






รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ชุดปรับปรุง) 

⚫ ความเป็นมา 
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  

เพ่ิมศักยภาพให้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นกลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
กับการสนับสนุนของรัฐบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ก าหนดเกณฑ ์
การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก  
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ 4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
โดยจัดระดับชั้นสหกรณ์เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. สหกรณ์ชั้น 1 คือ สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีถึงดี
มากและไม่มีข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

2. สหกรณ์ชั้น 2 คือ สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่างร้อยละ 60 - 69  
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ 
หรือเป็นสหกรณท์ีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแต่ต้องติดตาม  

3. สหกรณ์ชั้น 3  คือ สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 60  
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและมีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต้อง
ปรับปรุงหรือไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องและยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข 

4. สหกรณ์ชั้น 4 คือ สหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี 

⚫ ข้อมูลของสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง 
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2563 มีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 7,994 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด าเนินธุรกิจ จ านวน 6,676 แห่ง 
และสหกรณ์ที่อยู่ในสถานะเลิก (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) จ านวน 1,318 แห่ง ซึ่งมขี้อมูลของสหกรณ์ตามเกณฑ์
การจัดระดับความเข้มแข็งทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก เป็นการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ จากสัดส่วนของสมาชิกที่มาใช้บริการต่อจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
จ าแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของสมาชิกทั้งหมด จ านวน 3,899 แห่ง  
2) ระหว่างร้อยละ 60 – 69 ของสมาชิกทั้งหมด จ านวน 783 แห่ง และ 3) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด จ านวน 1,994 แห่ง (ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
   2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ประเมินจากข้อมูลเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ พบว่า 
สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก จ านวน  
577 แห่ง ระดับมั่นคงดี จ านวน 1,747 แห่ง ระดับมั่นคงตามมาตรฐาน จ านวน 1,427 แห่ง และระดับ 
ต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 1,176 แห่ง ทั้งนี้ มีสหกรณ์ขนาดเล็กและสหกรณ์จัดตั้งใหม่ที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความมั่นคงทางการเงินในระดับต้องปรับปรุงและระดับ 
ต้องแก้ไขเร่งด่วน จ านวน 1,749 แห่ง (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
 3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
พบว่า มีสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก จ านวน 1,121 แห่ง ระดับดี จ านวน 2,550 แห่ง  
ระดับพอใช้ จ านวน 1,088 แห่ง และระดับต้องปรับปรุง จ านวน 243 แห่ง ทั้งนี้ มีสหกรณ์ขนาดเล็กและ
สหกรณ์จัดตั้งใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน จ านวน 1,674 แห่ง (ข้อมูลจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์) 
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  4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน พิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงาน พบว่า  
สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องในการบริหารงานและสหกรณ์ที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จสมบูรณ์  
จ านวน 5,936 แห่ง และมีสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขหรือแก้ไขแล้วเสร็จแต่ยังต้องติดตาม  
จ านวน 740 แห่ง (ข้อมูลจากส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

⚫ ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม 
 จากการประมวลผลข้อมูลตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ทั้ง 4 เกณฑ์ สามารถสรุป  
ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1) ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
ในภาพรวม เปรียบเทียบกับผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

ระดับชั้น 
ระดับชั้นสหกรณ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ระดับชั้นสหกรณ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ชั้น 1 2,154 26.64 1,784 22.32 
ชั้น 2 4,240 52.44 4,286 53.62 
ชั้น 3 405 5.01 606 7.58 

ชั้น 4 (ช าระบัญชี) 1,287 15.92 1,318 16.49 
รวม 8,086 100.00 7,994 100.00 
 

ตารางที่ 1 ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในภาพรวม 
เปรียบเทียบกับผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสหกรณ์ที่ถอนชื่อได้ จ านวน 169 แห่ง แบ่งเป็น 
สหกรณ์ชั้น  4 เดิม จ านวน 155 แห่ ง  และสหกรณ์ชั้น  2 และชั้น  3 ที่ เลิกระหว่างปี  จ านวน  
14 แห่ง และมีสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ระหว่างปี จ านวน 77 แห่ง คิดเป็นจ านวนสหกรณ์ลดลงสุทธิ 92 แห่ง 
คงเหลือสหกรณ์ที่น ามาจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 7,994 แห่ง  
 จากตารางข้างต้น พบว่า ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 จ านวน 6,070 แห่ง (คิดเป็น
ร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์ที่มีสถานะด าเนินธุรกิจทั้งหมด 6,676 แห่ง) ลดลงจากเดิม จ านวน 324 แห่ง 
(ลดลงร้อยละ 3.12) เมื่อเทียบกับผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
ซึ่งมีสหกรณ์อยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 จ านวน 6,394 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 94.04 ของสหกรณ์ที่มีสถานะ 
ด าเนินธุรกิจทั้งหมด 6,799 แห่ง) ส าหรับสหกรณ์ชั้น 4 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถถอนชื่อได้ 
ระหว่างปี จ านวน 156 แห่ง มีสหกรณ์ที่เข้าสู่กระบวนการเลิกระหว่างปีเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 187 แห่ง และมี
สหกรณ์ที่เปลี่ยนจากสถานะเลิกสหกรณ์กลับไปสู่สถานะด าเนินงาน จ านวน 2 แห่ง ท าให้สหกรณ์ชั้น 4 
คงเหลือ จ านวน 1,318 แห่ง  
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 2) ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
จ าแนกตามประเภทของสหกรณ ์
 

หน่วยนับ : แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 
สหกรณ์ 
ชั้น 1 

สหกรณ์ 
ชั้น 2 

สหกรณ์
ชั้น 3 

สหกรณ์ 
ชั้น 4 

รวม 

สหกรณ์ภาคการเกษตร 
524 

(11.81%)  

2,605 
(58.71%) 

357 
(8.05%) 

951 
(21.43%) 

4,437 
(100%)  

1. สหกรณ์การเกษตร 498 2,480 348 917 4,243 
2. สหกรณ์นิคม 18 65 3 5 91 
3. สหกรณ์ประมง 8 60 6 29 103 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
1,260 

(35.42%) 
1,681 

(47.26%)  

249 
(7.00%)  

367 
(10.32%)  

3,557 
(100%) 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 907 482 29 70 1,488 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 156 388 37 28 609 
6. สหกรณ์ร้านค้า 34 85 8 67 194 
7. สหกรณ์บริการ 163 727 175 201 1,266 

รวม 
1,784 4,286 606 1,318  7,994  

(22.32%) (53.62%) (7.58%) (16.49%) (100%) 

ตารางที่ 2 ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ าแนก 
ตามประเภทของสหกรณ์ 

 จากตารางข้างต้นสรุปผลการจัดระดับชั้นในภาพรวม ดังนี้ 
     สหกรณ์ชั้น 1 จ านวน 1,784 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 22.32 ของสหกรณ์ท้ังหมด  
                สหกรณช์ั้น 2 จ านวน 4,286 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 53.62 ของสหกรณ์ท้ังหมด  
    สหกรณ์ชั้น 3 จ านวน    606 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   7.58 ของสหกรณ์ท้ังหมด  
    สหกรณช์ั้น 4 จ านวน 1,318 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 16.49 ของสหกรณ์ท้ังหมด 
 โดยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ตามประเภท พบว่า สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีสัดส่วน 
ของสหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 35.42 ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่มีสัดส่วนของสหกรณ์เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 เพียงร้อยละ 11.81 ของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ทั้งหมด และส าหรับสหกรณ์ชั้น 4 ที่อยู่ในกระบวนการเลิก/ช าระบัญชีทั้งหมด จ านวน 1,318 แห่ง พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยคิดเป็นร้อยละ 72.15 ของสหกรณ์ชั้น 4 ทั้งหมด 

  
 

หมายเหตุ : ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลภายในหน่วยงานส าหรับจัดท าแผนการแนะน าส่งเสริม 
ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งตามระดับชั้นสหกรณ์   
 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


