
ค าแนะน า 
การปฏิบัติงานตามค ารับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ 

ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ปี ๒๕๖๐  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงบประมาณได้ก าหนด  ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

 
๑.  รอ้ยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๑.๑  ค าอธิบาย   
สหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  หมายถึง  สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่  ๑  ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
เว้นแต่ปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม  ให้ตัดปีนั้นออก 

ข้อที่  2  ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
ข้อที่  3  ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  สหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ 

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปี 
ทางบัญชี 

ข้อที่  4  ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
ของสมาชิกท้ังหมด  ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

ข้อที่  5  ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอ่ืน เช่น  กรรมการ  สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ข้อที่  6  ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง  สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ 
และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก  หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

ข้อที่  7  ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอันใดเป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
และกระบวนการบริหารการจัดการภายในสหกรณ์  และประมวลผลได้ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ระดับดีเลิศ 
(ระดับเกรด A)  และระดับดีมาก (ระดับเกรด B) 
 

๑.๒  สูตรการค านวณ 
       ๑.๒.๑   แบบท่ี ๑  (ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก.พ.ร.) 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 

จ านวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจ าปี ๒๕๖๐ (ชื่อเดิมปี ๒๕๕๙) 
จ านวนสหกรณ์ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานประจ าปี ๒๕๕๙  × ๑๐๐ 
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       ๑.๒.๒   แบบท่ี ๒   (ค ารับรองการปฏิบัติราชการตามส านักงบประมาณ) 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓  ต่อ ๑ คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๐.๐๐ ๗๓.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๐๐ 

 
 
๑.๓  การก าหนดเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๐ กรมฯ ก าหนดเป้าหมายสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาครวม คือ ร้อยละ ๘๒  ซึ่ง
เป็นเป้าหมายรวมของทุกจังหวัดที่ผ่านมาตรฐาน จังหวัดจึงต้องพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ของ
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) และก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของกรม 

 
๑.๔  จ านวนสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐาน  หมายถึง  สหกรณ์ทุกประเภท  ยกเว้นสหกรณ์ที่อยู่ใน

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
(๑)  สหกรณ์ท่ีตั้งใหม่ไม่ถึง  ๒  ปี 
(๒)  สหกรณ์ที่หยุดด าเนินธุรกิจ  หรือ  ไม่ด าเนินธุรกิจ หรือสหกรณ์อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะ

ปรับปรุงกิจการ  หรือหยุดเพ่ือเตรียมขอเลิกสหกรณ์ (รวมทั้งสหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้หรือที่ประชุมใหญ่ไม่อนุมัติ 
งบการเงินหรือสหกรณ์ทีไ่ม่สามารถส่งรายงานประจ าปี)   

(๓)  สหกรณ์ที่เลิกหรืออยู่ระหว่างช าระบัญชี 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจ าปี ๒๕๖๐  
จ านวนสหกรณ์ทีน่ ามาจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี ๒๕๖๐  × ๑๐๐ 
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1.  ขั้นตอนการด าเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์    
ข้อที่ ๑  สหกรณ์จังหวัดเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ ์ระดับจังหวัดหรือใช้คณะท างานระดับจังหวัดที่เคยแต่งตั้งเกี่ยวกับระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยองค์ประกอบของคณะท างานประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เป็นประธานคณะท างาน 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทั้งหมด, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และนักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญการ/นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  คณะท างานมีหน้าที่ตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑)  ด าเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ 
การก าหนดสหกรณ์เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ทั้งหมดภายใน  ๕  ปี ของสหกรณ์ที่
น ามาจัดมาตรฐานสหกรณ ์การแนะน า ส่งเสริม และตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

๒)  แจ้งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สหกรณ์ภายในจังหวัดทราบ
เป็นรายสหกรณ์  เป็นประจ าทุกเดือนให้ครบถ้วนหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน 
Website ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร มาตรฐาน
สหกรณ ์

๓)  จัดเอกสารหลักฐาน  เช่น  รายงานการประชุมคณะท างานฯ ประจ าทุกเดือน หรือรายงาน
การประชุมข้าราชการประจ าเดือน หรือรายงานการประชุมข้าราชการเพื่อติดตามงาน แล้วแต่กรณี 

๔) จัดท าทะเบียนคุมการจัดการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยเรียงล าดับสหกรณ์ที่ปิดบัญชี
ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นล าดับแรก  ต่อไป ก็คือพฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม เรียงล าดับจนถึงเดือนมีนาคม เป็น
ล าดับสุดท้าย  พร้อมเร่งรัดการเตือนการจัดวันประชุมใหญ่ ก่อน ๖๐ วัน และเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไม่เกิน ๑๕๐ 
วัน  ทั้งนี้ แนะน าให้สหกรณ์ประสานงานส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ้ืนที่  เร่งรัดการรับรองงบการเงินให้แก่
สหกรณ์ทันก าหนดก่อนการประชุมใหญ่อย่างน้อย ๖๐ วัน  

๕)  จัดท าทะเบียนคุมผลการประเมินมาตรฐานสหกรณเ์ปรียบเทียบอย่างน้อย  ๒  ปี เป็นรายสหกรณ์ 
๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท างานตามความเหมาะสม 
๗)  อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อที่ ๒  ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือท าความเข้าใจตัวชี้วัดการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ และ
ก าหนดเป้าหมายรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้ได้เป้าหมายตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด  และประชุมแจ้ง
ข้าราชการทุกท่านทราบและมีแนวทางการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ส าหรับเป้าหมายสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 25๖๐ คือ  ให้รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์เดิมในปี 255๙ ส่วน
หนึ่ง และสามารถยกระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เพ่ิมขึ้นในภาครวมร้อยละ ๓ อีกส่วนหนึ่ง  และในส่วนที่
ก าหนดเป็นเป้าหมายในปี 25๖๐  ให้ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์จาก C หรือ F ให้เป็น A หรือ B เท่านั้น    ซึ่งเป้าหมาย
สุดท้ายคือ การส่งเสริมสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ (ระดับเกรด A) 
  ข้อที่ ๓  ให้คณะท างานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายทุก
แห่ง ณ ที่ตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายแห่งละ  20  คน / ครั้ง / แห่ง  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ประเมิน
สถานภาพและผลการด าเนินการ  ปัญหาผลการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด         
กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยเน้นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปสู่มาตรฐานเป็นหลักในปี 25๖๐
เอกสารการประชุมขอให้ลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด องค์ความรู้ประจ าปี 25๖๐ 
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  ข้อที่ ๔  ให้คณะท างานประชุมข้าราชการภายในจังหวัดเพ่ือระดมปัญหา เรียนรู้และ / หรือ น าองค์
ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ก าหนดแนวปฏิบัติงาน        
ให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบรับไปปฏิบัติงาน เอกสารการประชุมขอให้ลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด     
องค์ความรู้ประจ าปี 25๖๐  (หัวข้อที่จัดประชุม เป็นการยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ อาจจะประกอบด้วยผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินและค าหมาย การค านวณจุดคุ้มทุนในการด าเนินงาน การบริหารสินเชื่อ 
การเรียกเก็บหนี้ภายในก าหนด วิธีปฏิบัติการเรียกเก็บค้างนาน วิเคราะห์แนวโน้มการขยายปริมาณธุรกิจ การ
รวบรวมผลผลิต การเชื่อมโยงทางธุรกิจ การจัดท าบัญชีครัวเรือน แนวทางการฟ้ืนฟูหรือการปรับโครงสร้างหนี้สิน 
การจัดล าดับชั้นลูกหนี้ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ ยนทัศนคติการ
ปลูกพืชเชิงเดียว เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการบูรณาการกับหน่วยงานด้วย  และให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจัดท าแผนกลยุทธ จัดท าแผนธุรกิจ  
ก าหนดเป้าหมายการบริหารแผนการกู้ยืมเงินจากการระดมทุนภายใน หรือ แหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า ฯลฯ ) 
  ข้อที่ ๕  ให้คณะท างานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย    
ตามข้อ ๓  ณ ที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  แห่งละ  20  คน / ครั้ง / แห่ง  จดัท าเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ 
/ กลุ่มเกษตรกรตามเปา้หมายทุกแห่ง  และลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  องค์ความรู้ประจ าปี 25๖๐ 

อนึ่ง ให้ด าเนินการตามข้อ 3 , ข้อ 4 และ ข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 255๙ พร้อมเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จด้วย (ให้เป็นไปตามมติ ครม. และข้อก าหนดของส านักงบประมาณ) คือ การท างานการ
จัดการประชุมที่มีค่าใช้จ่าย ต้องท าการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ คือ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  

ข้อที่ 6 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานสหกรณ ์ โดยท าการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐาน 
สหกรณ์ ครั้งที่ ๑  เมื่อท าการเปิดระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก าหนดเปิดระบบในวันที่  ๕  ตุลาคม  255๙  เป็นต้น
ไป  โดยท าการประเมินกระบวนการบริหารจัดการภายในเท่านั้น  ส าหรับกรณีสหกรณ์ท่ีไม่น ามาจัดและ/หรือการเลิก
สหกรณ์หรือสหกรณ์อยู่ระหว่างการช าระบัญชีให้ท าการประเมินเพียงครั้งเดียว  และท าการประเมินครั้งที่ ๒  เมื่อ
สหกรณ์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  โดยให้ระบุวันที่ประชุมใหญ่ลงในแบบประเมินด้วย  กรณนีี้มีการ
ประชุมใหญต่ั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  255๙  คือเดือนที่ปิดบัญชีตั้งแต่เมษายน  255๙  เป็นต้นไป  ให้ประเมินทั้ง
ผลการด าเนินงาน  และกระบวนการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ให้ครบถ้วนด้วยตามแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์
ที่ก าหนดไว้ 

ข้อที่ 7  ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ท าการประเมินตามแบบการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
ทุกสหกรณ์เข้าระบบ  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ทุกสหกรณ์ให้ครบถ้วน  100%  ของปีนั้น ๆ ในครั้งแรกที่เปิด
ระบบฯ ถ้าหากมีการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ระหว่างปีให้ผู้รับผิดชอบระบบการประเมินมาตรฐานของสหกรณ์ (Web 
Appication) (Admin จังหวัด) ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลสหกรณ์เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเป็นประจ าที่มีการจัดตั้งสหกรณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบส่งผลการประเมินในส่วนกระบวนการบริหารการจัดการ
ภายในสหกรณ์เข้าระบบทันที และกรณีมีการแก้ไขข้อบังคับ ย้ายที่ตั้งสหกรณ์ไปอยู่จังหวัดใหม่ระหว่างปี ให้ท าการส่ง
มอบงานระหว่างจังหวัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้จังหวัดใหม่มอบหมายงานให้ชัดเจนและก าหนดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 

ข้อที่ 8  การจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑)  ให้คณะท างานฯ น าข้อมูลสหกรณ์ท้ังหมด (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  คือ  จ านวนสหกรณ์

และสถานภาพของสหกรณท์ี่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล CPD ของกรมส่งเสริมสหกรณว์่าอยู่ในสภาพด าเนินการ หักออก
ด้วยสหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน จะได้สหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานและตรวจสอบว่ามีคลาดเคลื่อนหรือไม่  
หรือต้องการ     เปลี่ยนแปลงสถานภาพให้ตรงกับความเป็นจริง  จังหวัดสามารถด าเนินการแก้ไขได้เอง (ถ้าไม่ได้
ให้ประสานงานกับส านักนายทะเบียนและกฎหมายทันทีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)  จากนั้นคณะท างานฯ ร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมูล การจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณท์ี่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ทั้ง  ๗  ข้อ 
รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์  และได้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีขึ้นไป (เกรด A  เกรด B  
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และเกรด C) ถือว่าผ่านมาตรฐานสหกรณ ์  ส าหรับการส่งเสริมยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์ เน้น
ตั้งเป้าหมายให้ผ่านมาตรฐานสหกรณภ์ายใน  ๕  ปี  คือ พัฒนายกระดับเกรด F เกรด C พัฒนาเป็น เกรด B  โดยพยายาม
ส่งเสริมสหกรณ์ทุกสหกรณ์เป็นเกรด A ทั้งหมด (ให้รวมถึงน ามาจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นปีแรกและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ ระดับ A หรือระดับ B ด้วย)  คือ ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 25๖๐ (ให้เป็นไปตามข้อตกลงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ.์ และข้อก าหนดของส านักงบประมาณ) 

    ในการปรับปรุงสถานภาพของสหกรณ์ ต้องท าการปรับปรุงผ่าน Web Application  

ในท านองเดียวกัน ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร ก็จะสามารถท าการปรับปรุงในระบบ Profile 
กลุ่มเกษตรกรในการเพ่ิมชื่อปรับปรุงสถานะให้เป็นปัจจุบันได้เช่นกัน 

โดยก าหนดจ านวนและรายชื่อสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน  ๕  ปี  แล้วจัดส่ง 
รายชื่อเป้าหมายทาง E-mail ถึง cpd_research@cpd.to.gh  ตามแบบท่ีแนบ ภายในวันที่  31 ตุลาคม  255๙ 
ต่อไป เพื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑) ให้แก่จังหวัด
ต่อไป (ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดกรณีไม่จัดท าแผนพัฒนายกระดับสหกรณ์ภายใน  ๕  ปี ตาม
แบบหรือส่งไม่ทันภายในก าหนด หรือส่วนกลางก าหนดแผนให้โดยไม่ระบุรายชื่อสหกรณ์หรือรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
ต้องมีผลการยกระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ ) 

2)  การรายงาน  
          ในงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผู้บริหารกรมฯ จะติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง          

การปฏิบัติราชการเป็นรายเดือนและเป็นรายไตรมาส  ซึ่งจังหวัดต้องรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์  ดังนี้ 

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  25๖๐ 
                             ให้รายงานครั้งเดียวในรอบปี  รายงานในวันที่  ๕  พฤศจิกายน  25๕๙ 

แบบรายงานรายเดือน 
ให้รายงานเป็นประจ าทุกเดือนภายในไม่เกินวันที่  ๕  ของเดือนถัดไป  ตามแบบท่ี ๓ – ๔ 

(ขอยกเลิกแบบรายงานที่ ๑ และแบบรายงานที่ ๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป คงเหลือแบบรายงานแบบ
ที่ ๓ คือการรายงานปัจจัยลบที่ไม่สามารถรักษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้เกิดจากปัจจัยอะไร และรายงานแบบที่ ๔ 
คือการรายงานปัจจัยบวกที่สามารถยกระดับได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศและดีมาก หลังจากที่มีการเปิดใช้
ระบบการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดในโอกาส
ต่อไป  โดยเดือนแรกของปีงบประมาณ 25๖๐  ขอให้รายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่สหกรณ์มีการประชุม
ใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  255๙  เป็นตน้มาจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2558  เป็นเดือนแรก 
   การส่งรายงานต้องเป็นการส่งรายงานแบบ ๓ – แบบ ๔  แบบต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น       
การจัดส่งรายงานประจ าเดือนมกราคม 25๖๐  ในรายงานนั้นต้องมีผลการรายงานตั้งแต่เดือนกันยายน 255๙     
(ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  255๙8) เดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  255๙  และเดือนมกราคม  25๖๐  ด้วย   
จึงถือว่ารายงานครบถ้วนถูกต้อง  ตัวอย่างเช่น  การรายงานเดือนกุมภาพันธ์  2559  ต้องมีการรายงานตั้งแต่กันยายน  
255๙, ตุลาคม  255๙, พฤศจิกายน  255๙, ธันวาคม  255๙, มกราคม  25๖๐  และกุมภาพันธ์  25๖๐  ต่อเนื่อง
อยู่ในหน้าเดียวกัน 
   อนึ่ง การรายงานดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อการประเมินสหกรณ์จังหวัด หากด าเนินการรายงาน
นอกเหนือจากแบบรายงานดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนถูกต้องล่าช้าเกินก าหนดหลังวันที่ 5 ของเดือนถัดไป การ
ประเมินผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑, ๒  จะไม่ให้คะแนน การให้
คะแนน จะให้คะแนนความถูกต้อง และตรงตามเวลา รวมทั้งการให้คะแนนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า หรือ
ละเลยขั้นตอน ไม่ให้ความส าคัญ หรือเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง  

mailto:cpd_research@cpd.to.gh
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๓)  ตัวชี้วัด 
 ในงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  กรมส่งเสริมสหกรณ์จะก าหนดตัวชี้วัดของข้าราชการ 

ส่วนภูมิภาค  ออกเป็นดังนี้ 
 ๓.1  รักษามาตรฐานสหกรณ์ปี 255๙  ให้ครบทุกแห่งในปี 25๖๐ 
 ๓.2  ยกระดับสหกรณ์เป้าหมายปี 25๖๐ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เป็นไปตาม 

แผนงาน สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อเป้าหมายระหว่างปีได้ เพียงแต่แจ้งรายชื่อทางMail ส่งมาทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ทีc่pd_research@cpd.go.th เพียงอย่างเดียว หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๓.3  รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปี 255๙  ให้ครบทุกแห่งในปี 25๖๐ 
 ๓.4  ผลักดันกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายปี 25๖๐  ให้ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

ให้เป็นไปตามแผนงาน  สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อเป้าหมายระหว่างปีได้  เพียงแต่แจ้งรายชื่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์  ส่ง
มาทีc่pd_farmergroup@cpd.go.th  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  และส าเนาส่งไปที ่ cpd_research@cpd.go.th  ทราบด้วย 
 
 
 
2. วิธีการประเมินแบบมาตรฐานสหกรณ์และการอ่านค่าจากระบบการประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
และการรายงานผลลัพธ์เฉพาะผลการด าเนินงาน 
  ข้อที่ ๑.  การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์โดยวิธีเดิม  หรือการจัดท ามือแบบเดิม  คือการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ของการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์  ๗  ข้อ ส าหรับการจัดท าสถิติของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ถ้าผ่าน  ๗  ข้อ  ถือว่าผ่านมาตรฐานสหกรณ์  แต่หากตกข้อใดข้อหนึ่งให้แสดง
ความหมายในข้อที่ต่ ากว่ามาตรฐานหรือไม่ผ่านในข้อนั้น ๆ 
  ข้อที่ ๒.  การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  โดยวิธีใหม่คือการอ่านค่าจากแบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์ใหม ่(137  ข้อ)  เฉพาะในส่วนของผลการด าเนินงาน  ว่าผลลัพธ์ของผลการด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ให้แสดงเครื่องหมาย () จากการอ่านค่าจากแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ใหม่ที่พิมพ์ออกจากระบบมาตรฐาน
สหกรณ์  ดังนี้ 
 
        ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์             ผ่านมาตรฐาน 

ข้อ ๑   ไม่ผ่านคือข้อ ๑,๒    (.........)  ผ่านคือข้อ ๓  () 
ข้อ 2   ไม่ผ่านคือข้อ 9    (.........)  ผ่านคือข้อ 10  () 
ข้อ 3   ไม่ผ่านคือข้อ 87 - 89   (.........)  ผ่านคือข้อ 90  () 
ข้อ 4   ไม่ผ่านคือข้อ 96 - 100   (.........)  ผ่านคือข้อ 101 – 103 () 
ข้อ 5   ไม่ผ่านคือข้อ 109 – 110 (.........)  ผ่านคือข้อ 111 – 112  () 
ข้อ 6   ไม่ผ่านคือข้อ 118 – 122 (.........)  ผ่านคือข้อ 123 – 124 () 
ข้อ 7   ไม่ผ่านคือข้อ 132   (.........)  ผ่านคือข้อ 133  () 
และประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ (เกรด A) 

 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ให้ตรงกับประเภทของสหกรณ์และสถานภาพ 

ของสหกรณ์ว่าส่วนที่ ๑ สหกรณ์นั้นยังคงด าเนินธุรกิจ  หรือส่วนที่ ๒ สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐานสหกรณ์ คือสหกรณ์
จัดตั้งใหม่ไม่ครบ  ๒  ปี, สหกรณ์หยุดด าเนินงาน  หรือ  เลิกสหกรณ์  สหกรณ์อยู่ระหว่างช าระบัญชี  เป็นต้น 
สามารถรายงานในครั้งแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีก็ได้  
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  ข้อที่ ๓.  ให้น าผลลัพธ์ข้อ ๑  และข้อ ๒  บันทึกแบบรายงานประจ าเดือนตามแบบในรูป Excel
แล้วรวบรวมจัดส่ง ถึง  cpd_crd@cpd.go.th  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป  รายงานครั้งแรก  ๕  พฤศจิกายน  
25๕๙ 
  ข้อที่ ๔.  การประเมินแบบมาตรฐานสหกรณ์ประจ าเดือน  เริ่มรายงานตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด เป็นต้นไป  ผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดเปิดระบบการประเมินการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
ดังนี้ 
   ๔.1  รายงานผลการประเมินแบบมาตรฐานสหกรณ์ทุกสหกรณ์ทั้งผลการด าเนินงาน
และกระบวนงานการบริหารจัดการภายในสหกรณ์  คือสหกรณ์ที่ปิดบัญชีตั้งแต่เดือนเมษายน  2558  และประชุมใหญ่
เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  255๙  จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  255๙  เป็นเดือนแรก  และเดือนสุดท้าย
คือ  สิงหาคม  25๖๐  คะแนนเต็ม  100  คะแนนและรายงานสหกรณ์ท่ีไม่น ามาจัดทั้ง  ๓  รายการ  คือ 

(๑)  สหกรณ์จัดตั้งไม่เกิน  ๒  ปี  ให้รายงานเฉพาะส่วนของการบริหารการจัดการ 
ภายในสหกรณ ์ คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

(๒) กรณีท่ีสหกรณ์หยุดด าเนินงานหรือ 
(3)  อยู่ระหว่างช าระบัญชี ระหว่างปี ให้รายงานตามแบบประเภทชนิด  (2) และ 

(3) (คะแนน  ๐  คะแนน  เท่านั้น) ไม่มีคะแนน โดยท าการลบข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่วันที่จัดประชุมใหญ่ และข้อมูลที่
บันทึกออกให้หมดทุกข้อ  

และรายงานเข้าระบบเป็นประจ าจนถึงวันที่  ๓1  สิงหาคม  25๖๐  เป็นวันสุดท้าย 
เป็นยอดสะสมอยู่ในระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในระดับเกรด A , B       
ซึ่งเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งผลในรูปประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ทราบ 
โดยเร็วทุกเดือนถัดไป   
   ๔.2  รายงานผลลัพธ์เฉพาะในส่วนของการบริหารการจัดการภายในสหกรณ์ จนกว่า
สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ไม่เกินวันที่  31 สิงหาคม  25๖๐  
เป็นวันสิ้นสุดการสรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ในรูปสถิติ  ประจ าปี 25๖๐    

๔.3  การรายงานผล ข้อ ๔.1  และ ๔.2  สามารถรายงานเป็นประจ าทุกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
31  สิงหาคม  25๖๐  หลังจากนั้นระบบจะปิดการรับข้อมูล 
   ๔.4  งดรายงานตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  25๖๐  เพ่ือกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการ 
สรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
   ๔.5  ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลหลังวันที่  31  สิงหาคม  2559  จะต้องท าเป็นหนังสือ        
ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลบางสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่  10  
กันยายน  25๖๐  จะอนุญาตให้แก้ไขเฉพาะสหกรณ์ที่ปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคมของทุกปีเป็นเดือนสุดท้ายเท่านั้น  
ทั้งนี้กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาจจะร่วมกันพิจารณาเปิดระบบตามความจ าเป็นก็ได้ 
   ๔.6  ถ้าหากระบบการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ผิดพลาด           
และสามารถสรุปผลตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการแล้ว  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าจะแจ้ง
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑  และพ้ืนที่ ๒  ยกเลิกแบบ
รายงานต่อไป 
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ขั้นตอนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และการตรวจสอบ 

การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์โดยช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
๑.  ขั้นการเตรียมการ 

- 

๒.  ขั้นการด าเนินการ 
 (๑)  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินผลการจัดมาตรฐานตามแบบประเมิน (137  ข้อ)         
โดยด าเนินการประเมินทุกสหกรณ์  เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  25๕๙  เป็นต้นไป  กรณีที่ยังไม่สามารถประเมินได้
ครบทุกข้อ  ผู้ประเมินสามารถจัดเก็บข้อมูลการประเมินไว้และสามารถกลับมาประเมินต่อได้ในวันถัดไป  หลังจาก
ประเมินการจัดมาตรฐานได้ครบทุกข้อและสหกรณ์มีการประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกจนสิ้นสุดโปรแกรมขึ้น
รายการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และยืนยันการส่งข้อมูลได้ทุกสถานที่ 
 (๒) ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ (๑)  ตรวจสอบผลแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์แบบย่อ ออกจากระบบมา
ตรวจสอบความถูกต้อง  โดยตรวจสอบ ชื่อ ประเภทของสหกรณ์  สถานภาพของสหกรณ์ ด าเนินธุรกิจ หรือ อยู่ใน
ส่วนที่ ๒ ของการไม่น ามาจัด คือ สหกรณ์ตั้งใหม่ ไม่ครบ ๒ ปี ,หยุดด าเนินกิจการ  ไม่ด าเนินธุรกิจ เลิก หรือ       
อยู่ระหว่างการช าระบัญชี เป็นต้น  ถ้าท าผิดพลาด สามารถดึงข้อมูลของสหกรณ์นั้นกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องได้แล้ว    
ท าการบันทึก ส่งข้อมูลเข้าระบบและตรวจสอบผล พิมพ์ผลออกจากระบบใหม่อีกครั้ง  จัดส่งให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์เก็บรักษาไว้ทุกแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุด เสร็จแล้ว ให้ลงลายมือชื่อของข้าราชการที่รับผิดชอบ
ก ากับทุกครั้ง โดยยึดฉบับสุดท้ายเป็นอันสิ้นสุด  เพ่ือให้สหกรณ์สามารถทราบว่าผู้ใดเป็นผู้รับรับผิดชอบในการดูแล
สหกรณ์และเป็นผู้ประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ และเป็นการแสดงตนว่า ตนเองได้ด าเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและท าด้วยความถูกต้องตามข้อมูล (ขณะนี้ยังไม่ขอใช้มาตรการต้องส่งให้สหกรณ์ตรวจสอบและยอมรับ
ความถูกต้องของข้อมูล จึงจะจัดส่งเข้าระบบ ยกเว้นแต่การประเมินผิดซ้ าซาก หรือประเมินไม่ครบตามแบบประเมิน) 
 (๓)  จัดให้มีการประชุมคณะท างานระดับจังหวัดรับทราบผลความก้าวหน้าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้คณะท างานระดับจังหวัดเป็นผู้ยืนยันข้อมูลความถูกต้องแจ้งสหกรณ์จังหวัดทราบ  และ
รับทราบผลการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่มีต่อสหกรณ์ 
 (4)  สหกรณ์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล   
ในแบบประเมิน ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยเข้าไปที่ Intranet เมนู
ระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์  โดยใช้รหัสผ่านของ Admin จังหวัด  เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้ยืนยันการส่งข้อมูลเข้าระบบการประเมินเปรียบเสมือนว่าจังหวัดได้ประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็น 
อันสิ้นสุด (ทางกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินคะแนนส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและสหกรณ์จังหวัดในรอบ  ๖  เดือน  ๙  เดือน  และรอบ  12  เดือนแจ้งให้กองแผนงานและกองการ
เจ้าหน้าที่ทราบด้วย นอกเหนือจากการส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
 
หากไม่ถูกต้องสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
  (1)  กรณีไม่ถูกต้อง จังหวัดสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินฯ แก้ไขข้อมูลได้และส่งข้อมูลที่
ปรับปรุงแก้ไข ภายในเดือนนั้น ทันที ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่   31  สิงหาคม  25๖๐  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะปิดระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์  ในวันที่  ๑  กันยายน  25๖๐ 
  (2)  กรณีแก้ไขข้อมูลหลังจากระบบการประเมินปิดแล้ว  ให้จังหวัดท าเป็นหนังสือถึงอธิบดี       
กรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือขออนุมัติแก้ไขข้อมูลภายในวันที่  10  กันยายน  25๖๐  รายงานทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์l และขอให้ประสานงานทางโทรศัพท์เป็นการเบื้องต้นก่อน  ส่วนหลังจากนั้นท าการประเมินและจัดส่ง
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ระหว่างวันที่  ๑ – 10  กันยายน  25๖๐  และต้องจัดท าแบบรายงานแบบ ๓ – ๔  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังจาก
ได้เห็นข้อมูลส่งเข้าระบบแล้ว  เป็นอันสิ้นสุด 

๓.  ขั้นตอนการสรุปผล 
 (1)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิมพ์ผลการประเมิน ออกจากระบบ จัดส่งให้กองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
 (2)  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ตรวจสอบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ไม่เกินวันที่  3  ของ
เดือนถัดไปน าเสนอผลการจัดมาตรฐานต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องผล      
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
 (3)  ให้แต่ละจังหวัดพิมพ์ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จากเว็บไซต์ของกรม  และติดประกาศ  
ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  พร้อมทั้งแจ้งผลการจัดมาตรฐานให้สหกรณ์ทราบเป็นรายสหกรณ์  โดยเอกสารจะ
ประกอบด้วย 
  ๑.  หนังสือของส านักงานสหกรณ์จังหวัดถึงสหกรณ ์
  ๒.  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
  ๓.  รายชื่อสหกรณ์ท่ีต้องให้สหกรณ์แห่งนั้นทราบเป็นรายสหกรณ์ 
 
๔.  ตัวชี้วัด 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ท าข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กพร. โดยใช้สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์  ระดับดีเลิศ (เกรด A)  และระดับดีมาก (เกรด B) เท่านั้น  เพ่ือใช้ส าหรับเป็นตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานกับระดับบุคคลส่วนกลาง  และส่วนกลาง  ท าข้อตกลงเป็นตัวชี้วัดกับระดับจังหวัดและระดับบุคคล     
ส าหรับระดับจังหวัดต้องก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลภายในจังหวัดด้วยและสามารถก าหนดขึ้นมาเองได้ตามความ
เหมาะสม  เฉพาะของจังหวัดนั้น ๆ ในกรณีการแก้ไขปัญหาการขาดทุน ผลประกอบการขาดทุนลดลง การยกระดับ
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ การไม่มีทุจริตเพ่ิมขึ้น การแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในสหกรณ์ 
การไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีการขยายการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก
เพ่ิมข้ึน  การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่มีอยู่แล้ว ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เป็นต้น 


