
กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน

Cooperative Promotion Department

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

การจัดระดับชั้นสหกรณ์



แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาท 

หน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมาย 

ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผลแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ

พฤษภาคม 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนายกระดับชั้นสหกรณ์ เพื่อศึกษา 

วิเคราะห์ ก าหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายดังกล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็ง พ.ศ.2559-2560 แล้วเสร็จโดยประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับสูง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้

เห็นชอบและมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ

ความเปน็มา

1. เพื่อเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น

2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกและส่งผ่านนโยบายรัฐ ในการช่วยเหลือประชาชน

วัตถุประสงค์

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์

1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก จะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการ

แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการ

รวบรวมผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใด

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก (1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน 

(3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (4) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (5) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน (6) อัตราส่วนทนส ารองต่อสินทรัพย์ และ (7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด

3. ประสิทธภิาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์

4. ประสิทธภิาพของการบรหิารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่อง

ในการบริหารงานของสหกรณ์ประกอบด้วย 1.การเกิดการทุจริต และ 2. การเกิดข้อบกพร่อง จ าแนกประเภทได้ดังนี้

(1) ข้อบกพร่องทางบัญชี, (2) ข้อบกพร่องทางการเงิน, (3) การด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์, 

(4) พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ (5) ข้อบกพร่องอื่น ๆ

กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน



เกณฑ์

การประเมนิ

1. ความสามารถในการบรกิารสมาชิก 

(การมสีว่นรว่ม)

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิ

ธุรกิจ (อัตราสว่นทางการเงนิ)

3. ประสทิธภิาพในการจดัการ

องค์กร (การควบคมุภายใน)

4. ประสทิธภิาพของ

การบริหารงาน (ข้อบกพรอ่ง)

ชั้น 1

4 คะแนน

(มากกวา่หรือเทา่กบั70%)

4,3,2 คะแนน

(มั่นคงดมีาก,มัน่คงด,ีมัน่คงตาม

มาตรฐาน)

4,3 คะแนน

(ควบคมุดมีาก,ด)ี

4 คะแนน

(ไม่มขีอ้บกพรอ่ง 

หรือไดด้ าเนนิการแกไ้ขแลว้เสรจ็

สมบูรณ์)

ชั้น 2 สหกรณท์ี่มคีณุสมบตัขิองสหกรณช์ั้น 1 ไม่ครบทัง้ 4 เกณฑ์

ชั้น 3

0 คะแนน

(ต่ ากวา่60%)

0 คะแนน

(ต้องปรบัปรุง, ต้องแกไ้ขเรง่ดว่น)

1,0 คะแนน

(ต้องปรบัปรุง, ไม่มีควบคมุ

ภายใน)

0 คะแนน

(มีข้อบกพร่อง และยงัไมเ่ริม่

ด าเนนิการแกไ้ข)
ต้องมคีะแนนตกครบทัง้ 3 ด้าน

ชั้น 4 สหกรณท์ี่มสีถานะเลกิ

สรุปเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ ์

หมายเหตุ

1. สหกรณ์ที่มขีอ้บกพรอ่งและยงัไม่เริม่ด าเนินการแกไ้ข อยู่ในระดับชัน้ 3

2. สหกรณ์ทีม่ีสมาชกิมีสว่นรว่มต่ ากวา่60% + อัตราสว่นทางการเงนิตอ้งปรบัปรงุ/ตอ้งแกไ้ขเรง่ด่วน + ไม่มีการควบคมุภายใน/ตอ้งปรบัปรงุ (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข) อยู่ในระดบัชั้น 3

3. สหกรณ์ทีม่ีสมาชกิมีสว่นรว่มมากกวา่ 70 % + อัตราสว่นทางการเงนิมัน่คงดีมาก,มั่นคงดี,มัน่คงตามมาตรฐาน+ มีการควบคุมภายในดมีาก/ดี และไม่มี  

ข้อบกพรอ่ง (ต้องมีครบ 4 เงื่อนไข) อยู่ในระดับชัน้ 1

4. สหกรณอ์ืน่ๆ จะอยู่ในระดบัชั้น 2

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน



สรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ปี 2560 - 2562

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน

หน่วย : แห่ง

ระดับชัน้

ระดับชัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับชัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับชัน้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชั้น 1 1,917 (24.57%) 1,901 (23.38%) 2,154 (26.64%)

ชั้น 2 4,305 (55.19%) 4,446 (54.69%) 4,240 (52.44%) 

ชั้น 3 363 (4.65%) 531 (6.53%) 405 (5.01%)

ชั้น 4 1,216 (15.59%) 1,252 (15.40%) 1,287 (15.92%)

รวม 7,801 (100%) 8,130 (100%) 8,086 (100%)



สรุปจ านวนสหกรณท์ี่มคีวามเขม้แขง็

อยู่ในระดบัชัน้ 1 และระดบัชั้น 2 (ปี 2560 – 2562)

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผลการด าเนินงาน

ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 

ธ.ค. 2560

ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 

ธ.ค. 2561

ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 

ก.ย. 2562

1. จ านวนสหกรณท์ี่น ามาจดัระดบัชัน้ 7,801 8,130 8,086

2. จ านวนสหกรณท์ี่มีสถานะด าเนินการ

(ชั้น 1 ชั้น 2 และชัน้ 3)

6,585 6,878 6,799

3. จ านวนสหกรณท์ี่เลิก/ช าระบญัชี (ชั้น 4) 1,216 1,252 1,287

จ านวนสหกรณท์ี่มคีวามเขม้แขง็ 

(สหกรณช์ัน้ 1 และชั้น 2)

6,222 6,347 6,394

ร้อยละของสหกรณช์ัน้ 1 และชัน้ 2  

เทียบกบัสหกรณท์ี่มสีถานะด าเนนิการ

94.49% 92.28% 94.04%

หน่วย : แห่ง



ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน

ชั้น 1 

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

2,154 แห่ง (26.64%)

4,240 แห่ง (52.44%)

405 แห่ง (5.01%)

1,287 แห่ง (15.92%)

สหกรณ์ที่มี

ความเข้มแข็งอยู่ใน

ระดับชั้น 1 และ ชั้น 2

รวม 6,394 แห่ง
(94.04% ของสหกรณ์

ที่ด าเนินงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สหกรณ์ทัง้สิ้น

8,086 แห่ง 



ผลการจดัระดบัชัน้สหกรณ ์ประจ าป ีพ.ศ. 2562

จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน

ประเภทสหกรณ์

สหกรณ์

ชั้น 1

สหกรณ์

ชั้น 2

สหกรณ์

ชั้น 3

สหกรณ์

ชั้น 4

รวม

สหกรณภ์าคการเกษตร 696

(15.35%)

2,654

(58.52%)

252

(5.56%)

933

(20.57%)

4,535

(100%)

1. สหกรณก์ารเกษตร 662 2,535 241 902 4,340

2. สหกรณน์คิม 23 60 4 4 91

3. สหกรณป์ระมง 11 59 7 27 104

สหกรณน์อกภาคการเกษตร 1,458

(41.06%)

1,586

(44.66%)

153

(4.31%)

354

(9.97%)

3,551

(100%)

4. สหกรณอ์อมทรัพย์ 984 408 20 64 1,476

5. สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น 203 360 17 25 605

6. สหกรณบ์ริการ 220 739 112 203 1,274

7. สหกรณร์า้นคา้ 51 79 4 62 196

รวม
2,154 4,240 405 1,287 8,086

(26.64%) (52.44%) (5.01%) (15.92%) (100%)

หน่วย : แหง่


