การจัดการองคความรู

เรื่อง
การสงเสริมสหกรณ
ใหผานเกณฑมาตรฐาน
โดย
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

(1)

คํานํา
สํ า นั กงานสหกรณจั งหวั ด อางทอง กรมสงเสริ มสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณมี ภ ารกิ จ
เกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ให#ความรู#เกี่ยวกับอุดมการณหลักการและวิธีการสหกรณให#แกบุคลากรสหกรณ
กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการสหกรณให#มีความเข#มแข็ง โดยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู#ในการเพิ่มขีดความสามารถในด#านการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อให#สมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
ทางด#านเศรษฐกิจและสังคม กรมสงเสริมสหกรณ ได#มีประกาศกําหนดระดับมาตรฐานของสหกรณ กําหนด
สหกรณออกเป5น 2 ระดับ คือระดับได#มาตรฐานและระดับต่ํากวามาตรฐาน โดยได#กําหนดตัวชี้วัดของสหกรณ
ระดับมาตรฐาน จํานวน 7 ข#อ แตป8จจุบันมีสหกรณที่ยังไมผานมาตรฐานตามประกาศของกรมสงเสริมสหกรณ
กลุมงานสงเสริมสหกรณ 1 จึงได#มีการพัฒนาองคความรู# คือ ความรู#ที่เกิดจากการปฏิบัติหน#าที่ เป5นความรู#ที่ได#
จากประสบการณ นํามาทําเป5นคูมือในการสงเสริมสหกรณให#ผานระดับมาตรฐานตามประกาศของกรมสงเสริม
สหกรณได#ผู#จัดทําหวังเป5นอยางยิ่งวาองคความรู#ด#านแนวทางในการสงเสริมสหกรณให#ผานระดับมาตรฐานตาม
ประกาศของกรมสงเสริมสหกรณจะเป5นประโยชนตอสหกรณและผู#ที่เกี่ยวข#องและผู#ที่สนใจ
กลุมงานสงเสริมสหกรณ 1
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

(2)

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

บทนํา
ความเป5นมาและความสําคัญของป8ญหา
วัตถุประสงคของการดําเนินการ
ขอบเขตของการจัดทําองคความรู#

หน#า
(1)
(2)
1
1
1
1

บทที่ 2

แนวความคิดและทฤษฎี
บริบทจังหวัดอางทอง
สหกรณในจังหวัดอางทอง
คําแนะนําการสงเสริมสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐาน
สหกรณ

3
3
9
10

บทที่ 3

องคความรู# ใ นการสงเสริ ม สหกรณให# ผ านเกณฑ
มาตรฐาน

16

บทที่ 4

ข#อเสนอแนะ

21
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป+นมาและความสําคัญของป0ญหา
ภาวะเศรษฐกิจในป8จจุบันประชาชนต#องพบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และในป8จจุบัน
ระบบการค#าเสรีทั่วโลก การแขงขันในด#านการค#า การลงทุนจากตางประเทศที่กําลังทวีความรุนแรง ทําให#
ธุรกิจภายในประเทศได#รับผลกระทบ ธุรกิจที่สามารถอยูรอดและดําเนินตอไปได#นั้นต#องปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิต และการบริหารให#ทันตอสภาพการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีแนวคิดทางการบริหารแนวใหมที่
ต#องการระบบข#อมูลขาวสารที่ดี เพื่อให#ธุรกิจได#รับรู#ข#อมูลเพื่อการวางแผน การกําหนดกลยุทธ ทิศทางใน
การกําหนดแผนธุรกิจ ข#อมูลขาวสารที่ชัดเจนจึงเป5นป8จจัยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของทุกๆ ธุรกิจ
ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจการของสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ
1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1.2.1 เพื่อนําประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายทอดเป5นองคความรู#
1.2.2 เพื่อจัดทําองคความรู#ให#เป5นเอกสารในการสงเสริมสหกรณ
1.3 ขอบเขตของการจัดทําองคความรู
1.3.1 ขอบเขตด#านพื้นที่ การจัดทําองคความรู#นี้เฉพาะสหกรณในพื้นที่จังหวัดอางทอง
1.3.2 ขอบเขตด#านเนื้อหา เกณฑมาตรฐานสหกรณ 7 ข#อ
(1) ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง สหกรณมีผลการดําเนินงานไม
ขาดทุน เว#นแตปIใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณโดยรวมให#ตัดปIนั้น
ออก
(2) ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง ไมมีการกระทําอันถือได#วา
ทุจริตตอสหกรณ
(3) ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณจัดทํางบการเงินแล#วเสร็จ
และสงให#ผู#สอบบัญชีตรวจสอบแล#วนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งร#อยห#าสิบวัน
นับแตวันสิ้นปIทางบัญชี
(4) ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องมีสมาชิกไมน#อยกวา
ร#อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดทําธุรกิจกับสหกรณ
(5) ต#องจัดจ#างเจ#าหน#าที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจ
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ของสหกรณ หากไมมีการจัด จ#า งต# องมีกรรมการดํ าเนิน การหรื อสมาชิกที่ได#รั บมอบหมายให#ป ฏิบั ติห น#า ที่
ประจํา
(6) ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง สหกรณต#องมีการจัดสรรกําไร
สุทธิ และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชนอยางน#อยหนึ่งครั้ง
(7) ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องไมกระทําการอันเป5น
การฝMาฝNนกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
ข#อยกเว#นที่ไมนํามาจัดมาตรฐาน
(1) สหกรณที่จัดตั้งใหมไมถึง 2 ปI
(2) สหกรณที่หยุดดําเนินธุรกิจหรือไมดําเนินธุรกิจ
(3) สหกรณอยูระหวางชําระบัญชี หรือสหกรณที่หยุดดําเนินกิจการ
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บทที่ 2
แนวความคิดและทฤษฎี
ในการจัดทําองคความรู#นี้ได#มีการศึกษาค#นคว#าวรรณกรรมที่เกี่ยวข#อง ดังนี้
1. บริบทของจังหวัดอางทอง
2. สหกรณการเกษตรและสหกรณอื่นๆ ในจังหวัดอางทอง
3. เกณฑมาตรฐานสหกรณ 7 ข#อ
1. บริบทจังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทองเป5นพื้นที่ราบลุม มีลักษณะเป5นแองรับน้ํา ภูมิประเทศเหมาะแกการเพาะปลูก
ตราประจําจังหวัดอางทอง คือ รูปรวงข#าวอยูในอางสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณด#วยพืชพรรณ
ธัญญาหารและเป5นอูข#าวอูน้ํา จังหวัดอางทอง เดิมชื่อเมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยูริมฝ8Oงแมน้ําน#อย เป5นเมืองหน#า
ดานที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู#รบกับกองทัพพมา ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยูหลายตอน
โดยเฉพาะครั้งที่พมาได#ใช#แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เป5นที่ตั้งคายตีกรุงศรีอยุธยา และเกิดการสู#รบครั้งสําคัญที่
จารึกไว#ในประวัติศาสตรไทย คือ ศึกบางระจัน เกิดขึ้นที่บ#านบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ปลายสมัยกรุงธนบุรี ได#ย#ายที่ตั้งเมืองมาอยูบริเวณริมฝ8Oงซ#ายของแมน้ําเจ#าพระยา ที่บ#าน
บางแก#ว เรียกชื่อเมืองใหมวา "อางทอง" เพราะเป5นที่ลุมและเป5นอูข#าวอูน้ําเสมือนขุมทรัพย
จังหวัดอางทองมีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป5นที่ราบสูงไมมีปMาไม#
และภูเขา มีแมน้ําสายสําคัญไหลผานสองสายคือ แมน้ําเจ#าพระยา และ แมน้ําน#อย
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ภาพที่ 2.1 แผนที่จังหวัดอางทอง
ที่มา : http://angthong.org

ภาพที่ 2.2 ตราประจําหวัดอางทอง
ที่มา : http://angthong.org
1.1 ภูมิประเทศ จังหวัดอางทอง ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย พิกัด
ทางภูมิศาสตรอยูระหวาง เส#นรุ#งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 ฟ]ลิปดาเหนือ เส#นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา 27
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ฟ] ลิ ป ดาตะวั น ตก หางจากกรุ ง เทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผนดิ น หมายเลข 32 (ถนนสายเอเซี ย )
ประมาณ 108 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 968.372 ตร.กม. หรือประมาณ 605,232.50 ไร
จังหวัดอางทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป5นพื้นที่ราบลุม ลักษณะคล#ายอางไมมีภูเขา
ดินเป5นดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการเกษตรกรรม ทําไร ทํานา และทําสวน มีแมน้ําสาย
สําคัญไหลผาน 2 สาย คือ แมน้ําเจ#าพระยา และ แมน้ําน#อย แมน้ําเจ#าพระยา เป5นแมน้ําสายแขนงที่ไหลผาน
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง ซึ่งไหลผานอําเภอไชโย อําเภอเมือง
อางทอง อําเภอปMาโมก รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทอง ประมาณ 40 กิโลเมตร
1.2 ภู มิอากาศ ลักษณะภู มิอากาศจั ดอยูในเขตโซนร#อนและชุ มชื้ น เป5 นแบบฝนเมืองร# อน
เฉพาะฤดู โดยได#รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทํา
ให# อากาศหนาวเย็ น และแห# ง แล# ง ในชวงนี้ และได# รั บ อิ ทธิ พลจากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต# ใ นชวงเดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทําให#มีเมฆมากและฝนตกชุกในชวงนี้
1.3 การเดินทางสูอางทอง
1.3.1 ใช#เส#นทางสายพหลโยธิน จากกรุงเทพฯ แยกเข#าเส#นทางสายเอเชีย ผานอําเภอบาง
ปะอิน - อําเภอบางปะหัน – จังหวัดอยุธยา – จังหวัดอางทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป5นระยะทางที่
ใกล#ที่สุด
1.3.2 ใช# เ ส# น ทางตั ด ใหม ข# า มสะพานพระป]O น เกล# า -ตลิ่ ง ชั น เข# า เส# น ทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข 340 ผานจังหวัดนนทบุรี - จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดอยุธยา – จังหวัดสุพรรณบุรี -จังหวัดอางทอง
รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
1.3.3 ใช#เส#นทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผานอําเภอปากเกร็ด เข#าทางหลวงแผนดินหมายเลข
3111 ผานอําเภอบางไทร – อําเภอเสนา - จังหวัดอยุธยา จากนั้นใช#เส#นทางหมายเลข 309 เข#าอําเภอปMาโมก
- จังหวัดอางทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร
1.4 อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ

: จรดจังหวัดสิงหบุรี

ทิศตะวันออก

: จรดจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก

: จรดจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต#

: จรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.5 การปกครอง จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเป5น 7 อําเภอ คือ
1.5.1 อําเภอเมืองอางทอง
1.5.2 อําเภอวิเศษชัยชาญ
1.5.3 อําเภอแสวงหา
1.5.4 อําเภอปMาโมก
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1.5.5 อําเภอโพธิ์ทอง
1.5.6 อําเภอไชโย
1.5.7 อําเภอสามโก#
1.6 สหกรณในจังหวัดอางทอง จังหวัดอางทองมีสหกรณทั้งสิ้น 32 สหกรณ ดังนี้
1.6.1 สหกรณประเภทสหกรณการเกษตร 17 สหกรณ ดังนี้
1) สหกรณการเกษตรสามโก# จํากัด
2) สหกรณการเกษตรไชโย จํากัด
3) สหกรณการเกษตรปMาโมก จํากัด
4) สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด
5) สหกรณการเกษตรเมืองอางทอง จํากัด
6) สหกรณการเกษตรโพธิ์ทอง จํากัด
7) สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด
8) สหกรณการปศุสัตวอางทอง จํากัด
9) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค#า ธกส. อางทอง จํากัด
10) สหกรณการเกษตรผู#เลี้ยงและค#าสัตวอางทอง จํากัด
11) สหกรณโคเนื้ออางทอง จํากัด
12) สหกรณการปลูกพืชไรวังน้ําเย็น จํากัด
13) สหกรณสตรีไชโย จํากัด
14) สหกรณผู#เลี้ยงนกกระทาอางทอง จํากัด
15) สหกรณผู#เลี้ยงไกไขลุมแมน้ําน#อย จํากัด
16) สหกรณการเกษตรบางเสด็จ จํากัด
17) ชุมนุมสหกรณการเกษตรอางทอง จํากัด
1.6.2 สหกรณประเภทสหกรณประมง 1 สหกรณ คือ สหกรณผู#เพาะเลี้ยงสัตว
น้ําอางทอง จํากัด
1.6.3 สหกรณประเภทสหกรณบริการ 7 สหกรณ ดังนี้
1) สหกรณอางทองเดินรถ
2) สหกรณบริการเมืองใหมชัยมงคล จํากัด
3) สหกรณบริการพัฒนาชุมชนสุทธาวาส จํากัด
4) สหกรณบ#านมั่นคงเทศบาลปMาโมก จํากัด

7

5) สหกรณบริการการตลาดสินค#าเกษตรปลอดภัยชาวอางทอง จํากัด
6) สหกรณเคหสถานบ#านมั่นคงศาลาแดง จํากัด
7) สหกรณบริการสหหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
1.6.4 สหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 1 สหกรณ คือ สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนบ#านบอแร จํากัด
1.6.5 สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย 6 สหกรณ ดังนี้
1) สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด
2) สหกรณออมทรัพยตํารวจอางทอง จํากัด
3) สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด
4) สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
5) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง จํากัด
6) สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด
ในพื้นที่จังหวัดอางทองไมมีสหกรณประเภทสหกรณนิคมและสหกรณประเภทสหกรณร#านค#า
1.7 สวนราชการที่ใหการแนะนํา สงเสริม และกํากับดูแลสหกรณตางๆ ในจังหวัดอางทอง
1.7.1 สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง อํานาจหน#าที่ตามกฎหมาย
1) ดําเนินการตามกฎหมายวาด#วยสหกรณ กฎหมายวาด#วยการจัดรูปที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข#อง
2) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภทและกลุมเกษตรกร สงเสริม เผยแพร
และให#ความรู#เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณให#แกบุคลากรในสหกรณ
3) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร
4) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข#องหรือที่ได#รับ
มอบหมาย
1.7.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง หน#าที่ความรับผิดชอบ งานตรวจสอบบัญชี
สหกรณและกลุมเกษตรกร งานสอบบั ญชี ดํ าเนิน การตรวจสอบบัญ ชีสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวั ด
อางทองเพื่อชวยเหลือให#งานสอบบัญชีประจําปIเป5นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การวางรู ป แบบบั ญ ชี เพื่ อ ให# ส หกรณและกลุ มเกษตรกรที่ จ ดทะเบี ย นใหม มี
กิจกรรมเกิดขึ้นใหม และปรับปรุงรูปแบบบัญชี ให#มีการกําหนดรูปแบบในการจัดประเภทบัญชี แบบฟอรม
วิธีการเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อการบันทึก การควบคุม และการรายงานผลของรายการตาง ๆ ทั้งสินทรัพย
หนี้สิน ทุน รายได# และคาใช#จายให#เหมาะสมกับธุรกิจ
2) การนิเทศ เพื่อตรวจแนะนําทั่วไปแกสหกรณและกลุมเกษตรกร ในการจัดระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมการจัดทําบัญชี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งจะสงผลให#มีระบบ
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การควบคุมภายในที่ดี มีความสามารถในการจัดทําบัญชี และงบการเงินได#อยางถูกต#อง เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจ รวมทั้งสามารถนําข#อมูลจากงบการเงินไปใช#ประโยชนในการบริหารงาน และปdองกันป8ญหาได#ทันทวงที
และทําให#สามารถสอบบัญชีประจําปIให#แล#วเสร็จได#โดยเร็ว
3) ตรวจสอบบัญชีประจําปI ตรวจสอบบัญชีประจําปI เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน
ประจําปI เพื่อเสนอผลการวิเคราะหและข#อสังเกตในการแก#ไขปรับปรุงเพื่อการบริหาร
4) งาน IT ให#บ ริการแกสหกรณด#า นการติดตั้ง และแนะนําโปรแกรมระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อสามารถแก#ไขป8ญหาเบื้องต#นเกี่ยวกับการใช#โปรแกรม
5) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
(1) งานติ ด ตามตรวจสอบให# เ งิ น ชวยเหลื อ แกเกษตรกรของรั ฐ บาลเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการดํา เนินงานตามโครงการตางๆ ของรัฐบาล ติดตาม และตรวจสอบการใช#เงิน ชวยเหลื อ
เกษตรกรของรัฐบาล วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการของรัฐบาล
(2) งานตามโครงการตางๆ เพื่ อ เสริ ม สร# า งความเข# ม แข็ ง ของเกษตรกรเพื่ อ
เสริมสร#างศักยภาพแกเกษตรกรให#มีความรู# ทักษะในการบริหารจัดการ ด#านการเงินการบัญชีแกเกษตรกร
ติดตามการดําเนินงานโครงการตางๆ ของรัฐบาล เพื่อวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการของ
รัฐบาล ดังนี้
ก. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ข. โครงการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ช นในศู น ยบริ ก ารและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ค. โครงการเสริมสร#างภูมิป8ญญาทางบัญชี
6) งานอื่น ๆ การเผยแพรงาน และรวมบูรณาการของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
เพื่อนําบัญชีไปบริหารจัดการในภารกิจตางๆ สร#างความรู#ความเข#าใจแกหนวยงาน และบุคคลทั่วไป งาน
ประชาสัมพันธ งานสอบบัญชีที่ชําระบัญชี และงานอื่น ๆ
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2. สหกรณในจังหวัดอางทอง
2.1 สหกรณออมทรัพยมีจํา นวน 6 สหกรณ เป5 นสหกรณที่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่ อ
ชวยเหลือสมาชิกในสหกรณออมทรัพย โดยสมาชิกแตละคนออมรายได#ฝากไว#กับสหกรณเป5นประจํา และ
สม่ํ า เสมอในลั กษณะของการถื อหุ# น นอกจากนี้ ห ากสมาชิ กประสบความเดื อดร# อนเกี่ ย วกั บ เรื่ องการเงิ น
สหกรณก็ ส ามารถชวยเหลื อสมาชิ ก โดยการให# กู#โ ดยไมจํ า เป5 น ที่ จ ะต# อ งกู# ยื มจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งจะต# องเสี ย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูง สหกรณออมทรัพยจึงเป5นสหกรณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกลุมบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรายได#
ประจําและแนนอน การเข#าเป5นสมาชิกสหกรณออมทรัพยมักจะมีข#อจํากัดเกี่ยวกับสถานภาพในการประกอบ
อาชีพ สหกรณจึงมักตั้งอยูในกลุมบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน เชน ข#าราชการ พนักงานบริษัท สหกรณออม
ทรัพยเป5นองคกรที่จัดตั้งขึ้นด#วยหลักการประชาธิปไตย สมาชิกสวนมากเป5นบุคคลที่มีรายได#ประจําในอาชีพ
เดี ย วกั น มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ สงเสริ มให# ส มาชิ ก รู# จั ก ออมทรั พ ยโดยการซื้ อหุ# น อยางสม่ํ า เสมอเป5 น ประจํ า
ให#บริการด#านรับฝากเงิน ให#เงินกู#ยืมเมื่อสมาชิกเกิดความเดือดร#อน โดยยึดหลักของการชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
2.2 สหกรณการเกษตรมีจํานวน 17 สหกรณ เป5นสหกรณที่จัดตั้งขึ้นในกลุมผู#ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อสงเสริมให#สมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และชวยเหลื อสวนรวม โดยใช#ห ลักคุ ณธรรมและจริย ธรรมอัน ดีงามตามพื้น ฐานของมนุษย เพื่ อให# เกิ ด
ประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมให#มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด#านเศรษฐกิจ และสังคมตามที่กําหนดไว#ใน
ข#อบังคับของสหกรณ
2.3 สหกรณประมงมีจํานวน 1 สหกรณ คือ เป5นสหกรณที่จัดตั้งขึ้นในกลุมผู#ประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงตะพาบน้ํา ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อสงเสริมให#สมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน และชวยเหลือสวนรวม โดยใช#หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย เพื่อให#เกิด
ประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมให#มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด#านเศรษฐกิจและสังคมตามที่กําหนดไว#ใน
ข#อบังคับของสหกรณของสมาชิกให#ดีขึ้น
2.4 สหกรณบริการมีจํานวน 7 สหกรณ
(1) สหกรณบริการบ#านมั่นคงมีจํานวน 4 สหกรณ ธุรกิจของสหกรณดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินหรือจัดสร#างที่อยูอาศัยให#แกสมาชิก รวมทั้งให#สมาชิกกู#ยืมเงินสําหรับสหกรณบริการชุมชน
ธุรกิจของสหกรณดําเนินการเกี่ยวกับ การให#บริการด#านการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย แสง
สวางสวนกลางและอื่น ๆ
(2) สหกรณเดินรถมีจํานวน 1 สหกรณ ตั้งขึ้นในหมูผู#ประกอบอาชีพการเดินรถเพื่อให#มี
รายได#พอเลี้ยงครอบครัว และสามารถยึดเป5นอาชีพหลักได# นอกจากนี้ยังเป5นการจัดระเบียบการเดินรถ ให#
เป5นไปตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก และพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งสหกรณรูปนี้แบงออกเป5น
(3) สหกรณบริการการตลาดจํานวน 1 สหกรณ เป5นสหกรณที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสินค#า
ทางการเกษตรจากสมาชิกไปจําหนาย และสนับสนุนให#ความรู#ทางวิชาการเกษตรการตลาดและที่เกี่ยวข#องแก
สมาชิก
(4) สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เป5นสหกรณบริการทั่วไปเพื่อบริการการ
จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงมาจําหนายให#แกสมาชิก
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2.5 สหกรณเครดิ ต ยู เ นี่ ย นมี จํ า นวน 1 สหกรณ เป5 น สหกรณที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในกลุ มบุ ค คล
หลากหลายอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด#านสังคมและเศรษฐกิจ สงเสริมการออมทรัพย
โดยสมาชิ ก แตละคนออมรายได# ฝ ากไว# กั บ สหกรณเป5 น ประจํ า และสม่ํ า เสมอในลั ก ษณะของการถื อ หุ# น
นอกจากนี้หากสมาชิกประสบความเดือดร#อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินสหกรณก็สามารถชวยเหลือสมาชิกโดยการ
ให#กู#โดยไมจําเป5นที่จะต#องกู#ยืมจากบุคคลอื่น ซึ่งจะต#องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จัดหาสินค#าเครื่องอุปโภค
บริโภคและรวบรวมผลิตผลผลิตภัณฑมาจําหนายแกสมาชิกและสงเสริมความเป5นอยูของสมาชิกให#ดีขึ้น
3. คําแนะนําการสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
สวนที่ 1
คําแนะนําการสงเสริมสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
สวนที่ 2
การจัดมาตรฐานสหกรณและหลักฐานการตรวจสอบ
สวนที่ 1
คําแนะนําการสงเสริมสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ แบงออกเป5น 2 ลักษณะ คือ
1.
การสงเสริมสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานให#รักษามาตรฐานเดิมไว#
2.
การสงเสริมสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานแตละข#อ
1. การสงเสริมสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานใหรักษามาตรฐานเดิมไว
สหกรณที่ผานมาตรฐานสหกรณแล#ว จะรักษามาตรฐานสหกรณเดิม สหกรณควรดําเนินการ
อยางน#อย ดังนี้
1.1 สหกรณควรยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปI ที่ได#รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญเป5นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช#จายเงินของสหกรณ
1.2 กระจายแผนงานลงสูการปฏิบัติเป5นรายเดือน มอบหมายผู#ปฏิบัติให#ชัดเจน และมี
ผู#รับผิดชอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งฝMายกรรมการและฝMายจัดการ
1.3 คณะกรรมการติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานของสหกรณรายเดื อน
ดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จาย ของสหกรณ

ในที่ประชุ มคณะกรรมการ

1.4 คณะกรรมการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณเป5 น ประจํ า เดื อนเพื่ อ ทราบผล
ประกอบการและป8ญหาอุปสรรคตาง ๆ จากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ดังนี้
(1) ธุรกิจการรับเงินฝาก
(2) ธุรกิจการให#เงินกู# หรือสินเชื่อ
(3) ธุรกิจการรวมซื้อ การรวมขาย
(4) ธุรกิจการให#บริการ
(5) ธุรกิจการแปรรูป เชน โรงสี, โรงเมล็ดพันธุ, โรงนม, โรงงานยาง เป5นต#น
(6) อื่น ๆ
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1.5 สหกรณควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ และติดตามผลเป5นประจําเดือน ดังนี้
(1) การดูแลทรัพยสินของสหกรณให#พร#อมใช#งาน
(2) การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินสดให#เป5นไปตามที่ข#อบังคับและระเบียบ
กําหนด
(3) การจัดทําบัญชีของสหกรณ
(4) ธุรกิจสินเชื่อ
(5) ธุรกิจจัดหาสินค#ามาจําหนาย (การซื้อ)
(6) ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
(7) ธุรกิจการรับฝากเงิน
(8) ธุรกิจการแปรรูป
(9) ธุรกิจการให#บริการ
(10) การจัดสวัสดิการ
รายละเอียดตามคําแนะนําแนวทางการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ
1.6 สหกรณจัดทําบัญชีให#เป5นป8จจุบัน
(1) สมุดบันทึกรายการขั้นต#น ได#แก สมุดเงินสด, สมุดซื้อ, สมุดขายสินค#า, สมุดรายได#
คาบริการและสมุดรายวันทั่วไป และตรวจนับสินค#าคงเหลือเป5นประจําทุกเดือน
(2) สมุดบัญชีแยกประเภท
(3) งบทดลอง
(4) งบการเงิน ได#แก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบต#นทุนขาย / บริการ งบต#นทุนการผลิต
รูปแบบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
(5) จัดทํางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นปIบัญชี เพื่อสงให#ผู#สอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน 30 วัน
1.7 สหกรณมีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป5นไปตามที่กําหนดในระเบียบ
1.8 คณะกรรมการและเจ#าหน#าที่ ดําเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) ตรวจสอบหลักประกันของเจ#าหน#าที่
(3) มีคําสั่งมอบหมายหน#าที่ให#ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ#าหน#าที่อยางชัดเจน
1.9 ให#ผู#ตรวจสอบกิจการของสหกรณ เข#าตรวจสหกรณและรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯเป5นประจําทุกเดือน
1.10 มีการตรวจสอบระเบี ย บ / ข# อบังคั บ ของสหกรณเหมาะสมครบถ# วน กั บการปฏิ บัติ งาน
หรือไม
1.11 สหกรณมีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข#อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน
สาธารณะประโยชน และมีการจายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชนในแตละรอบปIบัญชี
1.12 สหกรณจัดให#มีการประชุมใหญสามัญประจําปI ภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปIทางบัญชี
1.13 สหกรณปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
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1.14 สหกรณสงเสริมให#สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ โดยดําเนินการดังนี้
- สหกรณจะต#องทําธุรกิจตามความต#องการของสมาชิก
- สหกรณจะต#องทําความเข#าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ
ให#ความยุติธรรมกับสมาชิกในด#านราคาผลผลิต ราคาขายสินค#าและบริการ อัตราดอกเบี้ย ตลอดจน
รับผิดชอบตออุปกรณการตลาดที่บริการสมาชิก และทําความเข#าใจในผลประโยชนที่สมาชิกจะได#รับในการ
ดําเนินธุรกิจกับสหกรณ ได#แก เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ และเงินป8นผลตามหุ#น อัตราผลตอบแทนที่
แตกตาง เป5นต#น
- สหกรณจะต#องเน#นให#เห็นถึงการบริการที่แตกตาง ระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก
เชน ราคาที่แตกตาง การบริการที่แตกตาง อัตราผลตอบแทนที่แตกตาง
- สหกรณจะต#องชวยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได#รับความเดือดร#อนด#านการ
ประกอบอาชีพ และด#านอื่น ๆ เชน การเจ็บปMวย ฯลฯ เป5นต#น
- สหกรณต#องมีข#อมูลพื้นฐานเบื้องต#นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ป8จจัยการ
ผลิต รายได# รายจาย เพื่อใช#เป5นข#อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกตอไป
- หากสหกรณมีกําไรควรจัดสรรเป5นเงินป8นผลและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจให#กับสมาชิก
2. การสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ
การสงเสริมสหกรณให#ได#มาตรฐาน ควรดําเนินการอยางน#อยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข#อมูลพื้นฐานของสหกรณย#อนหลังวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัดระดับ
มาตรฐานสหกรณแตละข#อแล#ว ผลการดําเนินงานในข#อนั้นเป5นอยางไร ผานหรือไมผาน ถ#าไมผานข#อใด
ให#วิเคราะหป8ญหาและสาเหตุแหงการไมผานเกณฑในข#อนั้น และวางแผนที่จะไปสงเสริม แนะนํา
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงทําความเข#าใจเกณฑมาตรฐานทุกข#อ และรวมวิเคราะหข#อมูล
พื้นฐานตามขั้นตอนที่ 1 กับสหกรณและเจ#าหน#าที่เพื่อหาแนวทางแก#ไข หรือแนวทางการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 แนะนํา สงเสริม การปฏิบัติงานของสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานแตละข#อ ดังนี้
มาตรฐานขอ 1 ผลการดํ าเนินงานในรอบสองปIบั ญชี ย#อนหลัง สหกรณมีผลการ
ดําเนิ นงานไมขาดทุ น เว# น แตปI ใดมี อุบั ติ ภั ย หรื อภั ย ธรรมชาติ จ นเกิ ด ความเสี ย หายตอสมาชิ กและสหกรณ
โดยรวม ให#ตัดปIนั้นออก
1) รวมวิเคราะหสาเหตุแหงการขาดทุน อาจพิจารณาจาก
- รายได#น#อย อาจเกิดจาก สมาชิกน#อย ปริมาณธุรกิจน#อย ประเภทธุรกิจน#อย
- รายจายมาก อาจเกิดจาก ต#นทุนการดําเนินงานสูง ไมประหยัด และไมปฏิบัติ
ตามแผนงบประมาณ
เมื่อได#สาเหตุแล#ว นํามาวางแนวทางแก#ไขรวมกัน ซึ่งแนวทางการวิเคราะหได#แนะนํา
ไว#แล#ว ในเอกสารคูมือการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน ในขั้นตอนที่ 2 เรื่อง การกําหนด
โครงการหรือแผนงานของสหกรณ / กลุมเกษตรกร (หน#าที่ 12) โดยจัดทําตัวอยาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํากําไรของสหกรณ (กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ได#สงคูมือฯ ดังกลาว
ไปให#แล#ว)

13

2) จัดทําแผนปฏิบัติงานของสหกรณ เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปIพิจารณา เพื่อ
นํามาเป5นแผนปฏิบัติงานประจําปI และกระจายแผนลงสูการปฏิบัติเป5นรายเดือน มอบหมายผู#ปฏิบัติงานให#
ชัดเจน มีผู#รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งฝMายกรรมการและฝMายจัดการ และดําเนินการตามแนว
ทางการสงเสริมสหกรณให#ได#มาตรฐาน
มาตรฐานขอ 2 ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง ไมมีการกระทําอันถือได#วา
ทุจริตตอสหกรณ สงเสริมตามคําแนะนํา แนวทางการควบคุมภายในสําหรับสหกรณที่กรมสงเสริมสหกรณจัดทํา
มาตรฐานขอ 3 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#ายสหกรณจัดทํางบการเงินแล#ว
เสร็จและสงให#ผู#สอบบัญชีตรวจสอบแล#วนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งร#อยห#า
สิบวันนับแตวันสิ้นปIทางบัญชี
1) มอบหมายเจ#าหน#าที่จัดทําบัญชี
2) ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีให#ถูกต#อง และบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชี
ขั้นต#น จนถึงขั้นปลายให#ครบถ#วน ถูกต#อง ประจําวัน ประจําเดือน
3) จัดทํางบทดลองเป5นประจําเดือน ตรวจนับสินค#าคงเหลือ และตรวจทะเบียนคุมตาง
ๆ ให#ตรงกับงบทดลอง
4) จัดทํางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นปIบัญชี เพื่อสงให#ผู#สอบ
บัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน
5) การจัดทําบัญชีเป5นไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแนะนํา
มาตรฐานขอ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องมีสมาชิกไมน#อย
กวาร#อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด รวมทําธุรกิจกับสหกรณ
สหกรณจะต#องพัฒ นาการมีส วนรวมของสมาชิก โดยจั ดทํ า ทะเบี ยนสมาชิก ที่มาทํ า
ธุรกิจกับสหกรณและที่ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ (การออกแบบทะเบียนฯ ขอให#สหกรณจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการเองตามความเหมาะสมและให#สอดคล#องกับคําอธิบายประกาศกรมฯ ข#อ 4 ด#วย) สําหรับสมาชิกที่
ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ จะต#องไปพบปะเยี่ยมเยียน หาเหตุผลวา สมาชิกมีเหตุผลอะไรที่ไมมาทําธุรกิจกับ
สหกรณ ซึ่งอาจพบวา สมาชิกย#ายออกนอกแดน ไมมีตัวตน หรือเหตุผลการบริการของสหกรณ ซึ่งจะต#อง
นํามาปรับปรุง
โดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ประกอบแนวทางปฏิบัติงาน
1) สหกรณจะต#องทําธุรกิจและให#บริการตามความต#องการของสมาชิก
2) สหกรณจะต# องทํ า ความเข# าใจกั บ สมาชิ ก ถึ งวิธี การ และขั้ น ตอนการทํ าธุ ร กิ จ
ของสหกรณ ให#ความยุติธรรมกับสมาชิกในด#านราคาผลผลิต ราคาขายสินค#าและบริการ อัตราดอกเบี้ย
เป5นต#น และทําความเข#าใจถึงผลประโยชนที่สมาชิกจะได#รับในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ ได#แก เงินเฉลี่ย
คืนตามสวนธุรกิจ และเงินป8นผลตามหุ#น เป5นต#น
3) สหกรณจะต#องเน# นให# สมาชิ กเห็ นถึ งการบริ การที่ แตกตาง ระหวางสมาชิ ก กั บ
บุคคลภายนอก เชน ราคาที่แตกตาง บริการที่แตกตาง เป5นต#น
4) สหกรณจะต#องชวยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได#รับความเดือดร#อนด#านการ
ประกอบอาชีพ และด#านอื่น ๆ เชน การเจ็บปMวย ฯลฯ เป5นต#น
5) สหกรณต#องมีข#อมูลพื้นฐานเบื้องต#นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ป8จจัยการ
ผลิต รายได# รายจาย เพื่อใช#เป5นข#อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกตอไป
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มาตรฐานขอ 5 ต#องจัดจ#างเจ#าหน#าที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการ
และธุรกิจของสหกรณ หากจะไมมีการจัดจ#างต#องมีกรรมการดําเนินการ หรือ สมาชิก ที่ได#รับมอบหมายให#
ปฏิบัติหน#าที่ประจํา
1) สหกรณจะต#องดําเนินธุรกิจให#มีปริมาณเพียงพอ ที่จะมีรายได#เป5นคาใช#จายในการจัด
จ#างเจ#าหน#าที่
2) หากมีธุรกิจไมเพียงพอ ให#มอบหมาย กรรมการหรือสมาชิกมาดําเนินการ และ
จะต#องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ
มาตรฐานขอ 6 ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง สหกรณต#องมีการ
จัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชนอยางน#อยหนึ่งครั้ง
1) สหกรณจะต#องดําเนินธุรกิจมีกําไรเพียงพอ
2) แนะนําให#จัดสรรกําไรสุทธิเป5นทุนสวัสดิการสมาชิกและหรือทุนสาธารณะประโยชน
รวมทั้งให#มีการจายเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมนั้นด#วย
มาตรฐานขอ 7 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องไมกระทําการอัน
เป5นการฝMาฝNน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
สหกรณจะต#องจัดให#มีการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ ดังนี้
1) ผู#ตรวจสอบกิ จการเข#าตรวจสอบสหกรณ และรายงานผลการตรวจสอบให#
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เป5นประจําทุกเดือน หากมีป8ญหาคณะกรรมการฯ จะต#องดําเนินการแก#ไข
2) คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ#าหน#าที่สหกรณให#เป5นไป
ตามระเบียบฯ
3) ผู#ตรวจการสหกรณ (ฝMายเจ#าหน#าที่สงเสริมสหกรณ) เข#าไปตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของสหกรณ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผล
1)
กรรมการดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนที่ 3 รายงานเสนอ
คณะกรรมการ
2) กลุมสงเสริมสหกรณติดตามผลเสนอสหกรณจังหวัดและแจ#งสหกรณ
สวนที่ 2 การจัดมาตรฐานสหกรณและหลักฐานการตรวจสอบ
การจัดมาตรฐานสหกรณ ให#ดําเนินการตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง กําหนดระดับมาตรฐาน
สหกรณ ซึ่งกําหนดให#จัดมาตรฐานสหกรณ ปIละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปI โดยดําเนินการ
ดังนี้
1. การนับระยะเวลา ให#นับระยะเวลาวันสิ้นปIบัญชี กอนวันที่ 1 กันยายน เมื่อนับรอบ
ระยะเวลาแล#วครบ 2 ปI และครบ 1 ปI ตามเกณฑชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณแตละข#อ ทั้งนี้ การนับ
เวลาแตละสหกรณจะต#องนับระยะเวลาชนรอบปIเฉพาะสหกรณนั้น ๆ
2. หลักฐานการตรวจสอบมาตรฐานสหกรณ ให#ใช#เอกสารประกอบการพิจารณาการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณแตละข#อตามเอกสาร 1 ที่แนบท#ายคําแนะนํานี้
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สําหรับตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณข#อ 4 “สหกรณต#องมีสมาชิกไมน#อยกวาร#อยละ 60
ของสมาชิกทั้งหมดรวมทําธุรกิจกับสหกรณ” ให#แนะนําสหกรณจัดทําแบบสรุปข#อมูลจํานวนสมาชิกที่รวมทํา
ธุรกิจกับสหกรณตามเอกสาร 2 ที่แนบท#ายคําแนะนํานี้ และนํามาเป5นหลักฐาน
3. เมื่อจัดมาตรฐานสหกรณเสร็จแล#ว ให#เก็บหลักฐานการจัดมาตรฐานสหกรณตาม
เอกสาร 1 (ยกเว#นเกณฑมาตรฐานสหกรณข#อ 4 ให#เก็บหลักฐานเฉพาะแบบสรุปข#อมูลจํานวนสมาชิกที่รวม
ทําธุรกิจกับสหกรณตามแบบเอกสาร 2 ) โดยเก็บไว#ที่สํานักงานสหกรณจังหวัด เพื่อการตรวจสอบตอไป
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บทที่ 3
องคความรูในการสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐาน
การสงเสริมสหกรณใหผานเกณฑมาตรฐานแตละขอ
การสงเสริมสหกรณให#ได#มาตรฐาน ควรดําเนินการอยางน#อยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข#อมูลพื้นฐานของสหกรณย#อนหลังวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัดระดับ
มาตรฐานสหกรณแตละข#อแล#ว ผลการดําเนินงานในข#อนั้นเป5นอยางไร ผานหรือไมผาน ถ#าไมผานข#อใด ให#
วิเคราะหป8ญหาและสาเหตุแหงการไมผานเกณฑในข#อนั้น และวางแผนที่จะไปสงเสริม แนะนํา
ขั้ น ตอนที่ 2 ประชุ มชี้ แจงทํ าความเข# าใจเกณฑมาตรฐานทุกข# อ และรวมวิ เ คราะหข# อมู ล
พื้นฐานตามขั้นตอนที่ 1 กับสหกรณและเจ#าหน#าที่เพื่อหาแนวทางแก#ไข หรือแนวทางการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 แนะนํา สงเสริม การปฏิบัติงานของสหกรณให#ผานเกณฑมาตรฐานแตละข#อ ดังนี้
มาตรฐานขอ 1 ผลการดํ าเนิ นงานในรอบสองปI บั ญ ชี ย# อนหลั ง สหกรณมี ผลการ
ดําเนิ นงานไมขาดทุ น เว# น แตปI ใดมี อุบั ติ ภั ย หรื อภั ย ธรรมชาติ จ นเกิ ด ความเสี ย หายตอสมาชิ กและสหกรณ
โดยรวม ให#ตัดปIนั้นออก
สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๑
- รายได#น#อย (สมาชิกน#อย /ธุรกิจน#อย)
- รายจายสูง (ต#นทุนสูง ไมประหยัด ไมปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปI)
- มีหนี้ค#างมาก
- คาเสื่อมราคาสูง
- มีการทุจริต
- สินค#าเสื่อมมาก
- นํากําไรสุทธิประจําปIโอนชดเชยการขาดทุน
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
1) รวมวิเคราะหสาเหตุแหงการขาดทุน อาจพิจารณาจาก
- รายได#น#อย อาจเกิดจาก สมาชิกน#อย ปริมาณธุรกิจน#อย ประเภทธุรกิจน#อย
- รายจายมาก อาจเกิดจาก ต#นทุนการดําเนินงานสูง ไมประหยัด และ
ไมปฏิบัติตามแผนงบประมาณ
เมื่อได#สาเหตุแล#ว นํามาวางแนวทางแก#ไขรวมกัน ซึ่งแนวทางการวิเคราะหได#แนะนํา
ไว#แล#ว ในเอกสารคูมือการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน ในขั้นตอนที่ 2 เรื่อง การกําหนด
โครงการหรือแผนงานของสหกรณ / กลุมเกษตรกร (หน#าที่ 12) โดยจัดทําตัวอยาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํากําไรของสหกรณ (กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ได#สงคูมือฯ ดังกลาว
ไปให#แล#ว)
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2) จัดทําแผนปฏิบัติงานของสหกรณ เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปIพิจารณา เพื่อ
นํามาเป5นแผนปฏิบัติงานประจําปI และกระจายแผนลงสูการปฏิบัติเป5นรายเดือน มอบหมายผู#ปฏิบัติงานให#
ชัดเจน มีผู#รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งฝMายกรรมการและฝMายจัดการ และดําเนินการตามแนว
ทางการสงเสริมสหกรณให#ได#มาตรฐาน
มาตรฐานขอ 2 ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง ไมมีการกระทําอันถือ
ได#วาทุจริตตอสหกรณ
สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ 2
- ขาดการควบคุมภายในที่ดี
- ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน
- ไมเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบฯ
- ลงบัญชีไมเป5นป8จจุบัน /ไมตรวจสอบ
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
- ลงบัญชีให#เป5นป8จจุบัน/ตรวจสอบประจําสม่ําเสมอ
- เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ
- ตรวจสอบสินค#าคงเหลือเป5นประจํา
- ผู#เก็บรักษาเงินสดกับผู#ลงบัญชีแยกจากกัน
- ดําเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน/ธรรมภิบาลในสหกรณ
- ตรวจสอบหลักประกันของเจ#าหน#าที่ฯ
- มอบหมายงานชัดเจนและติดตามงาน
ฯลฯ
มาตรฐานขอ 3 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#ายสหกรณจัดทํางบการเงินแล#ว
เสร็จและสงให#ผู#สอบบัญชีตรวจสอบแล#วนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งร#อยห#า
สิบวันนับแตวันสิ้นปIทางบัญชี

สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ 3
- ไมมีเจ#าหน#าที่เฉพาะ
- ผู#จัดทําบัญชีขาดความรู#
- ขาดการตรวจสอบหลักฐานเป5นประจํา
- จัดทําทะเบียนคุมไมเป5นป8จจุบัน
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
1) มอบหมายเจ#าหน#าที่จัดทําบัญชี
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2) ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีให#ถูกต#อง และบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชี
ขั้นต#น จนถึงขั้นปลายให#ครบถ#วน ถูกต#อง ประจําวัน ประจําเดือน
3) จัดทํางบทดลองเป5นประจําเดือน ตรวจนับสินค#าคงเหลือ และตรวจทะเบียนคุมตาง
ๆ ให#ตรงกับงบทดลอง
4) จัดทํางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นปIบัญชี เพื่อสงให#ผู#สอบ
บัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน
5) การจัดทําบัญชีเป5นไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแนะนํา
มาตรฐานขอ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องมีสมาชิกไมน#อย
กวาร#อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด รวมทําธุรกิจกับสหกรณ
สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔
- สมาชิกขาดศรัทธา และความเชื่อมั่น
- สินค#าไมตรงตามความต#องการสมาชิก และมีสินค#าไมครอบคลุม
- เงินทุนดําเนินงานมีน#อย และมีคูแขงทางการค#ามาก
- ขาดการประชาสัมพันธ และการจูงใจให#สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
สหกรณจะต# องพั ฒนาการมีส วนรวมของสมาชิก โดยจัด ทํา ทะเบียนสมาชิ กที่มาทํ า
ธุรกิจกับสหกรณและที่ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ (การออกแบบทะเบียนฯ ขอให#สหกรณจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการเองตามความเหมาะสมและให#สอดคล#องกับคําอธิบายประกาศกรมฯ ข#อ 4 ด#วย) สําหรับสมาชิกที่
ไมมาทําธุรกิจกับสหกรณ จะต#องไปพบปะเยี่ยมเยียน หาเหตุผลวา สมาชิกมีเหตุผลอะไรที่ไมมาทําธุรกิจกับ
สหกรณ ซึ่งอาจพบวา สมาชิกย#ายออกนอกแดน ไมมีตัวตน หรือเหตุผลการบริการของสหกรณ ซึ่งจะต#อง
นํามาปรับปรุง
โดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ประกอบแนวทางปฏิบัติงาน
1) สหกรณจะต#องทําธุรกิจและให#บริการตามความต#องการของสมาชิก
2) สหกรณจะต# อ งทํ า ความเข# า ใจกั บ สมาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการทํ า ธุ ร กิ จ
ของสหกรณ ให#ความยุติธรรมกับสมาชิกในด#านราคาผลผลิต ราคาขายสินค#าและบริการ อัตราดอกเบี้ย
เป5น ต#น และทํ า ความเข#า ใจถึง ผลประโยชนที่ ส มาชิ ก จะได# รั บ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ ได# แ ก
เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ และเงินป8นผลตามหุ#น เป5นต#น
3) สหกรณจะต# องเน# น ให# ส มาชิ กเห็ น ถึ งการบริ การที่ แตกตาง ระหวางสมาชิ ก กั บ
บุคคลภายนอก เชน ราคาที่แตกตาง บริการที่แตกตาง เป5นต#น
4) สหกรณจะต#องชวยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได#รับความเดือดร#อนด#านการ
ประกอบอาชีพ และด#านอื่น ๆ เชน การเจ็บปMวย ฯลฯ เป5นต#น
5) สหกรณต#องมีข#อมูลพื้นฐานเบื้องต#นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ป8จจัยการ
ผลิต รายได# รายจาย เพื่อใช#เป5นข#อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกตอไป
มาตรฐานขอ 5 ต#องจัดจ#างเจ#าหน#าที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการ
และธุรกิจของสหกรณ หากจะไมมีการจัดจ#างต#องมีกรรมการดําเนินการ หรือ สมาชิก ที่ได#รับมอบหมาย
ให#ปฏิบัติหน#าที่ประจํา
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สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ 5
- รายได#น#อย ไมเพียงพอในการที่จะจัดจ#างเจ#าหน#าที่ปฏิบัติงาน
- สหกรณมีทุนดําเนินงานน#อย
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
1) สหกรณจะต#องดําเนินธุรกิจให#มีปริมาณเพียงพอ ที่จะมีรายได#เป5นคาใช#จายในการจัด
จ#างเจ#าหน#าที่
2) หากมีธุรกิจไมเพียงพอ ให#มอบหมาย
จะต#องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ

กรรมการหรือสมาชิกมาดําเนินการ และ

มาตรฐานขอ 6 ผลการดําเนินงานในรอบสองปIบัญชีย#อนหลัง สหกรณต#องมีการ
จัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชนอยางน#อยหนึ่งครั้ง
สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ ๖
- สหกรณขาดทุนหรือกําไรน#อย
- กรรมการไมให#ความสําคัญในการจัดสรรกําไรสุทธิเป5นทุนสวัสดิการหรือทุนสาธารณะ
ประโยชนแกสมาชิก
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
1) สหกรณจะต#องดําเนินธุรกิจมีกําไรเพียงพอ
2) แนะนําให#จัดสรรกําไรสุทธิเป5นทุนสวัสดิการสมาชิกและหรือทุนสาธารณะประโยชน
รวมทั้งให#มีการจายเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมนั้นด#วย
มาตรฐานขอ 7 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องไมกระทําการ
อันเป5นการฝMาฝNน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
สาเหตุที่สหกรณไมผานเกณฑมาตรฐานขอ 7
- กรรมการและฝMายจัดการไมเข#าใจกฎหมาย ข#อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งคําสั่ง ประกาศ
คํ า แนะนํ า นายทะเบี ย นสหกรณ กรมสงเสริ มสหกรณ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ รวมทั้ งกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข#อง
- ระบบการควบคุมภายในไมดี
- ฝMายบริหารสหกรณจงใจ ฝMาฝNนการปฏิบัติงานโดยไมเป5นไปตามกฎหมาย ข#อบังคับ
ระเบียบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
ฯลฯ
แนวทางการปฏิบัติใหผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ
สหกรณจะต#องจัดให#มีการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ ดังนี้
1) ผู# ต รวจสอบกิ จ การเข# า ตรวจสอบสหกรณ และรายงานผลการตรวจสอบให#
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เป5นประจําทุกเดือน หากมีป8ญหาคณะกรรมการฯ จะต#องดําเนินการแก#ไข
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2) คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ#าหน#าที่สหกรณให#เป5นไป
ตามระเบียบฯ
3) ผู#ตรวจการสหกรณ (ฝMายเจ#าหน#าที่สงเสริมสหกรณ) เข#าไปตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของสหกรณ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผล
1) กรรมการดําเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 3 รายงานเสนอ
คณะกรรมการ
2) กลุมสงเสริมสหกรณติดตามผลเสนอสหกรณจังหวัดและแจ#งสหกรณ
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะ
การจัดทําองคความรู#ด#านแนวทางในการสงเสริมสหกรณให#ผานระดับมาตรฐาน เป5นการนํา
ประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายทอดเป5นองคความรู#และเพื่อจัดทําองคความรู#ให#เป5นเอกสารในการ
สงเสริมสหกรณจึงได#มีข#อเสนอแนะดังนี้
1. ควรเพิ่มหลักเกณฑในการกําหนดมาตรฐานสหกรณ “ในรอบปIทางบัญชีกรรมการ
ดําเนินการต#องไมมีหนี้ค#างชําระอยูกับสหกรณ” เพื่อเป5นการสร#างจิตสํานึกให#แกกรรมการดําเนินการในฐานะ
ผู#บริหารสหกรณต#องเป5นแบบอยางที่ดีแกสมาชิก
2. มาตรฐานข#อ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปIบัญชีสุดท#าย สหกรณต#องมีสมาชิก
ไมน#อยกวาร#อยละ 60 ของสมาชิกทั้ งหมดรวมทํา ธุรกิ จกับ สหกรณ ควรปรับ เป5น “ไมน#อยกวาร#อย
ละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด” เนื่องจากป8จจุบันนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรจํานวนมากมิได#ทําการเกษตร
แตมิได#ลาออกจากสหกรณ บุคคลบางคนสมัครเป5นสมาชิกสหกรณการเกษตรเพื่อใช#สิทธิสมัครเป5นสมาชิก
สมาคมฌาปณกิจของสหกรณแล#วมิได#มาทําธุรกิจกับสหกรณ จึงเป5นตัวถวงในการผานเกณฑมาตรฐานข#อ
ดังกลาว

