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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     ๑. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถก าหนด
แนวทางการด าเนนิงานหรือแนวทางการพัฒนาให้ผ่าน
มาตรฐานได้ 



แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ ์
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ที่มาของการจัดมาตรฐานสหกรณ ์
 1.1 วัดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.2 วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ ์
 1.3 เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองของกรมส่งเสริม

สหกรณ ์



๒. วัตถุประสงค์ของการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
 2.1 วัดความเปน็สถาบันของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 

 2.2 ประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของ
สหกรณ์เบื้องต้น 

 2.3 แบ่งระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา 

 



๓. ความส าคัญของมาตรฐานสหกรณ์ 
 3.1 ใช้เป็นเครื่องมือทีใ่ช้ในการจัดการบริหาร

จัดการ 

 3.2 เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานค ารับรองของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 



๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

 4.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ทราบถึงสถานะ
และผลการด าเนนิงาน 

 4.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถก าหนด
แนวทางการพัฒนาองค์กร 

 4.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิบาง
ประการ 



หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน  

            ใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 7 ข้อ ตามเดิม       
แต่ ได้เพิ่มเติมการประเมิน การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยแบ่ง
วิธีการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 137 ข้อ  

            ระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ  
            1. มาตรฐานดีเลิศ  
            2. มาตรฐานดีมาก  
            3. มาตรฐานดี  
            4. ไม่ผ่านมาตรฐาน  
 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๑ ผลการด าเนินงานในรอบ

สองปบีญัชีย้อนหลัง สหกรณ์มี 

ผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน

เว้นแต่ปีใดมีอุบตัิภัยหรือภัย

ธรรมชาติจนเกดิความเสียหาย

ต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม 

ใหต้ดัปีนั้นออก 

สหกรณเ์ป็นองค์กรธุรกิจที่มแีหลง่เงินทนุสว่นใหญ่

มาจากสมาชิก และสหกรณต์้องใชเ้งินทุนของ

สมาชิกเพือ่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น สหกรณ์ 

ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีความ

รอบคอบ เพื่อใหส้หกรณส์ามารถให้ผลตอบแทน

คืนทนุแก่สมาชิก ตามภาระผูกพนัที่สหกรณ์มตี่อ

สมาชิก หรือเจ้าหนี้อื่นๆ เพือ่ไม่ให้สหกรณข์าดทุน 

สหกรณ์ต้องมกีารบริหารจัดการทีด่ี รวมทัง้มีการ

บรหิารจดัการความเสี่ยง (Risk Management) 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๒ ผลการด าเนินงานในรอบ

สองปีบัญชีย้อนหลงั ไม่มีการ

กระท า อันถือได้ว่าทุจริตต่อ

สหกรณ ์

สหกรณจ์ าเปน็ต้องรกัษาเงนิทุนของสมาชิก โดย

การไม่เอารดัเอาเปรียบกัน การไม่ทุจริต ซึ่งเป็น

กติกาที่จ าเปน็ส าหรับทุกองค์กรและเป็นการสรา้ง

ความน่าเชื่อถือใหก้ับองคก์ร โดยมีแนวคิดมาจาก

หลักการสหกรณ์ ความเท่าเทียมกัน คณุธรรมของ

สหกรณ ์ภาพลักษณข์ององค์กร และธรรมาภบิาล 

(ความโปรง่ใส) 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๓ ผลการด าเนินงานในรอบปบีญัชี

สุดทา้ย สหกรณจ์ัดท างบการเงิน 

แล้วเสร็จ และส่งใหผู้้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอเพือ่อนุมัติใน

ทีป่ระชุมใหญข่องสหกรณภ์ายใน 

หนึ่งร้อยห้าสบิวนันับแต่วันสิ้นสดุปี

ทางบัญช ี

ต้องการให้คณะกรรมการสหกรณ์ มีความ

รบัผิดชอบในการจัดท างบการเงนิให้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด และเป็นตัววัดที่

มีระยะเวลาในการวัดที่ชดัเจน 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๔ ผลการด าเนินงานใน

รอบปบีญัชีสุดท้าย 

สหกรณ์ต้องมสีมาชิก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ของสมาชิกทั้งหมด  

ร่วมท าธุรกิจกบัสหกรณ ์

มาจากกฎหมายสหกรณ์ คือ สหกรณ์ต้องด าเนินงานเพือ่

ผลประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก ดังนั้น การด าเนินธุรกิจ

สหกรณ์ จึงเนน้การให้บรกิารสมาชกิสหกรณเ์ป็นหลัก    

ถ้าหากสมาชิกสหกรณข์าดความศรทัธาและไม่มีส่วนร่วม

ในการท าธุรกิจกบัสหกรณ ์สหกรณ์ ก็ไม่สามารถแก้ไข

ปญัหาความเดือดร้อนของสมาชิกทั้งในดา้นเศรษฐกิจและ

สังคมได้ แนวทางการพัฒนา การมีส่วนรว่ม ควรชี้แจงท า

ความเข้าใจ หรือใหก้ารศึกษาอบรมแกส่มาชิก การเพิ่ม

ช่องทางสื่อสารกับสมาชกิ และจัดท าแบบสอบถามความ

ต้องการของสมาชิก 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๕ ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ปฏิบตัิงานประจ ารับผดิชอบ

ด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 

หากไม่มีการจดัจ้างต้องมีกรรมการ

ด าเนนิการหรอืสมาชิกที่ได้รบั

มอบหมาย ให้ปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ า 

การด าเนินงานของสหกรณจ์ าเปน็ต้องมี

เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการเงนิ และ

เอกสารของสหกรณ์ กรณทีีม่อบหมาย

คณะกรรมการด าเนินการท าหน้าทีเ่ป็น

พนักงานสหกรณค์วรก าหนดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน พร้อมทัง้วางแผนระยะยาว  

ทีส่หกรณ์ จะจัดจ้างเจ้าหนา้ที่สหกรณ ์



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๖ ผลการด าเนินงานในรอบสองปี

บญัชีย้อนหลงั สหกรณต์้องมี การ

จัดสรรก าไรสุทธิและจา่ยเงนิทุน

สวัสดิการ หรอืทนุสาธารณประโยชน์

อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

มาจากกฎหมายสหกรณ์ และหลักการ

สหกรณ์ สหกรณเ์ป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีวัตถปุระสงค์ในการช่วยเหลือ

สมาชิก ชุมชน และสังคม ถ้าสหกรณ์มสี่วน

เหลือจากการด าเนนิธุรกิจต้องจ่ายคืนแก่

สมาชิก ชุมชน และสังคม 



เจตนารมณ์และความส าคัญของหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานในแต่ละข้อ  

หลักเกณฑข์้อที ่ เจตนารมณ ์

๗ ผลการด าเนินงานในรอบปบีญัชี

สุดทา้ย สหกรณต์้องไม่กระท าการอัน

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ ์

มาจากเรื่องหลักนติิธรรมในการด าเนินงาน

ของทกุองคก์รต้องมีการก าหนดกติกาให้

คนในองค์กรถอืปฏิบัติ ซึง่ใครจะละเมิด  

ฝ่าฝืนกฎหมาย มิได้ ต้องรักษา กฎ กตกิา 

มีเสรีภาพภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย   

ไม่ไปรบกวนสทิธิเสรีภาพของคนอื่น 



การก าหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์สูม่าตรฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 



แนวทางการพฒันาและส่งเสริมสหกรณ์ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  

การผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับทีสู่งขึ้น 
     ๑. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์แก่สมาชิก 
     2. ยึดถือการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วยแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินของ
สหกรณ์  
     3. กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบตัิ
ให้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบ ตดิตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายกรรมการ
และฝ่ายจัดการ  



     4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือนในทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ จัดท างบทดลองประจ าเดือน งบรับ-จ่าย 
ของสหกรณ์ 
     5. ติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อทราบผลการประกอบการ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ในธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ธุรกิจการรับเงินฝาก  
 - ธุรกิจการให้เงินกู้ หรือสินเชื่อ  
 - ธุรกิจการรวมซื้อ การรวมขาย  
 - ธุรกิจการให้บริการ  
 - ธุรกิจการแปรรูป เช่น โรงสี โรงเมล็ดพันธุ์ โรงนม โรงรมยาง 
   เป็นต้น  



6. มีการควบคุมภายใน และติดตามผลประจ าเดือนทุกเดือน ดังนี้ 
    - การดแูลทรัพย์สนิของสหกรณ์ใหพ้ร้อมใช้งาน  
    - การรบั-จ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงินสด ให้เป็นไปตามข้อบงัคับและระเบียบ  
    - การจดัท าบัญชี  
    - ธุรกิจสินเชื่อ  
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (การรวมซื้อ)  
    - ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต (การรวมขาย)  
    - ธุรกิจการรับฝากเงิน  
    - ธุรกิจการแปรรปู  
    - ธุรกิจการให้บรกิาร  
    - การจดัสวัสดกิาร  
    - ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และแนวทางแก้ไขของผูส้อบบัญชี  



7. สหกรณ์จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจบุัน  
    - บันทึกสมุดบันทึกรายการขั้นต้น (สมุดเงินสด สมุดซื้อ สมดุขาย 
สมุดรายได้ค่าบริการ สมุดรายงานทั่วไป) และตรวจนับสินค้าคงเหลือ
เป็นประจ าทุกเดือน  
    - สมุดบัญชีแยกประเภท  
    - งบทดลอง  
    - งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบต้นทุนขาย/บริการ 
งบต้นทุนการผลิต ตามรปูแบบบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
    - จัดท างบการเงินทุกไตรมาส และจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นปี
บัญชี เพื่อส่งให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน  



    8. ตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามที่ก าหนด
ในระเบียบ  
    9. ประชมุใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี  
    10. คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ด าเนินการดังนี้  
          - ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
          - ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าที่  
 - มีค าสั่งมอบหมายงานให้กรรมการและเจ้าหน้าทีอ่ย่างชัดเจน  
    11. ให้ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์ และรายงาน
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกคราวที่ประชุม 
หรือเดือนละ 1 ครั้ง  



12. มีการตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับ ในเรื่องความเหมาะสม 
ครบถ้วน ถูกต้อง  
13. จัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการ
สมาชิกและสาธารณประโยชน์ และมีการจ่ายเงินดังกล่าวในแต่ละรอบ
บัญชี  
14. ปฏบิัตติามกฎหมายสหกรณ์ ขอ้บังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



15. ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ โดย  
 - มีข้อมูลพืน้ฐานของสมาชิกในเรื่อง การผลติ ปัจจัยการผลติ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย เพือ่เป็นข้อมูลในการเลือกประเภทและปริมาณธรุกิจที่จะท ากบัสมาชกิ  
 - ท าธุรกิจตามความต้องการของสมาชกิ  
 - ท าความเข้าใจกบัสมาชิก ถึงวิธีการ ขั้นตอนการท าธุรกิจ ผลประโยชน์
ทีส่มาชิก จะได้รบัเมื่อท าธุรกิจกบัสหกรณ ์มีความยุติธรรมกับสมาชกิทั้งในดา้น
ราคาผลผลิต ราคาขายสินคา้และบรกิาร อัตราดอกเบีย้ ตลอดจนการบรกิารด้าน
ต่าง ๆ  
 - ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อได้รับความเดือดรอ้นด้านการประกอบอาชพี และ
ด้านอืน่ ๆ เชน่ ประสบภัยธรรมชาติ การเจ็บป่วย ฯลฯ ตามสมควร  
 - จัดสรรก าไรเปน็เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธรุกิจใหก้ับสมาชิก 
ในอัตรา ทีเ่หมาะสม  



16. กระบวนการข้อใดยังไม่ด าเนินการ ให้พิจารณาด าเนินการให้
ครบถ้วนตามข้อก าหนด  
17. ใหใ้ช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์  



แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานข้อ 1  ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ 
มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ   
จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก  

สหกรณต์อ้งด าเนินการ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อขออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่  
2. การน าแผนปฏิบัติประจ าปีมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการรายเดือน โดยก าหนดเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบ  
3. การรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นประจ า  
4. การรายงานผลการรับ-จ่ายเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นประจ า  
5. การติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการรายเดือน และมีการพิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า  
 



มาตรฐานข้อ 4 ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้อง
มีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมท าธุรกิจกับ
สหกรณ์  

สหกรณ์ต้องด าเนินการ  
1. จัดท าทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และมีการรายงานผลการเข้า-ออก 
ของสมาชิกต่อที่ประชุม คณะกรรมการด าเนินการทกุครั้งที่มกีารประชุม 
และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
2. สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต 
รายได้ ค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าธุรกิจกบัสมาชิก  
3. แยกประเภทสมาชิกที่มาท าธุรกิจกับสหกรณ์ และที่ไม่มาท าธุรกิจกับ
สหกรณ์  



4. ส ารวจความต้องการของสมาชิกเพื่อวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
สนองตอบความต้องการของสมาชิก  
5. ค้นหาสาเหตุที่สมาชิกไม่มาท าธุรกิจกับสหกรณ ์
6. น าแนวทางที่ได้จากข้อ 5 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานสหกรณ์ เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมาท าธุรกิจกับ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น เช่น  - การเพิ่มขนาด/ประเภทธุรกิจ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์  
       - การบริการสมาชิกด้วยความจริงใจ  
       - การท าความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการท าธุรกิจ 
ความยุติธรรมในการ ติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ ตลอดจนประโยชน์ที่สมาชิกจะ
ได้รับเมื่อด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์  
       - มีกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมาท าธุรกิจกับ
สหกรณ ์ 



7. สหกรณ์ต้องสร้างศรัทธาแก่สมาชิก โดยช่วยเหลือสมาชิก
เมื่อได้รับความเดือดร้อนด้านการประกอบ อาชีพ และด้าน
อื่น ๆ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ การเจ็บป่วย ฯลฯ เป็นต้น 
ตามสมควร 



มาตรฐานข้อ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง 
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

สหกรณ์ต้องด าเนินการ  
1. ก าหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก และระเบียบวา่ด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์  
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตามระเบียบ  
3. ก าหนดการจัดสรรก าไรเพื่อการจัดสวัสดิการสมาชิก และ
สาธารณประโยชน์  
4. จัดท าทะเบียนสวัสดิการสมาชิก และทะเบียนสาธารณประโยชน์ 



5. มหีลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามระเบียบทั้งสองระเบียบ  
6. สหกรณ์มีระบบการบรหิารจัดการที่มีผลก าไรเพียงพอที่จะจดัสรร
ตามระเบียบ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุน
สาธารณประโยชน์ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง  
7. มีการรายงานผลการด าเนินการตามระเบียบทั้งสอง ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการ  
8. มีการสุ่มตรวจสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 



สวสัดีครับ 


