
การพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตกรสูมาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐานสหกรณ 7 ขอ 
1. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชีชียอนหลังการดําเนินงานไมขาดทุน เวนแตปใดสหกรณมีอุทกภัยหรือภัย

ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณโดยรวม ใหตัดปนั้นออก 
2. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลังไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ 
3. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณจัดทํางบการเงินแลวเสร็จและสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว

นําเสนอเพื่ออนุมัติท่ีประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันส้ินปทางบัญชี 
4. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 60 ของสมาชิกท้ังหมด รวม

ทําธุรกิจกับสหกรณ 
5. ตองจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณหากไมมีการจัดจาง

ตองมีบุคคลอื่น เชน กรรมการ สมาชิกท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประจํา 
6. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินทุนสวัสดิการ

สมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งครั้ง 
7. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอนัใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของนาย

ทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 5 ขอ 
1. คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรอบสิบสองเดือนใหแลวเสร็จ และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 
2. ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับรายการขอบกพรองทางการเงินและบัญชีอยางรายแรง 
3. มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด 
4. มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา 150 วัน เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความ

เสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 
5. มีกําไรสุทธิประจําป และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจน

เกิดความเสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน 
  1.1 รับทราบตัวช้ีวัดการสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐาน 

1.2 พิจารณากาํหนดเปาหมายตามตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตกรสูมาตรฐาน เทียบกับผล
การดําเนินงานในปท่ีผานมา  

- รักษาระดับมาตรฐานสหกรณเดิมในปท่ีผาน 
- กําหนดเปนเปาหมายในปปจจุบัน โดย ใหยกระดับมาตรฐานสหกรณจาก C หรือ F ใหเปน 

A หรือ B เทานั้น ซึ่งเปาหมายสุดทายคือ การสงเสริมสหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐานสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานระดับ
ดีเลิศ (เกรด A) สําหรับกลุมเกษตรกรใหรักษามาตรฐาน และสงเสริมใหผานมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

 
 



2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 คร้ัง สําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมาย 
  2.1 ครั้งท่ี 1 วิเคราะห ประเมินสถานภาพและผลการดําเนินการของสหกรณและกลุมเกษตรกร
เปาหมายโดยพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานในแตละขอ พรอมท้ังหาแนวทางแกไข 
  2.2 ครั้งท่ี 2 หาแนวทางแกไขและจัดทําแผนพัฒนาใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหดําเนินงานผาน
เกณฑมาตรฐาน 

3. แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปาหมาย ผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  
4. ประเมินผล การดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ถึงแนวโนมของการดําเนินการใหผาน

เกณฑมาตรฐาน กอนสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ปดบัญชีประจําป 
5. รายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผานระบบการประเมินระดับมาตรฐานสหกรณ

และกลุมเกษตรกร ของกรมสงเสริม 
 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

ขอ 1 ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชีชียอนหลังการดําเนินงานไมขาดทุน เวนแตปใดสหกรณมีอุทกภัยหรือภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณโดยรวม ใหตัดปนั้นออก 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. คณะกรรมการดําเนินการจะตองไดรับการอบรมและพัฒนาความรูในเรื่องของการบริหารงานของสหกรณ

อยางสม่ําเสมอ 
2. สหกรณควรมีการระดมทุน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ ไดแก การระดมทุนโดยการถือหุน

เพิ่ม หรือระดมทุนโดยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
3. คณะกรรมการจะตอง เรียนรูและคอยติดตาม ขอมูล ขาวสารสภาวะทางการตลาดอยูเสมอ และ เตรียม

แผนรองรับกรณีราคาพืชผลทางการเกษตรผันผวน 
 4. หาธุรกิจอื่นรองรับ นอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีทําอยู แตไมประสบผลสําเร็จ 

5. ควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด รวมถึงลดคาใชจายท่ีไมจําเปน 
6. สหกรณจะตองปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนด มีการเปรียบเทียบผลกับแผนเสนอท่ีประชุมกรรมการอยาง

สมํ่าเสมอ และควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามแผนงาน และเหมาะสม 
7. คณะกรรมการจะตองวางแผนการออกติดตามหนี้ ใหชําระหนี้ใหไดตามกําหนด รวมถึงติดตามหนี้คางเดิน

ดวย โดยการใชวิธีออกตรวจเยี่ยมจนถึงบาน 
8. สหกรณควรมีการระดมทุน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ ไดแก การระดมทุนโดยการถือหุน

เพิ่ม หรือระดมทุนโดยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
 

ขอ 2 ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลังไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ 
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. คณะกรรมการจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานรายไดรายจาย ตอท่ีประชุมคณะกรรมการอยู

เสมอ 
2. ผูตรวจสอบกิจกิจการ  จะตองตรวจสอบรายการทางการเงินการบัญชีอยูเสมอ หากพบขอบกพรอง ใหรีบ

รายงานคณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป 
3. คณะกรรมการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   
 



ขอ 3 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณจัดทํางบการเงินแลวเสร็จและสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
นําเสนอเพื่ออนุมัติท่ีประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันส้ินปทางบัญชี 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี จะตองจัดทําเอกสารทางดานการเงินการบัญชีใหเปนปจจุบัน  
2. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองดูแล ชวยเหลือสหกรณในการจัดทําบัญชีอยางใกลชิด 

 

ขอ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 60 ของสมาชิกท้ังหมด รวมทํา
ธุรกิจกับสหกรณ 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. สหกรณสํารวจความตองการของสมาชิกในดานการใหบริการของสหกรณ วา สมาชิกมีความตองการสินคา 

หรือการบริการดานใด แลวดําเนินการตามความตองการของสมาชิก ท้ังนี้ตองคํานึงถึงศักยภาพของสหกรณดวย 
2. สหกรณตองมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหสมาชิกเกิดความเช่ือมั่น และศรัทธาในตัวของสหกรณ แลวยินดีท่ี

จะใชบริการสหกรณ 
 

ขอ 5 ตองจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณหากไมมีการจัดจาง
ตองมีบุคคลอื่น เชน กรรมการ สมาชิกท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประจํา 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. เจาหนาท่ีของสหกรณจะตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
2. สหกรณจะตองมอบหมายหนาท่ีใหกรรมการหรือสมาชิก ปฏิบัติหนาท่ีประจํา หรือจัดจางเปนเจาหนาท่ีของ

สหกรณ 
 

ขอ 6 ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งครั้ง 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. สหกรณจะตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน ตามขอบังคับ 

รวมท้ังตองมีการจายทุนดังกลาวดวย 

2. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองกํากับดูแลสหกรณอยางใกลชิด 

 

ขอ 7 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอนัใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของนาย
ทะเบียนสหกรณ 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองกํากับดูแลสหกรณอยางใกลชิด 
2. สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมกระทําการอันใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง

ของนายทะเบียนสหกรณ 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

ขอ 1 คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรอบสิบสองเดือนใหแลวเสร็จ และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
 1. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองแนะนําสงเสริม และชวยเหลือในดานการจัดทําบัญชีอยางใกลชิด เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการดําเนินงาน  

2. กลุมฯ จะตองจัดใหคณะกรรมการเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ 
 

ขอ 2 ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับรายการขอบกพรองทางการเงินและบัญชีอยางรายแรง 
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. คณะกรรมการจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานรายไดรายจาย ตอท่ีประชุมคณะกรรมการอยู

เสมอ 
2. ผูตรวจสอบกิจกิจการ  จะตองตรวจสอบรายการทางการเงินการบัญชีอยูเสมอ หากพบขอบกพรอง ใหรีบ

รายงานคณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป 
 

ขอ 3 มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด 
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. กลุมฯตองประชาสัมพันธใหสมาชิกถือหุนเพิ่มและรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเปนการระดมทุนภายใน เพื่อใหกลุม 

มีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 
2. หาแหลงเงินทุนภายนอกท่ีดอกเบ้ียตํ่า เพื่อนํามาเปนทุนในการดําเนินธุรกิจ  
3. กลุมจะตองดําเนินธุรกิจ เทาท่ีเงินทุนท่ีตนมีอยู เชน จัดหาสินคาอุปโภค บริโภคมาจําหนายใหแกสมาชิก 

ภายหลังเมื่อมีเงินทุนท่ีเพียงพอแลว ก็ควรดําเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น เชน ธุรกิจสินเช่ือ เปนตน 
4. คณะกรรมการตองประชุมกรรมการ เพื่อติดตามการดําเนินงานใหไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว เปนประจํา

สม่ําเสมอ 
5. คณะกรรมการ จัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อบริการสมาชิก เชน ระดมทุนจากการ

ถือหุนเพิ่ม หรือระดมเงินฝาก จากสมาชิก 
 

ขอ 4 มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา 150 วัน เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความ
เสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
 1. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองกําชับใหกลุมเกษตรกรปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด  
 2. คณะกรรมการและสมาชิกจะตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนด  
 
ขอ 5 กําไรสุทธิประจําป และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิด
ความเสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน 
1. สงเสริมกลุมฯ ใหมีการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดรายได 
2. สงเสริมกลุมฯ ใหควบคุมการใชจายไมใหเกินกวาท่ีแผนงานกําหนด และไมใหสูงกวารายได  



3. กลุมฯ จะตองเปรียบเทียบแผนงานและผลการดําเนินงานอยูเสมอเพื่อไมใหผลการดําเนินงานขาดทุน และ
ไมเปนไปตามแผนงานท่ีต้ังไว 

4. วิเคราะหสภาพลูกหนี้แตละราย เพื่อกําหนดวิธีการ และวางแผนการติดตามเรงรัดหนี ้
5. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด และติดตามหนี้จากลูกหนี้ท่ีไมใชสมาชิก

ใหไดโดยเร็ว 
6. การพิจารณาใหสินเช่ือสมาชิกแตละรายควรพิจารณาถึงความสารถในการชําระหนี้ของสมาชิก เพื่อปองกัน

การผิดนัดชําระหนี้ดวย 
 

สรุปข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน 

ข้ันตอนท่ี 1 คณะทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณรวมกันกําหนดเปาหมายในการสงเสริมสหกรณและ
กลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน โดยมุงเปาหมายไปท่ีสหกรณหรือกลุมเกษตรกรท่ีตกเกณฑมาตรฐาน และสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม  

ข้ันตอนท่ี 2 คณะทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบพรอมท้ังคณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันวิเคราะห หาสาเหตุท่ีตกเกณฑมาตรฐาน โดยการ
พิจารณาจากเกณฑมาตรฐานในแตละขอ พรอมท้ังหาแนวทางแกไข 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบพรอมท้ังคณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขและจัดทําแผนพัฒนาใหสหกรณ/
กลุมเกษตรกร ดําเนินงานใหผานเกณฑมาตรฐาน 

ข้ันตอนท่ี 4 เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณลงพื้นท่ี แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปาหมาย ผลักดันใหมี
การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ท่ีกําหนด  

ข้ันตอนท่ี 5  คณะทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ถึงแนวโนมของการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน กอนสหกรณ/กลุมเกษตรกร
เปาหมาย ปดบัญชีประจําป 

ข้ันตอนท่ี 6 เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย รายงานผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผานระบบการประเมินระดับมาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกร ของกรมสงเสริม
สหกรณ 

 
 
 

 
แหลงอางอิง       :   เกณฑการจัดมาตรฐานสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 
ถอดบทเรียนโดย  :   กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 


