20           
2.2.3  อัตราค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (%) 20           
2.2.4  เงินออมต่อสมาชิก  (บาท) 20           
2.2.5  อัตราการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปเีปน็ทนุส ารอง (%) 15           
2.2.6  อัตราการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปเีปน็ทนุสะสมอื่น (%) 15           
2.2.7  อัตราส่วนทนุภายในต่อทนุภายนอก (เทา่) 15           
2.2.8  การจา่ยเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ 15           
2.3  การควบคุมภายใน 50          
2.3.1   ในรอบ 3 ปบีญัชียอ้นหลัง มีการน าระบบควบคุมภายในมาใช้ 20           
2.3.2   ระดับการควบคุมภายใน 30           
          (ผลการจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ปล่ีาสุด)

250        
3.1 ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก
     และคณะกรรมการด าเนินการ แยกเปน็สหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
เฉพาะสหกรณ์ภาคเกษตร (ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และประเภทสหกรณ์นิคม) 100        

หมวดที่ 3    บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ (ข้อ 3.1 + ข้อ 3.2)



คะแนนหมวดการให้คะแนน
      (1)  ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่ 25           
      (2)  ร้อยละของคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 25           
      (3)  ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าประชุมกลุ่มสมาชิก 25           
      (4)  ร้อยละของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่นที่เข้าประชุม 25           
เฉพาะสหกรณ์นอกภาคเกษตร (ประเภทสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย ์และประเภท
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน) 100           

      (1)  ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่ 40           
      (2)  ร้อยละของคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 30           
      (3)  ร้อยละของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่นที่เข้าประชุม 30           
3.2   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 150        
       ขอ้ 3.2 ทั้ง (1) (2) และ (3) ใชก้บัทุกสหกรณ์ ยกเวน้สหกรณ์ร้านค้า ใชเ้ฉพาะ (2) และ (3) 
เมื่อรวมคะแนน (2) และ (3) แล้วให้เทียบค่าคะแนนจาก 100 คะแนนเป็น 150 คะแนน

      (1)  ร้อยละของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์ 50           
      (2)  ร้อยละของสมาชิกที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ 50           
      (3)  ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ (ที่มิใช่ธุรกิจและการเข้าประชุมใหญ)่ 50           

150        
     4.1  อัตราส่วนทนุส ารองต่อสินทรัพย ์ (เทา่) 20           
     4.2  อัตราการเติบโตทนุของสหกรณ์  (%) 20           
     4.3  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ  (%) 20           
     4.4  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 20           
     4.5  อัตราส่วนทนุหมุนเวียน  (เทา่) 20           
     4.6  อัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะส้ันที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด  (%) 20           
     4.7  อัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (เทา่) 15           
     4.8  อัตราการเติบโตของหนี้ (%) 15           

150        
     5.1  การท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 115         
     5.2  การท ากิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 35           

1,000     

หมวดที่ 4   ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์

หมวดที่ 5 การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมคะแนนทุกหมวด








