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คำนำ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มี ภารกิ จเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ ม เผยแพร่ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บอุ ดมการณ์
หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบให้
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขดความสามารถในการบริหารจัดการ การ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดความเข้มแข็งของสหกรณ์ (ระดับชั้น) โดยมีเกณฑ์
การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2) ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ 3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
4) ประสิ ทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งการดาเนินการให้ ได้ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดนั้น
ค่อนข้างยาก เนื่องจากสหกรณ์ที่ชั้น 2 และชั้น 3 ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ประกอบกับเกณฑ์ความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ มีองค์ป ระกอบหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเสถียรภาพทางเงิน ที่มี 7
อัตราส่วน และบางส่วนต้องใช้ตัวเลข 2 ปีบัญชี เพื่อใช้คานวณ ทาให้การพัฒนาสหกรณ์จะต้องมีการทาความ
เข้าใจอย่างลึ กซึ้ง และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ภาคส่ว น ทีมงานพัฒ นาระบบการจัดการความรู้
(KM Team) จึงได้มีการพัฒนาความรู้ คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ ที่ไม่
สามารถถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ค าพู ด หรือ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรได้ โดยง่าย เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (Explicit
Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่ ายวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลั กษณ์
อักษร ทฤษฏี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม ซึ่งสามารถนาไปใช้เ ป็นแนวทางในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
ที ม งานพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ (KM Team) หวั งเป็ น อย่างยิ่ งว่ าองค์ ค วามรู้ ด้ าน
แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ จะได้เป็นโยชน์ต่อสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
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ส่วนที่ 1
การจัดการความรู้เบื้องต้น
1. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ในองค์กร
1.1 ที่มาและความสาคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือ
ทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ
LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ทั้งนี้องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ
2. ความรู้ ที่ ฝั ง ลึ ก (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์ พรสวรรค์ ห รื อ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จาเป็นต้องอาศัย
กระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน
งานฝี มือ การคิ ดเชิงวิเคราะห์ จ ากอรรถประโยชน์ ดั งกล่ าวที่ เกิด จากการจัด การความรู้จึงได้ มีอ งค์ กรและ
หน่ ว ยงานต่างๆ น าไปใช้ เพื่ อเพิ่ มศั ก ยภาพและสมรรถนะขององค์ ก รหรือ หน่ ว ยงานตนเอง ดั งนั้ น เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงได้มีการบรรจุการจัดการความรู้ในองค์กรไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา
11 ส่ ว นราชการมี ห น้ าที่พั ฒ นาความรู้ในส่ วนราชการ เพื่อ ให้ มี ลั กษณะเป็ น องค์ก ารแห่ งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่ งเสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้ง
ความรู้ ที่ ชัด แจ้ ง และความรู้ ที่ ฝั งอยู่ ในบุ ค คล เช่ น เทคนิ ค ของการสอนและวิธีก ารถ่ ายทอดความรู้ให้ แ ก่
นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ป ระสบ
ความสาเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความสาเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกัน
และกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่ม ผู้ปฏิบัติ (Community of
Practice หรือ CoP) จะเป็ น เครื่องมือสาคัญ ที่ทาให้ ห น่วยงาน เกิดสังคมแห่ งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กรสามารถจาแนกออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้
ที่มา
ขั้นตอน (Process)
คาอธิบาย
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร?เรามี
ความรู้เรื่องนั้นหรือยัง?

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge
Identification)

เป็นการพิจารณาองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์/
พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร
และพิจารณาว่าองค์กรมีองค์
ความรู้นี้หรือยัง อยู่ในรูปแบบใด
หรืออยู่ที่บุคคลใด

ความรู้อยู่ที่ใคร?อยู่ในรูปแบบ
อะไร?จะเอามาเก็บรวมกันได้
อย่างไร?

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and
Acquisition)

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือแสวงหาความรู้จาก
ภายนอก หากองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อองค์กรนั้นยังไม่มีหรือมี
ไม่เพียงพอ รวมถึงการรักษา
ความรู้เก่า และการกาจัดความรู้

ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คาอธิบาย
ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร?

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
ในอนาคต

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์
ได้อย่างไร?

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้(Knowledge
Codification and Refinement)

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา
เอกสารหรือองค์ความรู้ให้เป็น
สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้
ภาษาเดียวกัน

เรานาความรู้มาใช้งานได้ง่าย
หรือไม่?

5. การเข้าถึง
ความรู้ (Knowlegde Access)

เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายสะดวก โดยอาจใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web
board หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์มาช่วยเพื่อ
อานวยความสะดวก

มีการแบ่งบันความรู้ให้กัน
หรือไม่?

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing)

ทาได้หลายวิธีการ

กรณีเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้งอาจจัดทาเป็น
เอกสาร, ฐานความรู้,
หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น

กรณีเป็นความรู้ที่ฝังลึก
ในบุคคล อาจจัดทาเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน
(Cross-functional
Team), กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและ
นวัตกรรม (Innovation
& Quality Circles :
IQCs), ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ หรือ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities
of Practice : CoP),
ระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring System),

ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คาอธิบาย
การสับเปลี่ยนงาน (Job
Rotation), การยืมตัว
บุคลากรมาช่วยงาน,
หรือเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Knowledge
Forum) เป็นต้น

ความรู้นั้นทาให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรหรือไม่?

7. การเรียนรู้ (Learning)

เป็นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
ปรับปรุงองค์กร

1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ มีองค์ประกอบดังนี้
1. ผู้บริหาร : การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย สนับสนุน
และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
เช่น กิจกรรมระดมสมองผู้บริหาร หรือการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์

2. จิตอาสา : การดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กร องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาการทางานแบบจิต
อาสาโดย เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานจัดการความรู้
3. สร้างทีมขับเคลื่อน : เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถดาเนินการการจัดการความรู้ได้ เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่เป็น
คุณ อานวย (Knowledge Facilitator) คอยอานวยความสะดวกและกระตุ้นการดาเนินการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้
4. กระบวนการคุ ณ ภาพ PDCA (Plan Do Check Act) : เพื่ อให้ การด าเนิ น การจัด การความรู้ใน
องค์กรเกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรทาหลักการ PDCA (Plan Do
Check Act) มาใช้ ในการด าเนิ น การกิ จ กรรมต่ างๆ ของการจั ด การความรู้ในองค์ ก ร เริ่ ม ตั้ งแต่ มี
กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ มีการปฏิบัติการตามแผน มีการนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มี
การวิเคราะห์ปรับปรุงการดาเนินงาน มีคณะทางานติดตามอย่างจริงจัง มีการรายงานต่อผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
5. การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจดาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจง
แก่บุคลากร เป็นต้น
6. การเปิดใจยอมรับ : เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรอาจดาเนินการได้โดย การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรกกิจกรรม
การยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น เช่ น Before Action Review (BAR) และ After Action
Review (AAR) เป็นต้น
7. การมีส่วนร่วม : เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
และหน่วยงานภายนอก องค์กรควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น
8. การสร้ า งบรรยากาศ : การด าเนิ น การกิจ กรรมการจั ด การความรู้ ควรมี การสร้างบรรยากาศที่
เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่งอาจทาได้ใน
รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมสภากาแฟ การเปลี่ ย นสถานที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การท าเทคนิ ค
Edutainment มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น
9. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ในการจัดการความรู้ องค์กรควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ
เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) การเล่าเรื่อง
แบบ SST ( Success Story Telling ) กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ กระบวนการ
สภากาแฟโลก (World Café) เป็นต้น
10. การให้รางวัล ยกย่องชมเชย : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละ
ช่วงเวลา การให้รางวัล ยกย่องชมเชย อาจทาได้โดย การประเมินผลพนักงาน การประกวดเรื่องเล่า
เร้าพลัง การประกวด CoP ดีเด่น การมอบโล่ร่างวัลหรือเกียรติบัตร หรือจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น

11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) : เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการความรู้ใน
องค์กร สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้ องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ เช่น จดหมายเวียน ประกาศใช้ แผนดาเนินงาน การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้ การ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นคลังความรู้ ทั้งนี้อาจใช้ ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ
12. การสื่อสารภายในองค์กร : เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรทาการสื่อสารกับบุคลากร ซึ่งอาจ
ดาเนินการได้โดย การจัดทาวารสาร/จุลสารการจัดการความรู้ การจัดทาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ การจัดทาบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรือ web blog ซึ่งมี
เครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress หรือ Movable Type
เป็นต้น

ส่วนที่ 2
ความรูท้ างวิชาการที่ใช้ในการดาเนินการ
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
การประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามเกณฑ์ การจัด ระดับ ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้ว ย
4 ด้าน ดังนี้
(1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก จะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
การแปรรูปผลผลิต และการรวบรวมผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใดมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
4
2
0

สัดส่วนสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระหว่าง 60-69
น้อยกว่าร้อยละ 60

(คาอธิบ าย : วัดผลจากจานวนสมาชิกที่ ใช้บริการ/ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์อย่างน้อย 1 ด้าน ตัวอย่าง เช่น
สหกรณ์เป้าหมายที่จะยกระดับชั้นสหกรณ์ จาก ชั้น 2 ไปสู่ชั้น 1 ปัจจุบันมีจานวนสมาชิกทั้งหมด 100 คน
ต้องมีจานวนสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป จานวน 70 คน)
(2) ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
ในการดาเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการพึ่งพาตนเอง ความมั่นคงทางการเงิน
คุณ ภาพของลู กหนี้ สภาพคล่ อ งทางการเงิน ประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น ธุรกิ จ และประสิ ท ธิภ าพในการ
บริหารงาน (*อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
คะแนน
4
3
2
1
0

อัตราส่วนทางการเงิน
มั่นคงดีมาก
มั่นคงดี
มั่นคงตามมาตรฐาน
ต่ากว่ามาตรฐาน
ต้องปรับปรุง,ต้องแก้ไขเร่งด่วน

คาอธิบายการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้:
ระดับมั่นคงดีมาก หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดีมาก สามารถรับผลกระทบที่
เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ดี

ระดับมั่นคงดี หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดี สามารถรับผลกระทบที่เกิดจาก
ความผันผวนของภาวะธุรกิจไม่เต็มที่ ซึ่งต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบางด้าน
ระดับมั่นคงตามมาตรฐาน หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่กาหนด
สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุ รกิจได้พอสมควร แต่ต้องระมัดระวังความเสียงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน มิฉะนั้นอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้
ระดับต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ระดับที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่
กาหนด สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผัน ผวนของภาวะธุรกิจได้บ้างแต่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้นการ
บริหารจัดการต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้เข้มแข็งขึ้น
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ระดับที่มีความอ่อนไหวทางการเงิน ยังไม่สามารถรับผลกระทบ
ที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ จึงต้ องได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารจัดการทางการเงินใน
หลายๆ ด้าน เพื่อให้พ้นจากสภาวะของการตกต่าทางธุรกิจ
ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมายถึง ระดับที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนขาด
แห่งทุน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจต้องประสบกับสถานภาพที่ต้องล้มละลาย
สัดส่วนตัวแปรชี้วัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (5.25%)
- อัตราผลตอบแทนต่อทุนของสหกรณ์ (5.25%)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (5.25%)
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (5.25%)
- อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้ดาเนินงาน (16.33%)
- อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ (16.34%)
- อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด (16.33%)
(3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ (*อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
คะแนน
การควบคุมภายใน
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ต้องปรับปรุง
0
ไม่มีการควบคุมภายใน
คาอธิบายคุณภาพการควบคุมภายในในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้:
ดีมาก หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ สมเหตุสมผลดีมาก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดีมาก รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทา

ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการ
ควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดีมาก
ดี หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทาข้อมูลทาง
การเงินที่เชื่อถือได้และทัน เวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุม
ดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี
พอใช้ หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลพอสมควร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช้ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลาพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย
ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้ว อยู่ในระดับพอใช้
ต้องปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากร
ในองค์กรกาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่ าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง
(4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณา
จากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์
คะแนน
ข้อบกพร่อง
4
ไม่มีข้อบกพร่อง
2
มีข้อบกพร่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว
0
มีข้อบกพร่อง และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ
คาอธิบายการบริหารจัดการสหกรณ์ในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้:
ไม่มีข้อบกพร่อง หมายถึง สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
มีข้อบกพร่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว หมายถึง สหกรณ์ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้รับ
คืนค่าเสียหายครบถ้วน หรือ สหกรณ์ได้ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือ สหกรณ์มีการจัดให้ผู้รับ
ผิดจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้ และมีการผ่อนชาระเป็นปกติ
มีข้อบกพร่อง และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ หมายถึง สหกรณ์ยังไม่เริ่มดาเนินการแก้ไข หรือ อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไข

** จากเกณฑ์การประเมินผล ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน
ดังข้างต้น ได้แบ่งในแต่ละระดับชั้นของสหกรณ์ ออกเป็น 4 ระดับชั้น ซึ่งหน่วยงานจะต้องดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาให้สหกรณ์เป้าหมายที่หน่วยงานคัดเลือกจากผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับ ความ
เข้ ม แข็ ง (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562) ตามจ านวนเป้ า หมายที่ ร ะบุ ไว้ในแผนยกระดั บ ชั้ น สหกรณ์
ปี 2562 เพื่อส่งเสริมยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้นที่ 3 (Class 3) ไปสู่ชั้นที่ 2 (Class 2) และ จากชั้นที่ 2
ไปสู่ชั้นที่ 1 (Class 1)
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ดังนี้
1. ชั้น 1 (Class 1) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 และมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ดีถึงดีมาก และไม่มีข้อบกพร่องจากการดาเนินงาน
2. ชั้น 2 (Class 2) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่าง
ร้อยละ 60 – 69 และมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน มีชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในในระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ที่เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว
3. ชั้น 3 (Class 3) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ากว่าร้อยละ 60
และมีป ระสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น ธุรกิจอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงและมีชั้ นคุ ณ ภาพการควบคุมภายในต้อ ง
ปรับปรุงหรือไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ
4. ชั้น 4 (Class 4) เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการ
ชาระบัญชี
*ตารางสรุปเกณฑ์การประเมินผลเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ในแต่ละระดับชั้น
1. ความสามารถในการบริการสมาชิก
….(การมีส่วนร่วม)
2. ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
….(อัตราส่วนทางการเงิน)

ชั้น1
4
(มากกว่าหรือเท่ากับ
70%)

3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
….(การควบคุมภายใน)

4,3,2
(มั่นคงดีมาก,มั่นคงดี,
มั่นคงตามมาตรฐาน)
4,3
(ควบคุมดีมาก,ดี)

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
….(ข้อบกพร่อง)

4
(ไม่มีข้อบกพร่อง)

** ชั้น3 เป็นสหกรณ์ที่
1. ข้อบกพร่อง 0 (เงื่อนไขเดียว) หรือ

ชั้น2
2
(60-69%)
1
(ต่ากว่ามาตรฐาน)

ชั้น3
0
(ต่ากว่า60%)

0
(ต้องปรับปรุง,
ต้องแก้ไขเร่งด่วน)
2
1,0
(พอใช้)
(ต้องปรับปรุง,
ไม่มีควบคุมภายใน)
2
0
(มีข้อบกพร่อง
(มีข้อบกพร่อง และ
ได้รับการแก้ไขแล้ว) ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ)

2. มีสว่ นร่วมต่ากว่า60% + อัตราส่วนทางการเงินต้องปรับปรุง/ต้องแก้ไขเร่งด่วน + ไม่มีควบคุม
ภายใน/ต้องปรับปรุง (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข)
** หมายเหตุ : ข้อ2 – 3 อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตัวอย่างการประเมินผล: เป้าหมายสหกรณ์ที่ได้รับ จะยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น 2
เป็นชั้น 1 จานวน 10 แห่ง อธิบายการประเมินผลได้ว่า สหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง (ร้อยละ 100) จะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ความสามารถในการบริการสมาชิก (การมีส่วนร่วม)ได้คะแนน 4 คือ (มากกว่าหรือ
เท่ากับ70%)
2. ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ *(อัตราส่วนทางการเงิน)ได้คะแนน 4 หรือ 3 หรือ 2
(มั่นคงดีมาก,มั่นคงดี,มั่นคงตามมาตรฐาน)
3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร *(การควบคุมภายใน)ได้คะแนน 4 หรือ 3
(ควบคุมดีมาก,ดี)
4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน(ข้อบกพร่อง)ได้คะแนน 4 (ไม่มีข้อบกพร่อง)
หมายเหตุ : ข้อ 2 – 3 อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ส่วนที่ 3
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมินผลแผนยกระดับชั้นสหกรณ์ ปี 2563 : จะประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก
จะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
เช่น การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการรวบรวมผลผลิต มี
สัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใด มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
4
2
0

สัดส่วนสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระหว่าง 60 - 69
น้อยกว่าร้อยละ 60

โดยวัดผลจากจานวนสมาชิกที่ ใช้บริการ/ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์ อย่างน้อย 1 ด้าน ตัวอย่าง เช่น สหกรณ์
เป้าหมายที่จะยกระดับชั้นสหกรณ์ จาก ชั้น 2 ไปสู่ชั้น 1 ปัจจุบันมีจานวนสมาชิกทั้งหมด 100 คน ต้องมี
จานวนสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป จานวน 70 คน
ให้ พิจ ารณาผลการจัดระดับคะแนนความสามารถในการให้ บ ริการสมาชิกของสหกรณ์ ใน
จังหวัดอุบลราชธานี กรณีได้สหกรณ์ได้รับการจัดระดับคะแนน 4 นั่นหมายถึง สหกรณ์มีสมาชิกมามีส่วนร่วมใน
การทาธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสหกรณ์ต้องรักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกนี้ไว้ให้ได้
หากได้รับ การจัดระดับ คะแนน 2 หมายถึงสหกรณ์ นั้นมีสมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 60 – 69
กรณีได้รับการจัดระดับคะแนน 0 หมายถึงว่าสหกรณ์นั้นมีสมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ ไม่ถึงร้อยละ 60 ของ
จานวนสมาชิกทั้งหมด
แนวทางการพัฒนา/ยกระดับชั้น
เพื่อให้สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมทาธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จานวนจานวนสมาชิกทั้งหมด
จะได้รับการจัดระดับผลคะแนน 4 จะเป็นสหกรณ์ชั้น 1 มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. ตรวจสอบจานวนสมาชิกสมาชิกสหกรณ์
ให้มีการสารวจหรือตรวจสอบสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ สมาชิกที่เสียชีวิต ย้าย
ออกนอกแดน หรือสมาชิกที่ขาดคุณสมบัติ เช่น ขาดส่งเงินงวด ชาระหนี้เกินกว่าสองเดือนติดต่อกัน ถือว่าขาด
จากสมาชิกภาพ ก็จะได้จานวนสมาชิกสหกรณ์ที่แท้จริง เพื่อนามาคานวณหาค่าร้อยละ 70 ว่าต้องมีสมาชิก
มาร่วมทาธุรกิจจานวนเท่าใด
2. ตรวจสอบจานวนสมาชิกที่มาทาธุรกิจกับสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ให้ตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ แต่ละธุรกิจกี่คน

(ไม่นับซ้า) ได้แก่ การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี การรับเงินฝากจากสมาชิกระหว่ างปี การขายสินค้าให้
สมาชิกระหว่างปี การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกระหว่างปี การให้บริการแก่สมาชิกระหว่างปี
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/คณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อ
3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์น้อย หรือไม่ถึงร้อยละ 70
ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม
เพื่อหาสาเหตุที่สมาชิกมาธุรกิจกับสหกรณ์น้อย เช่น สหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอสาหรับให้กู้แก่สมาชิก สหกรณ์
ซื้อสินค้ามาขายไม่ตรงตามความต้องการของสมาชิก สหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาต่า ขาดอุปกรณ์การตลาด
มาทาธุรกิจกับสหกรณ์ต้องคอยนานมากจึงไม่มาทาธุรกิจด้วย สมาชิกขาดความศรัทธาคณะกรรมการหรือฝ่าย
จัดการสหกรณ์ จึงไม่มาทาธุรกิจ
3.2 พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
นาปัญหาที่ได้มาพิจารณาดาเนินการแก้ไข เช่น กรณีเงินทุนน้อยไม่เพียงพอ ก็ควร
พิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม แต่ ก่อนจะหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม สหกรณ์ก็ควรที่ช่วยตนเองก่อน นั่น ระดมทุน
ภายใน เช่น ระดมเงินถือหุ้นเพิ่ม ระดมเงินรับฝาก จัดหาสินค้ามาสมาชิกต้องการมาจาหน่ายเท่านั้น จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือการตลาด ให้สมาชิกได้รับความสะดวกเมื่อนาผลผลิตมาจาหน่ายแก่สหกรณ์ มีระบบชั่งตว ง
วัด ที่ เป็ น ธรรม มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งชั่ งก่ อ นรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ทุ ก ปี และเครื่อ งชั่ งได้ รับ การรับ รอง
มาตรฐานจากกรมการค้าภายใน
นอกจากนี้ ควรทาโครงการต่างๆ ที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น
- โครงการสร้างนิสัยการออมแก่สมาชิก โดยให้สมาชิกตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อตนเอง
และสหกรณ์ว่า จะออมเงินโดยการฝากเงินประเภทออมทรัพย์ กับสหกรณ์เป็นประจาทุกปี ปีละ 200 บาท
โดยฝากในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือในวันประชุมใหญ่
- โครงการจัดชั้นสมาชิก กรณีสมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์เป็นประจาและครบ
ทุกธุรกิจและไม่ผิดนัดชาระหนี้ ถือว่าเป็นสมาชิกชั้นดี สหกรณ์อาจคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ในอัตราที่ต่ากว่าสมาชิก
อื่นๆ ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์
4. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจสมาชิก
เมื่อได้วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคที่สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์น้อยไม่ถึงร้อยละ
70 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางพัฒนาให้สมาชิกมาทา
ธุรกิจเพิ่มขึ้น คณะกรรมการสหกรณ์ต้องจัดประชุมชี้แจงสมาชิกทาความเข้าใจแก่สมาชิก เพื่อ
4.1 สร้างจิตสานึกในการเป็นเจ้าของสหกรณ์
4.2 ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม/ธุรกิจที่จะดาเนินการ
5. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ธุรกิจ ที่กาหนด
เมื่อประชุมชี้แจงสมาชิกเข้าใจแล้ว จึงเริ่มดาเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ธุรกิจ ตามที่ได้กาหนด และทาธุรกิจตามความต้องการของ
สมาชิกเป็นหลัก
6. ประเมินผลการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามทุกระยะ โดยนาเรื่องนี้เข้าพิจารณาติดตามการ

ดาเนิ น งานในที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้ ทราบว่า แต่ล ะเดือน
สมาชิกมาทาธุรกิจกี่คน คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจานวนสมาชิกทั้งหมด หากยังไม่ถึงร้อยละ 70 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมด คณะกรรมการสหกรณ์ ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข

ด้านที่ 2
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการดาเนินธุรกิจและการบริหารงาน
ของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการพึ่งพาตนเอง ความมั่นคงทางการเงิน คุณภาพของลูกหนี้ สภาพคล่องทาง
การเงิน ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(*อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ )

ควรได้ไม่ต่า
กว่า 2

คะแนน
4
3
2
1
0

อัตราส่วนทางการเงิน
มั่นคงดีมาก
มั่นคงดี
มั่นคงตามมาตรฐาน
ต่ากว่ามาตรฐาน
ต้องปรับปรุง,ต้องแก้ไขเร่งด่วน

คาอธิบายการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้ :
ระดับมั่นคงดีมาก หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดีมาก สามารถรับผลกระทบที่
เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ดี
ระดับมั่นคงดี หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดี สามารถรับผลกระทบที่เกิดจาก
ความผันผวนของภาวะธุรกิจไม่เต็มที่ ซึ่งต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบางด้าน
ระดับมั่นคงตามมาตรฐาน หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่กาหนด
สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้พอสมควร แต่ต้องระมัดระวังความเสียงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน มิฉะนั้นอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้
ระดับต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ระดับที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่
กาหนด สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้บ้างแต่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้น การ
บริหารจัดการต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้เข้มแข็งขึ้น
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ระดับที่มีความอ่อนไหวทางการเงิน ยังไม่สามารถรับผลกระทบ
ที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ จึงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารจัดการทางการเงินใน
หลายๆ ด้าน เพื่อให้พ้นจากสภาวะของการตกต่าทางธุรกิจ

ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมายถึง ระดับที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนขาด
แห่งทุน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจต้องประสบกับสถานภาพที่ต้องล้มละลาย
สัดส่วนตัวแปรชี้วัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่นามาคานวณเพื่อหาค่าคะแนน)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (5.25%)
- อัตราผลตอบแทนต่อทุนของสหกรณ์ (5.25%)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (5.25%)
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (5.25%)
- อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้ดาเนินงาน (16.33%)
- อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ (16.34%)
- อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด (16.33%)
ตารางกาหนดคะแนนแต่ละอัตราส่วน
1. ตารางการให้คะแนน Ranking Score
คะแนนที่ให้
ช่วงคะแนน อัตราส่วนหนี้สนิ อัตราผลตอบแทนต่อ อัตราผลตอบแทนต่อ อัตราส่วนทุน
ต่อทุน
ส่วนของทุน
สินทรัพย์
หมุนเวียน
> 80
60-80
40-60
20-40
<20

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2. ตารางการให้คะแนน BENCHMARK SCORE
2.1 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน)
คะแนน
ที่ได้
5
4
3
2
1

การเกษตร
<45
45-55
55-65
65-75
>75

คะแนน
ที่ได้
การเกษตร
5
>0.20
4
0.15-0.20
3
0.10-0.15

ประเภทสหกรณ์
ประมง นิคม บริการ ร้านค้า ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน
<50
<25
<40
50-60
25-30
40-50
60-70
30-35
50-60
70-80
35-40
60-70
>80
>40
>70

ประเภทสหกรณ์
ประมง

นิคม

บริการ

>0.25
0.20-0.25
0.15-0.20

ร้านค้า

ออมทรัพย์
>0.10
0.07-0.10
0.04-0.07

เครดิตยูเนี่ยน

>0.11
0.08-0.11
0.05-0.08

2
1

0.05-0.10
<0.05

0.10-0.15
<0.10

0.01-0.04
<0.01

0.02-0.05
<0.02

2.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนด
คะแนน
ประเภทสหกรณ์
ร้านค้า
ออมทรัพย์
การเกษตร / ประมง / นิคม / บริการ / เครดิตยูเนี่ยน
ที่ได้
5
>90
>95
4
75-90
90-95
3
60-75
85-90
2
45-60Score และ Benchmark Score80-85
ตัวอย่างตารางคานวณ Ranking
1
<45
<80
แนวทางการการพัฒนา/ยกระดับชั้น
แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับชั้น ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ (ชั้น 1 ผลคะแนน 4,3,2
ชั้น 2 คะแนน 1 และชั้น 3 คะแนน 0) ผลคะแนนในชั้นนี้ ต้องได้ไม่ต่ากว่า 2 จึงจะจัดเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ จากอัตราส่วนทางการเงินของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
2. จัดทาอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชีสิ้นสุดปีก่อน
(1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =
สัดส่วน
80%
60-80%
40-60%
20-40%
20 %

คะแนน
1
2
3
4
5

หนี้สิน
ทุนของสหกรณ์

(ยิ่งน้อย : ดี)

ค่าที่ต้องการ
<20
(5 คะแนน)

อัตราส่วนนี้ วัดความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) เป็นการเทียบสัดส่วน
ระหว่างหนี้สินทั้งสิ้นกับทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอัตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเท่ายิ่งน้อยยิ่งดี
อัตราส่วนนี้ ทายากมาก เพราะสหกรณ์จาเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก (สหกรณ์ส่วนใหญ่จะได้
กาไรขาดทุ
ธิ
เพี ยง 1 คะแนน) สหกรณ์ ต้องระดมทุนทุนเรือนหุ้ นจากสมาชิ
กให้ มนากสุทนอกจากนี
้ในการจัดสรรกาไรสุท ธิ
ทุ
น
ของสหกรณ์
ถ
ว
ั
เฉลี
ย
่
ประจาปี ต้องจัดสรรเป็นทุนสารองในอัตราสูง มากกว่าร้อยสิบของกาไรสุทธิ กรณีนี้ควรวางแผนระยะยาวว่า
ในแต่ละปีจะต้องจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองในอัตราร้อยละเท่าใด เช่น ร้อยละ 30 – 40 ของกาไรสุทธิ แต่ต้อง
ระวังในการพิจารณาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกด้วย ไม่ให้น้อยจนเกินไป

(2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน =
สัดส่วน คะแนน
>80%
5
604
80%
403
60%
202
40%
<20 %
1

x 100

(มาก : ดี)

ค่าที่ต้องการ
>80
(5 คะแนน)

ร้อยละของผลตอบแทนจากเงิน ทุน ในส่วนของทุ น สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร โดยน ากาไร (ขาดทุน ) สุท ธิ
เทียบ กับทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย (ทุนของสหกรณ์งวดปัจจุบัน +งวดก่อนแล้วหาร2) กรณีที่มีผลขาดทุนจะมีค่าติดลบ
ผลกาไร (ขาดทุ น) สุทธิจากการดาเนิ น งานของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ ป รากฏในงบกาไรขาดทุ น ซึ่งจะมียอด
เท่ากับกาไร (ขาดทุน) สุทธิประจาปีที่ปรากฏอยู่ในส่วน ของทุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงบดุล
อัตราส่วนนี้ ยิ่งมาก ยิ่งดี หมายถึง หากสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์เอง 100 บาท ต้องได้กาไรไม่น้อยกว่า 80
บาท อั ต ราส่ วนนี้ ท ายากมาก ส่ ว นใหญ่ แล้ วสหกรณ์ จ ะได้ เพี ย ง 1 คะแนน เพราะสหกรณ์ ไม่ อาจแสวงหากาไร
จากสมาชิกในอัตราสูงๆ ได้ จะทาให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์จะต้องวางแผนในการ
บริหารธุรกิจ โดยปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ ต้องวางแผนเพิ่มรายได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อให้
สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูง

(3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
=

กาไร ขาดทุน จากการดาเนินงาน x 100
สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย

สัดส่วน คะแนน
>80%
5
604
80%
40-60
3
20-40
2
<20 %
1

ค่าที่ต้องการ
>80
(5 คะแนน)

(มาก : ดี)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนโดยนากาไร (ขาดทุน) จากการ
ดาเนินงานเทียบกับสินทรัพย์ทั้งสิ้น ถัวเฉลี่ยกรณีมีผลขาดทุน จะแสดงด้วยค่าติดลบ ยอดกาไร (ขาดทุน)จาก
การดาเนินงานก่อนรายการพิเศษ ในงบกาไรขาดทุน อัตราส่วนนี้ ยิ่งมาก ยิ่งดี หมายถึง หากสหกรณ์มี
สินทรัพย์ 100 บาท ต้องนาไปหมุนเวียนให้เกิดผลกาไรไม่น้อยกว่า 80 บาท ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง อัตราส่วน
นี้ทายากมาก สหกรณ์ต้องวางแผนการใช้เงินทุนในการดาเนินธุรกิจ และนาเงินทุนที่มีอยู่มาหมุนเวียนในการ
ท าธุ ร กิ จ หลายๆ รอบ เช่ น มี เงิน ทุ น รวบรวมข้ าวเปลื อ กจากสมาชิ ก 1,000,000 บาท น าไปหมุ น ซื้ อ
ข้าวเปลือก โดยซื้อมาแล้ ว ขายไป ให้ ได้ห ลายๆ รอบ เพื่ อสะสมกาไรในการดาเนินงาน และสหกรณ์ ต้อง
วางแผนในการบริห ารธุรกิจ โดยปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ ต้องวางแผนเพิ่มรายได้ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูง

(4) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
สัดส่วน คะแนน
>80%
5
604
80%
40-60
3
20-40
2
<20 %
1

=

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

(มาก : ดี)

ค่าที่
ต้องการ
>80
(5
คะแนน)

เป็นอัตราส่วนวัดสภาพคล่องทางการเงิน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล
อัตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเท่า สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและสินทรัพย์ที่อาจขาย หรือแปลงสภาพเป็นเงินสด
หรือใช้บ ริโภคให้ ห มดไปในรอบระยะเวลาการดาเนินงาน ตามปกติของสหกรณ์ คือ 1 ปี หนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้ สิ น ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการช าระคื น ภายในรอบระยะเวลา การด าเนิ น งานตามปกติ ข องสหกรณ์ คื อ 1 ปี
อัตราส่วนนี้ยิ่งมากยิ่งดี หมายถึง หากสหกรณ์หนี้สินหมุนเวียน 100 บาท ต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 80 บาท
วัดความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คานวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทาให้คล่องตัวในการชาระหนี้ระยะสั้น
มีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว
สหกรณ์ควรมีการระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก แล้วนาไปใช้หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจระยะสั้น ไม่ควร
นาไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร

(5) อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
=

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้ การเกษตร
5
<45
4
45-55
3
55-65
2
65-75
1
>75

x 100

(น้อย :ดี)

ประเภทสหกรณ์
ประมง/นิคม/บริการ/ร้านค้า ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน
<50
<25
<40
50-60
25-30
40-50
60-70
30-35
50-60
70-80
35-40
60-70
>80
>40
>70

ค่าที่ต้องการ

เป็ น การเปรี ย บเที ย บระหว่ างค่ าใช้ จ่า ยด าเนิ น งานกั บ ก าไร (ก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ ายด าเนิ น งาน) เพื่ อ
วิเคราะห์ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ซึ่งเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายคงที่ หากรายได้มีความ
ผัน ผวนสู งและผู้ บ ริห ารไม่ส ามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ รายได้ก็อาจ
ประสบผลขาดทุน หรือกาไรลดลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินตามมาได้
สหกรณ์ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานประจาปี และควบคุมคุมค่าใช้จ่ายไม่เกินมติที่
ประชุมใหญ่กาหนดโดยให้เกิดประโยชน์ ประหยัดและคุ้มค่า
(6) อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ =
คะแนน
ที่ได้
5
4
3
2
1

การเกษตร
>0.20
0.150.20
0.100.15
0.050.10
<0.05

ทุนสารอง
สินทรัพย์

ประเภทสหกรณ์
ประมง/นิคม/บริการ/ร้านค้า
ออมทรัพย์
>0.25
>0.10
0.20-0.25
0.07-0.10

(มาก : ดี)

เครดิตยูเนี่ยน
>0.11
0.08-0.11

0.15-0.20

0.04-0.07

0.05-0.08

0.10-0.15

0.01-0.04

0.02-0.05

<0.10

<0.01

<0.02

ค่าที่ต้องการ

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างทุนสารองกับส่วนของสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีอยู่ตามงบดุล ถ้าอัตราส่วนนี้สูง
แสดงว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเ กราะป้องกันทางการเงิน ทุนสารองสามารถชดเชยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้โดยไม่มีผลกระทบกับทุน แสดงออกถึงความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ที่มีเงินทุนสารองมากพอ
ต่อการรองรับสภาวการณ์ทางธุรกิจ อัตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเท่า อัตราส่วนนี้ยิ่งมากยิ่งดี หมายถึงหากสหกรณ์
มีสินทรัพย์ 100 บาท จะต้องมีทุนสารองไม่น้อยกว่า 20 บาท ในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต้องจัดสรร
เป็นทุนสารองในอัตราสูงมากกว่าร้อยสิบของกาไรสุทธิ เช่น ร้อยละ 30 – 40 ของกาไรสุทธิ แต่ต้องระวังใน
การพิจารณาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกด้วย ไม่ให้น้อยจนเกินไป

(7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด
=
คะแนน
ที่ได้
5
4
3
2
1

ลูกหนี้ที่ชาระได้ตามกาหนด
x 100
ลูกหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ

(มาก : ดี)

ประเภทสหกรณ์
การเกษตร / ประมง / นิคม / บริการ / เครดิตยูเนี่ยน
ร้านค้า
ออมทรัพย์
>90
>95
ค่าที่ต้องการ
75-90
90-95
60-75
85-90
45-60
80-85
<45
<80

เป็ นการเปรียบเที ยบลู กหนี้เงิน ให้ กู้ที่ สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด ในรอบปี กับ หนี้ ที่ ถึงกาหนดชาระ
อัตราส่วนนี้แสดงถึงความสามารถในการ เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ ความสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ในอัตราสูง
จะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินดีต่อการดาเนินงานและมีความเพียงพอต่อ ความต้องการใช้เงินไปขยายธุรกิจให้
เติ บโตขึ้น และยังสามารถชาระหนี้ ให้ เจ้าหนี้ได้ ตามกาหนด อัตราส่วนนี้มี หน่ วยเป็น ร้อยละ อั ตราส่วนนี้ มีหน่ วย
เป็นร้อยละ ยิ่งมากยิ่งดี ควรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหนี้ถึงกาหนดชาระ
สหกรณ์ ต้องวิเคราะห์หนี้ทุกปี และวิเคราะห์หาสาเหตุที่สมาชิกค้างชาระหนี้ เพื่ อหาแนวทางแก้ไข สร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้สมาชิกชาระหนี้ตามกาหนด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายแห่ง
เงินกู้และเร่งรัดหนี้ต่ อเนื่ องและเข้มข้น หากจาเป็ นต้องฟ้ องด าเนิ นคดี ก็ต้องดาเนิ นการ สมาชิกต้องทราบในเรื่อง
ข้อกาหนดหรือระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สหกรณ์ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมจากอาชีพหลัก

3. วิเคราะห์อัตราค่าที่ได้จากการจัดทาอัตราส่วนทางการเงิน
4. พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาสหกรณ์ได้แก่
(1) การระดมทุนในสหกรณ์ เช่น ทุนเรือนหุ้น การจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองในอัตราที่สูง
(2) การปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานโดยเคร่งครัด ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ
(3) สร้างแรงจูงใจในการชาระหนี้ เร่งรัดหนี้สินจากสมาชิก ไม่ให้มีหนี้ค้างชาระ หรือค้างชาระ
น้อยที่สุด เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
(4) สร้างจิตสานึกให้สมาชิกมีความรักในความเป็นเจ้าของสหกรณ์
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน แก้ไขปัญหาอุปสรรค

ด้านที่ 3
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์
*อิงเกณฑ์การประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
คะแนน
4
3
2
1
0

การควบคุมภายใน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ไม่มีการควบคุมภายใน

คาอธิบายคุณภาพการควบคุมภายในในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้ :
ดีมาก หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดีมาก
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดีมาก รวมถึงการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบั นทึกบั ญชี และการจัดทาข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถื อได้และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่าน
การประเมินแล้วอยู่ในระดับดีมาก
ดี หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริห ารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจั ดทาข้อมูลทาง
การเงินที่เชื่อถือได้และทัน เวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุม
ดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี
พอใช้ หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลพอสมควร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช้ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลาพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย
ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับพอใช้
ต้องปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์กรกาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารการป้องกันรัก ษา

ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่
ในระดับควรปรับปรุง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 0404/ว 85 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ปรับปรุง
คุณลักษณะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดังนี้
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการแบ่งแยกหน้าที่การเงินและการบัญชีออกจากกันและปฏิบัติงานจริง
ตามการบ่งแยกหน้าที่
2. สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร มีการจัดท าบัญ ชีให้ ตรวจสอบได้ ซึ่งการจัดทาบัญ ชีอย่างน้อยควรมีงบ
ทดลองทุกเดือน
ซึ่งต้องมี/มอบหมายให้มีผู้จัดทาบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการกาหนดระเบียบการปฏิบัติงาน กรณีปีแรกที่จัดตั้งยังไม่มีระเบียบ
อาจใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจนั้นแทนได้ แต่ต้องมีระเบียบอย่างอื่น
ครบถ้วน
ในการพิจารณาคุณลักษณะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับการประเมินชั้ นคุณภาพการ
ควบคุ ม ภายในจะต้ อ งลั กษณะตามที่ ก าหนดทุ กข้ อ หากไม่ เป็ น ไปตามที่ กาหนดเพี ยงข้อ หนึ่ งข้อ ใด ถื อว่ า
สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรนั้ น ไม่เข้าหลั กเกณฑ์ ได้รับการประเมินชั้นคุณ ภาพการควบคุมภายใน ผู้ ส อบบัญ ชี
สานั กงานตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ จะเป็ น ผู้ ประเมิ นเบื้ องต้นว่า สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร จะเข้าเกณฑ์ ได้รับการ
ประเมิน ชั้น คุณ ภาพ (ตาม 1 , 2 และ 3) หรือไม่ หากเข้าหลั กเกณฑ์ตามที่กาหนดแล้ ว ในการสอบบัญ ชี
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี ก็จะทาการประเมินชั้นคุณภาพในส่วนต่างๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยง
จากการควบคุม แบบมาตรฐาน รวม 282 รายการ (282 ข้อ) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
จานวน 9 รายการ
ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
2.1 วงจรรายได้
2.1.1 การให้เงินกู้และลูกหนี้เงินกู้
จานวน 20 รายการ
2.1.2 การขายสินค้าและลูกหนี้การค้า
จานวน 26 รายการ
2.1.3 การบริการและลูกหนี้ค่าบริการ
จานวน 13 รายการ
2.2 วงจรค่าใช้จ่าย
2.2.1 การซื้อสินค้าและเจ้าหนี้การค้า
จานวน 18 รายการ
2.2.2 ค่าใช้จ่าย
จานวน 13 รายการ
รายการในงบดุลและอื่นๆ
2.3 เงินสด/เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น/เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 19 รายการ
2.4 สินค้าคงเหลือ
จานวน 23 รายการ
2.5 เงินลงทุน
จานวน 12 รายการ

2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จานวน 12 รายการ
2.7 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
จานวน 6 รายการ
2.8 ลูกหนี้อื่น/สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จานวน 11 รายการ
2.9 เงินรับฝาก
จานวน 12 รายการ
2.10 เจ้าหนี้เงินกู้/เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน/สัญญาเช่าระยะยาว/ตั๋วสัญญาใช้เงิน
จานวน 7 รายการ
2.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จานวน 4 รายการ
2.12 ทุนของสหกรณ์
จานวน 13 รายการ
2.13 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และอื่นๆ
จานวน 6 รายการ
ส่วนที่ 3 การจัดทาบัญชีและงบการเงิน
3.1 จัดทาบัญชีด้วยมือ
จานวน 5 รายการ
3.2 จัดทาบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชี
จานวน 19 รายการ
3.3 จัดทาบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี
จานวน 34 รายการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องพิจารณาตามแบบประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม แบบมาตรฐาน
รวม 282 รายการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด หากสหกรณ์ มีกิจกรรมตามที่กาหนดก็จะต้องมีการควบคุม ต้องมี
เอกสารหลักฐานให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ จึงจะได้รับการพิจารณาในระดับชั้ นที่ดีได้ รายละเอียดตามคู่มือ
การวางแผนสอบบั ญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี (การควบคุมภายใน) กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์

ด้านที่ 4.
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการ
บริหารงานของสหกรณ์
คะแนน
ข้อบกพร่อง
4
ไม่มีข้อบกพร่อง
2
มีข้อบกพร่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว
0
มีข้อบกพร่อง และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ
คาอธิบายการบริหารจัดการสหกรณ์ในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้ :
ไม่มีข้อบกพร่อง หมายถึง สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
มีข้อบกพร่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว หมายถึง สหกรณ์ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้รับ
คืนค่าเสียหายครบถ้วน หรือ สหกรณ์ได้ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือ สหกรณ์มีการจัดให้ผู้รับ
ผิดจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้ และมีการผ่อนชาระเป็นปกติ
มีข้อบกพร่อง และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ หมายถึง สหกรณ์ยังไม่เริ่มดาเนินการแก้ไข หรือ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไข

การประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพการบริห าร จะประเมิน ถึงการบริห ารงานของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องจากการบริหารงาน ประกอบด้วย 1.การเกิดการ
ทุจ ริต และ 2.การเกิดข้อบกพร่อง จาแนกประเภทได้ดังนี้ (1) ข้อบกพร่องทางบั ญ ชี , (2) ข้อบกพร่องทาง
การเงิน , (3) การด าเนิ น การนอกกรอบวัต ถุ ป ระสงค์ , (4) พฤติ ก รรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย และ
(5) ข้อบกพร่องอื่นๆ ลาดับขั้นของการดาเนินการแก้ไข แบ่งเป็น
1. ยังไม่เริ่มดาเนินการแก้ไข สาระสาคัญคือ
1.1 นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้มีการสั่งการ/แนะนาให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
หรือสหกรณ์จังหวัดยังไม่มีการแนะนาให้สหกรณ์ปฏิบัติ และ
1.2 สหกรณ์ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
2. อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข สาระสาคัญ คือ
2.1 นายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์ได้ออกคาสั่ง/แนะนาให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
แล้ว หรือสหกรณ์จังหวัดได้แนะนาให้สหกรณ์ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ
2.2 สหกรณ์ได้เริ่มกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
3. ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จาแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
ก.เสร็จต้องติดตาม สาระสาคัญ คือ
(1) สหกรณ์ได้ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว
(2) สหกรณ์มีการจัดให้ผู้รับผิดจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้ และมีการผ่อน
ชาระเป็นปกติ
อนึ่ ง การด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ บกพร่อ งสหกรณ์ แ ม้ จ ะมี ส ถานะด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ หาก
สหกรณ์ได้รับคืนค่าเสียหายยังไม่ครบถ้วน ผู้รับผิดชอบยังคงต้องมีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินคดี การบังคับคดี
หรือการปฏิบัติตามหนังสือรับ สภาพหนี้ต่อไปจนกว่าสหกรณ์ จะได้รับค่าเสีย หายคืนจนครบ หรือจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการฯ
ข. เสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น) สาระสาคัญ คือสหกรณ์ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
จนได้รับ คืนค่าเสียหายครบถ้วน หรือดาเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการแล้ว เช่นสืบทรัพย์ แล้ วผู้ ทุจริตไม่มี
สินทรัพย์ใด ๆ หรือตัดหนี้สูญแล้ว หรือการหยุดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว หรือยุติการ
ดาเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ฯ แล้ว หรือดาเนินการตามมาตรการผ่อนปรนที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่ง/
แนะนา เสร็จ
- สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องอยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง
ระดับคะแนน 0
- สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องอยู่ในระดับเสร็จติดตาม ระดับคะแนน 2
- สหกรณ์ที่แก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ถือว่าไม่มีข้อบกพร่องแล้วและสหกรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง
ระดับคะแนน 4

แนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้สหกรณ์เกิดข้อบกพร่อง
1. สหกรณ์ฯ จะต้องดาเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน ตามคาแนะนาของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และมาตรฐานการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบการดาเนินการ
และประเมินผลทุกระยะ
2. คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ จะต้องยึดหลักบริหารสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้
3.1 ผู้จัดการสหกรณ์ ต้องตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง
3.2 คณะกรรมการสหกรณ์ ต้องตรวจประเมินการควบคุมภายในเป็นประจา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างสม่าเสมอ
3.3 ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ และแจ้งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ เป็นประจาทุกเดือน หากมีปัญหาข้อบกพร่องคณะกรรมการฯ จะต้องดาเนินการแก้ไขทันที
3.4 ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ จะต้องเข้าไปตรวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจตามความจาเป็น
แนวทางการแก้ไขเมื่อสหกรณ์เกิดข้อบกพร่อง
1. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
1.1 ผู้ ตรวจการสหกรณ์ เข้ าตรวจสอบค้ น หา หลั ก ฐาน เกี่ย วกั บ การทุ จ ริต เพื่ อเร่งรัด ให้
สหกรณ์แก้ไขปัญหา
1.2 ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ท าหนั ง สื อ เสนอรองนายทะเบี ย นสหกรณ์ (สหกรณ์ จั ง หวั ด )
ปฏิ บั ติ ก ารแทนนายทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ค ณะกรรมการสหกรณ์ แ ก้ ไขข้ อ บกพร่ อ ง
ตาม มาตรา 22 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.2542 ปั ญ หาการทุ จ ริต ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในเงื่อ นเวลา
ที่เหมาะสมโดยเร็ว และการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ต้องอยู่ภายในกาหนดอายุความตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้อง
ถือปฏิบัติตามรปะกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การกระทาหรืองดเว้นการ
กระทา จนทาให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก และหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ 1115/13320 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทาโดยทุจริตต่อสหกรณ์
1.3 ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์
1.4 กรณีคณะกรรมการสหกรณ์ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้พิจารณาใช้
อานาจตามมาตรา 133 และหรือมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2. ในส่วนของคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการต้องแก้ไขข้อบกพร่องตามการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2.1 แต่งตั้งอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง
(1) เรียกผู้ที่เกี่ยวมาให้ข้อเท็จจริง
(2) ตรวจสอบเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(3) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสหกรณ์

2.2 คณะกรรมการสหกรณ์พิจารณารายงานของอนุกรรมการ โดยฟ้อง ร้องทุกข์ภายใน
ระยะเวลาอายุความ
(1) ฐานความผิดต่าง ๆ
- ฐานความผิด ทางอาญา (ทุจริต) เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง
ปลอมแปลงเอกสาร อายุความการร้องทุกข์นับแต่รู้ ภายใน 3 เดือน
- ฐานความผิดทางแพ่ง (ละเมิด) เช่น การผิดสัญญาการชาระหนี้ หมิ่น
ประมาทอายุความการไปดาเนินคดีนับแต่รู้ ภายใน 1 ปี
- ฐานความผิดสัญญาจ้าง (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) เช่น การเลิกจ้าง การไล่
ออกจากงาน อายุความการไปดาเนินคดีต่อศาลแรงงาน ภายใน 10 ปี
3. กรณีสหกรณ์ไม่ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และอยู่ภายในอายุความ ผู้ตรวจการสหกรณ์รายงาน
รองนายทะเบียนสหกรณ์ดาเนินการร้องทุกข์แทนตามฐานความผิดต่าง ๆ
4. เมื่อสหกรณ์ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องแล้วเสร็จ รายงานรองนายทะเบียนสหกรณ์
แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจาทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ
5. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาทุจริต ให้นาเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) เพื่อพิจารณาติดตามต่อไป

ภาคผนวก
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
องค์ความรู้เดิม
ด้านที่ 1
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก
1.ตรวจสอบจานวนสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ให้มีการสารวจหรือตรวจสอบสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับ สมาชิกที่เสียชีวิต ย้ายออกนอกแดน หรือสมาชิกที่ขาดคุณสมบัติ เช่น ขาดส่งเงินงวด
ชาระหนี้เกินกว่าสองเดือนติดต่อกัน ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพ ก็จะได้จานวนสมาชิกสหกรณ์ที่แท้จริง
เพื่อนามาคานวณหาค่าร้อยละ 70 ว่าต้องมีสมาชิกมาร่วมทาธุรกิจจานวนเท่าใด
2.ตรวจสอบจานวนสมาชิกที่มาทาธุรกิจกับสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาให้ตรวจสอบว่าในรอบปีที่
ผ่านมา มีสมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ แต่ละธุรกิจกี่คน (ไม่นับซ้า)
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/คณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อ
3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์น้อย หรือไม่ถึงร้อยละ 70
3.2 พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
นาปัญหาที่ได้มาพิจารณาดาเนินการแก้ไข
4.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจสมาชิก
5.ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ธุรกิจ ที่กาหนด

องค์ความรู้ใหม่
1.
2.
3.
4.

ด้านที่ 1
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก
สารวจความต้องการของสมาชิก
ส่งเสริมการขาย เช่น การส่งถึงบ้าน มีส่วนลด
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การแจกแผ่นพับ
สร้างความเชื่อมั่นใจ โดยการปรับปรุงระบบการให้บริการมีความ
ชัดเจนแน่นนอน

องค์ความรู้เดิม

1.
2.
6.
7.

ด้านที่ 2
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
ศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
จัดทาอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชีสิ้นปีก่อน
วิเคราะห์อัตราค่าที่ได้จากการจัดทาอัตราส่วนทางการเงิน
พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาสหกรณ์ได้แก่
(1) การระดมทุนในสหกรณ์ เช่น ทุนเรือนหุ้น การจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองใน
อัตราที่สูง
(2) การปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานโดยเคร่งครัด ปรับลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ เพิ่มปริมาณธุรกิจ
(3) สร้างแรงจูงใจในการชาระหนี้ เร่งรัดหนี้สินจากสมาชิก ไม่ให้มีหนี้ค้างชาระ หรือค้าง
ชาระน้อยที่สุด เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
(4) สร้างจิตสานึกให้สมาชิกมีความรักในความเป็นเจ้าของสหกรณ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน แก้ไขปัญหาอุปสรรค

องค์ความรู้ใหม่
ด้านที่ 2
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
จัดทาแผนปฏิบัติงานของสหกรณ์ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
พิจารณาเพื่อนามาเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี และกระจายแผนลงสู่การปฏิบัติเป็น
รายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
ฝ่ายกรรมการและฝ่ายจัดการ ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของ
สหกรณ์

องค์ความรู้เดิม
ด้านที่ 3
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
1. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่การเงินและการบัญชีออกจากกันและปฏิบัติงานจริงตามการ
แบ่งแยกหน้าที่
2. สหกรณ์มีการจัดทาบัญชีให้ตรวจสอบได้ ซึ่งการจัดทาบัญชีอย่างน้อยควรมีงบทดลองทุก
เดือน
3. สหกรณ์มีระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 4.
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
1. สหกรณ์ฯ จะต้องดาเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน
2. คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ จะต้องยึดหลักบริหารสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์

องค์ความรู้ใหม่
ด้านที่ 3
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
มีการประชุมจัดทาแผนการควบคุมภายในและติดตามเป็นประจาทุกเดือน

ด้านที่ 4.
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
1.นาผลการวิเคราะห์งบทดลองเข้าที่ประชุมทุกครั้ง
2. ตรวจนับเงินสดทุกเดือน เพื่อให้เงินสดตรงตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
3. มีการลงมือชื่อผู้เก็บรักษาเงินสด ทุกครั้งที่มีการตรวจนับเงินสด
4. สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

