การพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตกรสูมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานสหกรณ 7 ขอ
1. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชีชียอนหลังการดําเนินงานไมขาดทุน เวนแตปใดสหกรณมีอุทกภัยหรือภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณโดยรวม ใหตัดปนั้นออก
2. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลังไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ
3. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณจัดทํางบการเงินแลวเสร็จและสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
นําเสนอเพื่ออนุมัติที่ประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
4. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด รวม
ทําธุรกิจกับสหกรณ
5. ตองจัดจางเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณหากไมมีการจัดจาง
ตองมีบุคคลอื่น เชน กรรมการ สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา
6. ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งครั้ง
7. ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอันใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของนาย
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
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
1.1
รับทราบตัวชี้วัดการสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐาน
1.2 พิจารณากําหนดเปาหมายตามตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตกรสูมาตรฐาน เทียบกับผล
การดําเนินงานในปที่ผานมา
- รักษาระดับมาตรฐานสหกรณเดิมในปที่ผาน
- กําหนดเปนเปาหมายในป ปจจุบัน โดย ใหยกระดับมาตรฐานสหกรณจาก C หรือ F ใหเปน
A หรือ B เทานั้น ซึ่งเปาหมายสุดทายคือ การสงเสริมสหกรณที่นํามาจัดมาตรฐานสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานระดับ
ดีเลิศ (เกรด A) สําหรับกลุมเกษตรกรใหรักษามาตรฐาน และสงเสริมใหผานมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครั้ง สําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมาย
2.1 ครั้งที่ 1 วิเคราะห ประเมินสถานภาพและผลการดําเนินการของสหกรณและกลุมเกษตรกร
เปาหมายโดยพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานในแตละขอ พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
2.2 ครั้งที่ 2
หาแนวทางแกไขและจัดทําแผนพัฒนาใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหดําเนินงานผาน
เกณฑมาตรฐาน
3. แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปาหมาย ผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
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 นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ทําอยู แตไมประสบผลสําเร็จ
5. ควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด รวมถึงลดคาใชจายที่ไมจําเปน
6. สหกรณจะตองปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด มีการเปรียบเทียบผลกับแผนเสนอที่ประชุมกรรมการอยาง
สม่ําเสมอ และควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามแผนงาน และเหมาะสม
7. คณะกรรมการจะตองวางแผนการออกติดตามหนี้ ใหชําระหนี้ใหไดตามกําหนด รวมถึงติดตามหนี้คางเดิน
ดวย โดยการใชวิธีออกตรวจเยี่ยมจนถึงบาน
8. สหกรณควรมีการระดมทุน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ ไดแก การระดมทุนโดยการถือหุน
เพิ่ม หรือระดมทุนโดยการรับฝากเงินจากสมาชิก
ขอ 2 ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลังไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานรายไดรายจาย ตอที่ประชุมคณะกรรมการอยู
เสมอ
2. ผูตรวจสอบกิจกิจการ จะตองตรวจสอบรายการทางการเงินการบัญชีอยูเสมอ หากพบขอบกพรอง ใหรีบ
รายงานคณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป
3. คณะกรรมการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขอ 3 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณจัดทํางบการเงินแลวเสร็จและสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
นําเสนอเพื่ออนุมัติที่ประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี จะตองจัดทําเอกสารทางดานการเงินการบัญชีใหเปนปจจุบัน
2. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณจะตองดูแล ชวยเหลือสหกรณในการจัดทําบัญชีอยางใกลชิด
ขอ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด รวมทํา
ธุรกิจกับสหกรณ
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. สหกรณสํารวจความตองการของสมาชิกในดานการใหบริการของสหกรณ วา สมาชิกมีความตองการสินคา
หรือการบริการดานใด แลวดําเนินการตามความตองการของสมาชิก ทั้งนี้ตองคํานึงถึงศักยภาพของสหกรณดวย
2. สหกรณตองมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวของสหกรณ แลวยินดีที่
จะใชบริการสหกรณ
ขอ 5 ตองจัดจางเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณหากไมมีการจัดจาง
ตองมีบุคคลอื่น เชน กรรมการ สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. เจาหนาที่ของสหกรณจะตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ
2. สหกรณจะตองมอบหมายหนาที่ใหกรรมการหรือสมาชิก ปฏิบัติหนาที่ประจํา หรือจัดจางเปนเจาหนาที่ของ
สหกรณ
ขอ 6 ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งครั้ง
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. สหกรณจะตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน ตามขอบังคับ
รวมทั้งตองมีการจายทุนดังกลาวดวย
2. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณจะตองกํากับดูแลสหกรณอยางใกลชิด
ขอ 7 ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอันใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณ
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณจะตองกํากับดูแลสหกรณอยางใกลชิด
2. สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ไมกระทําการอันใดฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ

แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร
ขอ 1 คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรอบสิบสองเดือนใหแลวเสร็จ และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณจะตองแนะนําสงเสริม และชวยเหลือในดานการจัดทําบัญชีอยางใกลชิด เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการดําเนินงาน
2. กลุมฯ จะตองจัดใหคณะกรรมการเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ
ขอ 2 ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับรายการขอบกพรองทางการเงินและบัญชีอยางรายแรง
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานรายไดรายจาย ตอที่ประชุมคณะกรรมการอยู
เสมอ
2. ผูตรวจสอบกิจกิจการ จะตองตรวจสอบรายการทางการเงินการบัญชีอยูเสมอ หากพบขอบกพรอง ใหรีบ
รายงานคณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป
ขอ 3 มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. กลุมฯตองประชาสัมพันธใหสมาชิกถือหุนเพิ่มและรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเปนการระดมทุนภายใน เพื่อใหกลุม
มีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ
2. หาแหลงเงินทุนภายนอกที่ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อนํามาเปนทุนในการดําเนินธุรกิจ
3. กลุมจะตองดําเนินธุรกิจ เทาที่เงินทุนที่ตนมีอยู เชน จัดหาสินคาอุปโภค บริโภคมาจําหนายใหแกสมาชิก
ภายหลังเมื่อมีเงินทุนที่เพียงพอแลว ก็ควรดําเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น เชน ธุรกิจสินเชื่อ เปนตน
4. คณะกรรมการตองประชุมกรรมการ เพื่อติดตามการดําเนินงานใหไดตามแผนงานที่กําหนดไว เปนประจํา
สม่ําเสมอ
5. คณะกรรมการ จัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อบริการสมาชิก เชน ระดมทุนจากการ
ถือหุนเพิ่ม หรือระดมเงินฝาก จากสมาชิก
ขอ 4 มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา 150 วัน เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความ
เสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณจะตองกําชับใหกลุมเกษตรกรปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
2. คณะกรรมการและสมาชิกจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด
ขอ 5 กําไรสุทธิประจําป และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย เวนแตมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิด
ความเสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม
แนวทางการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน
1. สงเสริมกลุมฯ ใหมีการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดรายได
2. สงเสริมกลุมฯ ใหควบคุมการใชจายไมใหเกินกวาที่แผนงานกําหนด และไมใหสูงกวารายได

3. กลุมฯ จะตองเปรียบเทียบแผนงานและผลการดําเนินงานอยูเสมอเพื่อไมใหผลการดําเนินงานขาดทุน และ
ไมเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว
4. วิเคราะหสภาพลูกหนี้แตละราย เพื่อกําหนดวิธีการ และวางแผนการติดตามเรงรัดหนี้
5. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด และติดตามหนี้จากลูกหนี้ที่ไมใชสมาชิก
ใหไดโดยเร็ว
6. การพิจารณาใหสินเชื่อสมาชิกแตละรายควรพิจารณาถึงความสารถในการชําระหนี้ของสมาชิก เพื่อปองกัน
การผิดนัดชําระหนี้ดวย
สรุปขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานรวมกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณรวมกันกําหนดเปาหมายในการสงเสริมสหกรณและ
กลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน โดยมุงเปาหมายไปที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรที่ตกเกณฑมาตรฐาน และสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรที่จัดตั้งใหม
ขั้นตอนที่ 2 คณะทํางานรวมกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบพรอมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันวิเคราะห หาสาเหตุที่ตกเกณฑมาตรฐาน โดยการ
พิจารณาจากเกณฑมาตรฐานในแตละขอ พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
ขั้นตอนที่ 3 คณะทํางานรวมกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบพรอมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขและจัดทําแผนพัฒนาใหสหกรณ/
กลุมเกษตรกร ดําเนินงานใหผานเกณฑมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 เจาหนาที่สงเสริมสหกรณลงพื้นที่ แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปาหมาย ผลักดันใหมี
การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 5 คณะทํางานรวมกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ถึงแนวโนมของการดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐาน กอนสหกรณ/กลุมเกษตรกร
เปาหมาย ปดบัญชีประจําป
ขั้นตอนที่ 6 เจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย รายงานผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผานระบบการประเมินระดับมาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกร ของกรมสงเสริม
สหกรณ

แหลงอางอิง : เกณฑการจัดมาตรฐานสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
ถอดบทเรียนโดย : กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด

