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  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้สนับสนุนกำรจัดกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกำรให้บริกำรแก่
สมำชิกและชุมชน โดยสนับสนุนบุคคลำกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในด้ำน
เทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบำยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรำยได้
เพ่ิมข้ึนและมั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสมำชิกและชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
  กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพ่ือให้
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 และ 2 ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนแผนงำนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 1 

กำรด ำเนินกำรขบัเคลื่อน 



  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและแนะน ำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ด ำเนินงำน  

เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบกำร

ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องตำมประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน พัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นกำรเกษตร ประเด็นพลังทำงสังคม ประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก และประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธภิำพ

ภำครัฐ โดยในแผนแม่บทประเด็นกำรเกษตร แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 6 กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร ก ำหนด

เป้ำหมำยสถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแผนปฏิรูปด้ำนเศรษฐกิจ ประเด็นดำ้นกำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสงู 

ประกอบกับนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำให้สหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป 

ภำคกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงก ำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนกำรสหกรณ์เพ่ือยกระดบั

กำรพัฒนำในด้ำนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยให้สหกรณ์มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรจัดกำรกำรผลิต 

กำรตลำด โดยกำรสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่บุคลำกร เทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย เพ่ือ

ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบำยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรให้ดีข้ึน มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

และมั่นคง ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ี 2 พัฒนำและสร้ำงศักยภำพของสถำบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรผลิต และกำรตลำดตลอดห่วงโซ่อุปทำน (supply chain) จึงได้ผลักดันให้สหกรณ์กำรเกษตรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เพ่ิมบทบำทกำรดูแลและส่งเสริมควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรสมำชิก 

กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ โดยใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิต กำรส่งเสริม

เกษตรกรผลิตสินค้ำคุณภำพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด กำรรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร น ำมำแปรรูปเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่ำ พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรรับซื้อผลผลิตในชุมชน ส่งเสริมช่องทำงตลำด เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรขำยผลผลิต  

ได้รำคำที่เป็นธรรม มีรำยได้และควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ  

จำกผลกำรประเมินศักยภำพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ ำปี 2564 พบว่ำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 

4,312 แห่ง มีควำมเข้มแข็งระดับชั้น 1 และชั้น 2 จ ำนวน 3,072 แห่ง หรือร้อยละ 90.70 ของสหกรณ์ที่ด ำเนินกำรของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำหรับกลุ่มเกษตรกร พบว่ำมีควำมเข้มแข็งระดับชั้น 1 และชั้น 2 จ ำนวน 3,350 แห่ง หรือร้อยละ 

90.45 ของกลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินกำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนำ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง โดยด ำเนินกำรใน 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

กำรด ำเนินกำรขับเคลือ่น 
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ให้บริกำรสมำชิก กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร  และประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำน ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำสหกรณ์ในสถำนกำรณป์ัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดกำร

พัฒนำและปรับตวัทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและด้ำนกำรด ำเนินธรุกิจ ยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้สนับสนุนกำรจัดกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกำรลดต้นทุนและ

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำระบบกำรตลำดสินค้ำเกษตรตั้งแต่กำรผลผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ น ำไปสู่

กำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร เพ่ือให้สถำบันเกษตรกรมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เป็นที่พ่ึง

ของสมำชิกและชุมชนและอย่ำงยั่งยืนต่อไป  

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสหกรณภ์ำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 

3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
พื้นที่ด ำเนินกำร : พ้ืนที่เป้ำหมำยทั่วประเทศ 78 หน่วยงำน   

กลุ่มเป้ำหมำย    

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำเพ่ือรักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็ง : กำรรักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำค

กำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  ที่อยู่ในสถำนะด ำเนินงำน รวม 7,089 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณภ์ำคกำรเกษตร 

3,387 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 3,702 แห่ง 

2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 :  สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 2 

รวม 427 แห่ง ประกอบด้วย  สหกรณภ์ำคกำรเกษตร 327 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำเพื่อผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ชั้น 3  สู่ชั้น 2    :  

สหกรณ์ภำคกำรเกษตรที่อยู่ในระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 3 จ ำนวน 73 แห่ง  

4. ตัวชี้วัด 
เชิงปริมำณ :  
1. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมเข้มแข็งในระดับชั้น 1 

และ 2 จ ำนวน 427 แห่ง  
2. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้รับกำรผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำก ชั้น 3 สู่ชั้น 2  จ ำนวน 73 แห่ง 
เชิงคุณภำพ :  
1. สหกรณภ์ำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 92 
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งในระดับชั้น 1 และ 2 ร้อยละ 75 
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5. กิจกรรมและวิธีด ำเนินงำน 
กิจกรรม : พัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและยกระดับสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

และกลุ่มเกษตรกร 

วิธีกำร :  ฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกร โดยกำรให้องค์ควำมรู้ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

สมำชิก เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร และประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

กำรด ำเนินงำน :  

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำเพ่ือรักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

ที่อยู่ในสถำนะด ำเนินงำน รวม 7,089 แห่ง 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

2. จัดท ำแนวทำงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตกระดับชั้นของสหกรณ์ภำค 

กำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม

สหกรณ์ 78 หน่วยงำน 

ส่วนภูมิภำค 

1. แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่อำจส่งผล 

กระทบต่อกำรตกระดับชั้น  

2. ติดตำมและรำยงำนผลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

2. จัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งส ำหรับสหกรณ์ภำค 

กำรเกษตรแต่ละประเภท (สหกรณ์กำรเกษตรทั่วไป สหกรณ์ยำงพำรำ สหกรณ์ประมง สหกรณ์โคนม ฯลฯ) และ

กลุ่มเกษตรกร   

3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    

ผ่ำนระบบออนไลน์ 
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ส่วนภูมิภำค 

1. คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรยกระดับชั้น และแจ้งรำยชื่อ 

กลุ่มเป้ำหมำยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ   

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย ก ำหนดขั้นตอน  

วิธีกำรในกำรยกระดับกำรควบคุมภำยใน กำรพัฒนำธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก  

3. แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำง วิธีกำร และขั้นตอน 

ที่ก ำหนดไว้   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย เพ่ือติดตำม 

ควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น   

5. ติดตำมและรำยงำนผลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำเพ่ือผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ชั้น 3  สู่ชั้น 2 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

2. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร  

พ้ืนที่ 1 และ 2 เพื่อจัดท ำแนวทำงในกำรผลักดันสหกรณ์ภำคกำรเกษตรแต่ละประเภท (สหกรณ์กำรเกษตรทั่วไป 

สหกรณ์ยำงพำรำ สหกรณ์ประมง ฯลฯ)  ผ่ำนระบบออนไลน์  

3. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร  

เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคผ่ำนระบบออนไลน์   

ส่วนภูมิภำค 

1. พิจำรณำคัดเลือกสหกรณ์ที่ได้รับกำรจัดระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 3 เพื่อน ำสู่กำร 

ยกระดับชั้น ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  และแจ้งรำยชื่อสหกรณ์เป้ำหมำยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อวำงแผนพัฒนำ และผลักดันให้สหกรณ์ 

ได้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำกชั้น 3 สู่ชั้น 2    

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค 

ในกำรด ำเนินกำรผลักดันสหกรณ์เป้ำหมำย 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรค 

5. ติดตำมและรำยงำนผลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมำณ พ.ศ 2565 (ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565) 
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7. งบประมำณ 

 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ จ ำนวน 

2,260,000 บำท (สองล้ำนสองแสนหกหมื่นบำทถ้วน)  

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสมำชิกและชุมชน 

9. ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

 ผลลัพธ์ 

 1. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ระดับชั้น 1 รักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 100 

2. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรยกระดับชั้น อยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 จ ำนวน 

427 แห่ง   

3. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรระดับชั้น 3 ได้รับกำรยกระดับชั้นสู่ชั้น 2 ไม่น้อยกว่ำ 73 แห่ง 

 ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สหกรณ์ภำคกำรเกษตร ระดับชั้น 1 – 2 ร้อยละ 92 

 2. กลุ่มเกษตรกร ระดับชั้น 1 ร้อยละ 75 

 3. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมำณธุรกิจขยำยตัว ร้อยละ 3 

 4. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีผลประกอบกำรไม่ขำดทุน 

 5. สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภำยใน 30 วัน 

10. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

 

แผนกำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 

ไตรมำสที่   
งบประมำณ 1 2 3 4 

ส่วนกลำง  
1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมลูผลกำรจัดช้ันควำมเข้มแข็งสหกรณภ์ำคกำรเกษตร
และกลุม่เกษตรกร และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 

1 ครั้ง     - 

2. จัดท ำแนวทำงเฝ้ำระวังควำมเสีย่งท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรตกระดับช้ัน

ของสหกรณภ์ำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (ระดับช้ัน 1 และ 2) 

1 ครั้ง     - 

3.จัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมพฒันำเพื่อยกระดบัช้ันควำมเข้มแขง็ส ำหรับ

สหกรณ์ภำคกำรเกษตรแตล่ะประเภท จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 

1 ครั้ง     - 

4. จัดสรรเงินงบประมำณใหส้ ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดด ำเนินกำรแนะน ำ
ส่งเสริมกลุม่เป้ำหมำย และจัดโครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้รูปแบบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแกผู่้เกี่ยวข้อง  

78 
หน่วยงำน 

    - 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังทำงกำรเงิน

แก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสรมิสหกรณ ์

78 
หน่วยงำน 

    7,400.- 

6. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรควบคมุภำยในและกำร

ประเมินกำรควบคมุภำยในของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (ออนไลน์) 

78 
หน่วยงำน 

    7,400.- 

7. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร เพื่อจดัท ำแนวทำงในกำรผลักดันสหกรณภ์ำคกำรเกษตร

แต่ละประเภท จำกระดับช้ัน 3 สูช้ั่น 2 (ออนไลน์) 

78 
หน่วยงำน 

    - 

8. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร เพื่อตดิตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค (ออนไลน์)   

78 
หน่วยงำน 

    - 

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรตดิตำมและประเมินผล 78 
หน่วยงำน 

    137,150  

สสจ. และ สสพ. 1 และ 2  ร่วมกับหน่วยงำนภำคีและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 
1. แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเฝำ้ระวงัควำม
เสี่ยงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรตกระดับชั้น   

 7,089  
แห่ง 

    - 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรร่วมกบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุม่
เกษตรกรเป้ำหมำย ก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรในกำรยกระดับกำรควบคุม
ภำยใน กำรพัฒนำธุรกิจเดิม เสรมิธุรกิจใหม่ เพื่อสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของ
สมำชิกตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

427 แห่ง     811,300.- 
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหมำย 

ไตรมำสที่   
งบประมำณ 1 2 3 4 

สสจ. และ สสพ. 1 และ 2  ร่วมกับหน่วยงำนภำคีและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุม่เกษตรกร
เป้ำหมำยเพื่อติดตำมควำมก้ำวหนำ้ ปัญหำและอุปสรรค 

427 แห่ง     811,300.- 

4. คัดเลือกสหกรณ์ ช้ัน 3 เพื่อน ำสู่กำรยกระดบัช้ันตำมจ ำนวนเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

73 แห่ง     - 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรร่วมกบัสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อวำงแผนพัฒนำ 
และผลักดันใหส้หกรณไ์ด้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็ง     

73 แห่ง      208,050.-  

6. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรร่วมกบัสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรผลักดัน ปัญหำและอุปสรรค    

73 แห่ง      138,700.- 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรร่วมกบัสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค    

73 แห่ง     138,700.- 

7. แนะน ำ ส่งเสรมิและติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำของทุกกิจกรรมอยำ่ง
ต่อเนื่อง  

7,089 
แห่ง 

    -  

8. รำยงำนผล  10 ครั้ง     - 
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ส่วนที่ 2 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ



  
 

กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือยกระดับและ

สร้ำงควำมเข้มแข็ง  ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเฝ้ำระวังเพ่ือรักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็ง จริงจัง

ในกำรยกระดับเพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นควำมเข้มแข็งดีขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ

ในทุกด้ำน โดยแบ่งกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติไว้ 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำเพ่ือรักษำระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน

สถำนะด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 7,089 แห่ง มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

ด ำเนินกำรจ ำแนกข้อมูลตำมระดับชั้นควำมเข้มแข็ง  

2. จัดท ำแนวทำงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตกระดับชั้นของสหกรณ์ภำค 

กำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตำมหลักเกณฑ์กำรจัดระดับชั้น 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม

สหกรณ์ 78 หน่วยงำนผ่ำนระบบออนไลน์ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 

ส่วนภูมิภำค 

1. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถำนะด ำเนินกำร (ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3) จ ำนวน 7,089 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์

ภำคกำรเกษตร  3,387 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 3,702 แห่ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรแนะน ำส่งเสริม  

2. แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถำนะด ำเนินงำน เฝ้ำระวัง 

ควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตกระดับชั้น โดยประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนตรวจบัญชี

สหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อร่วมก ำหนดแนวทำงเฝ้ำระวังให้สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

3. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคท่ีอำจส่งผลต่อกำรตกระดับชั้นของสหกรณ์ภำค 

กำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง และน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข 

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยบันทึกข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระบบโปรไฟล์ และ 

ระบบรำยงำนข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำเพื่อยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

2. จัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งส ำหรับสหกรณ์ภำค 

กำรเกษตรแต่ละประเภท และกลุ่มเกษตรกร โดยแยกแนวทำงในกำรยกระดับชั้นตำมเกณฑ์กำรจัดชั้นข้อที่ไม่ผ่ำน

เกณฑ์ เช่น กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่ำนหลักเกณฑ์ข้อควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก ควรก ำหนด

แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก เป็นต้น  

3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่ำน

ระบบออนไลน์ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2565 

ส่วนภูมิภำค 

1. พิจำรณำคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรจดัระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 2 เพ่ือน ำสู่

กระบวนกำรยกระดับสู่ชั้น 1 ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และแจ้งรำยชื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ  

2. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็ง 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย ก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร 

ในกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็ง เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรพัฒนำธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมของสมำชิก ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 

4. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำง  

วิธีกำร และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง  และน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ  

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

และปัญหำอุปสรรคที่เกิดข้ึน ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565  

6. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยบันทึกข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

ในระบบโปรไฟล์ ระบบรำยงำนข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และระบบรำยงำน E-project     

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำเพื่อผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จำกชั้น 3  สู่ชั้น 2 

ส่วนกลำง 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

2. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่  

1 และ 2 เพื่อจัดท ำแนวทำงในกำรผลักดันสหกรณ์ภำคกำรเกษตรแต่ละประเภท (สหกรณ์กำรเกษตรทั่วไป 

สหกรณ์ยำงพำรำ สหกรณ์ประมง ฯลฯ)  ผ่ำนระบบออนไลน์ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565  

3. จัดประชุมร่วมกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร เพื่อ 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค ผ่ำนระบบออนไลน์ ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565   

ส่วนภูมิภำค 

1. พิจำรณำคัดเลือกสหกรณ์ที่ได้รับกำรจัดระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 3 เพื่อน ำสู่กำรยกระดับชั้น  

สู่ชั้น 2 ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  และแจ้งรำยชื่อสหกรณ์เป้ำหมำยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ ทำงไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ thaicooperative@gmail.com ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2565 

2. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดชั้นสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

เป้ำหมำย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็ง 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อวำงแผนพัฒนำ และผลักดันให้สหกรณ์ 

ได้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำกชั้น 3 สู่ชั้น 2  ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 

4. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยตำมแนวทำง วิธีกำร และขั้นตอนที่ 

ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง  น ำเสนอและประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำร  

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค 

และก ำหนดแนวทำงแก้ปัญหำ ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมสหกรณ์เป้ำหมำยเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรค 

ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565 

7. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยบันทึกข้อมูลสหกรณ์เป้ำหมำยในระบบ   

โปรไฟล์ ระบบรำยงำนข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และระบบรำยงำน E-project               

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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แนวทำงด ำเนินกำร 
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 

 
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร        
                   และกลุ่มเกษตรกร จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 จ ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน    
1. หน่วยงำนรับผิดชอบ :   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด   

           ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 และพ้ืนที่ 2  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 
2.2 เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด 
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมเข้มแข็งจำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 

จ ำนวน 427 แห่ง 
- สหกรณ์ 327 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง 

4.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
                      ครั้งที่ 1 ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2565 
                      ครั้งที่ 2 ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565 

5. สถำนที่จัดประชุม 
                      สถำนที่รำชกำร/เอกชน หรือสถำนที่ท่ีเหมำะสม 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  
      ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้ำรำชกำร และผู้เกี่ยวข้อง รวมแห่งละ 10 คน 

7. งบประมำณ แห่งละ 1,900 บำท/ครั้ง (ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม) 
8. วิธีด ำเนินกำร 

8.1 พิจำรณำคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 2 เพื่อน ำสู่

กระบวนกำรยกระดับสู่ชั้น 1 ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  และแจ้งรำยชื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ ภำยในเดือน

กุมภำพันธ์ 2565 ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaicooperative@gmail.com  
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8.2 เชิญผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย และผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริม

พัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 ครั้งที่ 1 เพ่ือก ำหนด

แนวทำงขั้นตอน วิธีกำรในกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งตำมบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เช่น กำร

ควบคุมภำยใน กำรพัฒนำธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก 

8.3  แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ก ำหนด 
  8.4 เชิญผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย และผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏบิัติกำรส่งเสริม

พัฒนำเพ่ือยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำกระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1  ครั้งที่ 2  เพ่ือติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคและพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไข 
         8.5 ติดตำมและบันทึกข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยในระบบโปรไฟล์ ระบบรำยงำน
ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และระบบรำยงำน E-project ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
9. สิ่งท่ีต้องกำร 

    9.1 แนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรในกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย  
    9.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำกชั้น 2 สู่ชั้น 1   

 
กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำผลักดันระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร             
จำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 จ ำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน    
1. หน่วยงำนรับผิดชอบ :   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเป้ำหมำย   

           ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 และพ้ืนที่ 2  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 
2.2 เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด 
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและผลักดันให้มีควำมเข้มแข็ง จำกระดับชั้น 3      

สู่ ชั้น 2 จ ำนวน 73 แห่ง 
4. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

                      ครั้งที่ 1 ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2565 
                      ครั้งที่ 2 และ 3 ภำยในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2565 

5. สถำนที่จัดประชุม 
                      สถำนที่รำชกำร/เอกชน หรือสถำนที่ท่ีเหมำะสม 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย  
      ครั้งที่ 1 ผู้แทนสหกรณ ์ ข้ำรำชกำร และผู้เกี่ยวข้อง รวมแห่งละ 15 คน 
      ครั้งที่ 2 และ 3  ผู้แทนสหกรณ์  ข้ำรำชกำร และผู้เกี่ยวข้อง รวมแห่งละ 10 คน 

7. งบประมำณ  
     ครั้งที่ 1 แห่งละ 2,850 บำท (ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม) 
     ครั้งที่ 2 และ 3 แห่งละ 1,900 บำท/ครั้ง (ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม) 

8. วิธีด ำเนินกำร 
8.1 พิจำรณำคัดเลือกสหกรณ์ที่ได้รับกำรจัดระดับชั้นควำมเข้มแข็ง ชั้น 3 เพ่ือน ำสู่กระบวนกำรผลักดัน

ให้มีควำมเข้มแข็งจำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  และแจ้งรำยชื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ

ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2565 ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaicooperative@gmail.com  

               8.2 เชิญผู้แทนสหกรณ์เป้ำหมำย และผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำผลักดนั
ระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 ครั้งที่ 1 เพ่ือวำงแผนส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ และ
ผลักดันให้สหกรณ์ได้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำกชั้น 3 สู่ชั้น 2 ตำมบริบทของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ท่ีไม่ผ่ำน
เกณฑ์กำรจัดระดับชั้นประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน สหกรณ์ควรก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และข้ันตอนในกำรแก้ไข
ปัญหำข้อบกพร่องให้ชัดเจน และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด  

8.3 แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ตำมแนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ก ำหนด 
  8.4 เชิญผู้แทนสหกรณ์เป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำผลักดัน

ระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2  ครั้งที่ 2  เพ่ือติดตำม ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ
อุปสรรคและพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไข 

8.5 แนะน ำส่งเสริมสหกรณด์ ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมแนวทำง และวิธีกำรที่ก ำหนด 
  8.6 เชิญผู้แทนสหกรณ์เป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำผลักดัน

ระดับชั้นควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2  ครั้งที่ 3  เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริม
พัฒนำศักยภำพและผลักดันให้มีควำมเข้มแข็งจำกระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 ปัญหำอุปสรรค  
         8.7 ติดตำมและบันทึกข้อมูลสหกรณ์เป้ำหมำยในระบบโปรไฟล์ ระบบรำยงำนข้อบกพร่องของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และระบบรำยงำน E-project   ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
9. สิ่งท่ีต้องกำร 

    9.1 แนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรในกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งของสหกรณ์เป้ำหมำย  
    9.2 สหกรณ์ได้รับกำรยกระดับชั้นควำมเข้มแข็งจำกชั้น 3 สู่ชั้น 2   
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เกณฑ์การจัดระดับ 

ความเข้มแข็งสหกรณ์ 



เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์  
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
 เป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพ่ือบริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น 

การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การแปรรูปผลผลิตและการรวบรวมผลผลิต มีสัดส่วน

ต่อสมาชิกท้ังหมดมากน้อยเพียงใด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงการแปลผลให้คะแนนความสามารถในให้บริการสมาชิก 

สัดส่วนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ คะแนน 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 4 

ระหว่าง 60-69 2 

ระหว่างร้อยละ 60-69 0 

ตารางที่ 2 การให้คะแนนความสามารถในการให้บริการสมาชิก 

 
ชื่อสหกรณ์ 

จ านวน 
สมาชิก 

จ านวนสมาชิกที่มี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจ 

อัตราส่วน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จ ากัด 335 269 80.30 4 
สหกรณ์การเกษตรตลิ่งชัน จ ากัด 290 144 49.66 0 
สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 1,065 800 75.12 4 
สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จ ากัด 200 167 83.50 4 
สหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จ ากัด 1,447 588 40.64 0 
สหกรณ์การเกษตรลาดกระบัง จ ากัด 459 436 94.99 4 
สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จ ากัด 1,893 259 13.68 0 
สหกรณ์การเกษตรหนองแขบางขุนเทียนจ ากัด 754 715 94.83 4 

วิธีการค านวณอัตราส่วนสมาชิกที่มีส่วนร่วม 

อัตราส่วนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม =    จ านวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 

                                                     จ านวนสมาชิกสหกรณ์  

หมายเหตุ จ านวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์จากจ านวนสมาชิกที่ใช้บริการ/ร่วมท าธุรกิจ

กับสหกรณ ์อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 



2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
          เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินในการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยใช้

ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งบอกให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์  แบ่งวิธีการจัดการ

เสถียรภาพเป็น 2 ส่วน  ดังนี้  

 2.1 ข้อมูลต าแหน่งในกลุ่มโดยจัดล าดับ (Ranking Score) 

 2.2 ข้อมูลต าแหน่งเสถียรภาพจากการท าการการเปรียบเทียบ (Benchmark Score) 

2.1 ข้อมูลต าแหน่งในกลุม่โดยจัดล าดับ (Ranking Score) 
สูตรค านวณ 

 (1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) เท่า 

 = หนี้สิน/ทุนของสหกรณ์  

 (2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน  

 = ก าไร ขาดทุน สุทธิ/ทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย x 100 

 (3) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 

   = ก าไร ขาดทุน จากการด าเนินงาน/สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย x 100 

 (4) อัตราทุนหมุนเวียน 

   = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน 

 

ตัวอย่างการค านวณ 

(1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  

     ขั้นตอนที่ 1  ค านวณหาตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

             หนี้สินทั้งสิน                                                = 5,119,400.37    บาท 

             ทุนของสหกรณ์                                            = 4,111,946.79    บาท 

             อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน                                   = 1.2450 เท่า 

                      ตามสูตรค านวณ 5,119,400.37               = 1.2450 

                                               4,111,946.79     
          ขั้นตอนที่ 2  น าตัวเลขอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศมาเรียงล าดับจากมาก

ถึงน้อยที่สุด (ค านวณและจัดอันดับโดยศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์) 

               ขั้นตอนที่ 3  ดูว่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่อยู่ต าแหน่งร้อยละ       

ที่เท่าใด สมมติว่าอยู่ต าแหน่งร้อยละ 59.7063 

               ขั้นตอนที่ 4  น าต าแหน่งร้อยละมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล (ตารางที่ 1) อยู่

ต าแหน่งร้อยละ 59.7063 = 3 คะแนน 

 



(2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน 

              ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา อัตราผลตอบแทนต่อทุน ตามสูตร 

         ก าไร ขาดทุน สุทธิ                                         = 183,710.9          บาท 

         ทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย (เฉลี่ยสองปีล่าสุด)             = 4,036,788.355    บาท 

         อัตราผลตอบแทนต่อทุน                                   = 4.5509 

         ตามสูตรค านวณ   183,710.9 x 100          = 4.5509 

                                                   4,036,788.355   

              ขั้นตอนที่ 2 น าตัวเลขอัตราผลตอบแทนต่อทุนของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศมาเรียงล าดับจากมาก

ถึงน้อยที่สุด (ค านวณและจัดอันดับโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

              ขั้นตอนที่ 3  ดูว่า อัตราผลตอบแทนต่อทุน ของสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่อยู่ต าแหน่งร้อยละ

ที่เท่าใด สมมติว่าอยู่ต าแหน่งร้อยละ 39.8968 

              ขั้นตอนที่ 4  น าต าแหน่งร้อยละมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล ( ตารางที่ 1) อยู่

ต าแหน่งร้อยละ 39.89682 = 2 คะแนน 

 

(3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

              ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามสูตร 

         ก าไร ขาดทุน จากการด าเนินงาน                         = 183,710.9         บาท 

         สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย (เฉลี่ยสองปีล่าสุด)                     = 9,570,054.36     บาท 

         อัตราผลตอบแทนต่อทุน                                   = 1.9196 

         ตามสูตรค านวณ   183,710.9 x 100           = 1.9196 

                                                   9,570,054.36      

              ขั้นตอนที่ 2 น าตัวเลขอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศมาเรียงล าดับ

จากมากถึงน้อยที่สุด (ค านวณและจัดอันดับโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

              ขั้นตอนที่ 3  ดูว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่อยู่ต าแหน่งร้อย

ละที่เท่าใด  อยู่ต าแหน่งร้อยละ 41.6165 

              ขั้นตอนที่ 4  น าต าแหน่งร้อยละมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล ( ตารางที่ 1) อยู่

ต าแหน่งร้อยละ 41.6165 = 3 คะแนน 

 

(4) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน 

              ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ตามสูตร 

          สินทรัพย์หมุนเวียน                                         = 7,451,579.74     บาท 

          หนี้สินหมุนเวียน                                            = 4,316,704.03     บาท 



          อัตราส่วนทุนหมุนเวียน                                    = 1.7262 

         ตามสูตรค านวณ      7,451,579.74         = 1.7262                                                                    

                                                      4,316,704.03      

              ขั้นตอนที่ 2 น าตัวเลข อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศมาเรียงล าดับจากมาก

ที่สุดถึงน้อยที่สุด (ค านวณและจัดอันดับโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

              ขั้นตอนที่ 3  ดูว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่อยู่ต าแหน่งร้อยละที่

เท่าใด อยู่ต าแหน่งร้อยละ 55.4600 

              ขั้นตอนที่ 4  น าต าแหน่งร้อยละมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล (ตารางที่ 1) อยู่

ต าแหน่งร้อยละ 55.4600 = 3 คะแนน 
 

ตารางที่ 3 แสดงการแปลผลคะแนนจากการค านวณแบบ RANKING SCORE 

Ranking Score 
1.อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 2. อัตราผลตอบแทน 

ต่อส่วนของทุน 
3. อัตราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย์  
4. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

ช่วง % คะแนนที่ให้ ช่วง % คะแนนที่ให้ ช่วง % คะแนนที่ให้ ช่วง % คะแนนที่ให้ 
>80 1 >80 5 >80 5 >80 5 

60-80 2 60-80 4 60-80 4 60-80 4 
40-60 3 40-60 3 40-60 3 40-60 3 
20-40 4 20-40 2 20-40 2 20-40 2 
<20 5 <20 1 <20 1 <20 1 

 

 เรียงจาก มากไปน้อย โดยแยกประเภทสหกรณ์ แล้วแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20% ของข้อมูล

ทั้งหมด 

 

                   
 



2.2 ข้อมูลต าแหน่งเสถียรภาพจากการท าการการเปรียบเทียบ (Benchmark Score) 
สูตรค านวณ 

(5) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

   = ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน/ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน x 100 

    (6) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  

   = ทุนส ารอง/สินทรัพย์ 

(7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด  

   = ลูกหนี้ที่ช าระได้ตามก าหนด/ถึงก าหนด x 100 
 

 (5) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ตามสูตร 

      ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน                                                    = 222,780.71     บาท 

      ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน                                          = 406,491.61    บาท 

      อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        = 54.8057 

         ตามสูตรค านวณ      222,780.71 x100                     = 54.8057                                                                    

                                                      406,491.61   

ขั้นตอนที่ 2 น าอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน มาเปรียบเทียบกับ 

               (ตารางที่ 4) แสดงการแปลผล   - - >  54.8057 = 4 คะแนน 
                 

(6) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =  ทุนส ารอง/สินทรัพย์ 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาตามสูตร 

      ทุนส ารอง                                                                     = 1,546,162.32     บาท 

      สินทรัพย์                                                                      = 9,231,347.16     บาท 

      อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์                                           = 0.1675 

         ตามสูตรค านวณ      1,546,162.32                          = 0.1675                                                                    

                                                      9,231,347.16 

ขั้นตอนที่ 2 น าอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ มาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล 

               (ตารางท่ี 5 ) แสดงการแปลผล   - - >  0.1675 = 4 คะแนน 

(7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด  

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด ตามสูตร 

      ลูกหนี้ที่ช าระได้ตามก าหนด                                               = 1,012,365         บาท 

      ถึงก าหนด                                                                    = 4,238,970         บาท 



      อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด                             = 23.8823 

         ตามสูตรค านวณ      1,012,365 x100                      = 23.8823                                                                    

                                                      4,238,970 

ขั้นตอนที่ 2 น าอัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนดมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงการแปลผล 

               (ตารางท่ี 6 ) แสดงการแปลผล   - - >  23.88 = 1 คะแนน 

ตารางท่ี 4 แสดงการแปลผลคะแนนจากการค านวณแบบ Benchmark Score 

5.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานติอก าไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
คะแนนที่ได้ การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออม

ทรัพย์ 
เครดิต  
ยูเนี่ยน 

กลุ่ม
เกษตรกร 

5 <45 <50 <50 <50 <50 <25 <40 <50 
4 45-55 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 40-50 50-60 
3 55-65 60-70 60-70 60-70 60-70 30-35 50-60 60-70 
2 65-75 70-80 70-80 70-80 70-80 35-40 60-70 70-80 
1 >75 >80 >80 >80 >80 >40 >70 >80 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการแปลผลคะแนนจากการค านวณแบบ Benchmark Score 

5.อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
คะแนน

ที่ได้ 
การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิต    

ยูเนี่ยน 
กลุ่ม

เกษตรกร 
5 >0.20 >0.25 >0.25 >0.25 >0.25 >0.10 >0.11 >0.25 
4 0.15-0.20 0.20-0.25 0.20-0.25 0.20-0.25 0.20-0.25 0.07-0.10 0.08-0.11 0.20-0.25 
3 0.10-0.15 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.04-0.07 0.05-0.08 0.15-0.20 
2 0.05-0.10 0.10-0.15 0.10-0.15 0.10-0.15 0.10-0.15 0.01-0.04 0.02-0.05 0.10-0.15 
1 <0.05 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.01 <0.02 <0.10 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการแปลผลคะแนนจากการค านวณแบบ Benchmark Score 

5.อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
คะแนนที่ได้ การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดติยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร 

5 >90 >90 >90 >90 >90 >95 >90 >90 
4 75-90 75-90 75-90 75-90 75-90 90-95 75-90 75-90 
3 60-75 60-75 60-75 60-75 60-75 85-90 60-75 60-75 
2 45-60 45-60 45-60 45-60 45-60 80-85 45-60 45-60 
1 <45 <45 <45 <45 <45 <80 <45 <45 



 

 

ผลการค านวณเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ตัวแปรชี้วัด คะแนนสูงสุดที่
ได้รับ 

ค่าสัมประสิทธิ์ คะแนนที่ได้รับ
ตามสัดส่วน 

รวมคะแนนเสถียรภาพทางการเงิน 35 0.86 30.10 
1.ข้อมูลต าแหน่งในกลุ่มโดยการจัดอันดับ (Ranking 
Score) 

20 0.4515 9.03 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 5  2.2575 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน 5  2.2575 
- อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 5  2.2575 
- อัตราทุนหมุนเวียน 5  2.2575 
2.ข้ อมู ล ต า แหน่ ง เ ส ถี ย รภ าพจ ากกา รท า ก า ร
เปรียบเทียบ (Benchmark Score) 

15 1.4047 21.07 

- อัตราค่ า ใช้จ่ ายด า เนินงานต่อก า ไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

5  7.023 

- อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  5  7.023 

- อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด  5  7.023 

 
 

 

 

 

 

 

การค านวณ CAEL Score 

   CAEL Score    =   (0.4515*Ranking Score) + (1.4047*Benchmark Score) 

 



ตัวอย่างการค านวณคะแนน 

ตัวแปรชี้วัด 
คะแนน

สูงสุดที่ได้รับ 
ค่าสัมประสิทธิ์ คะแนนที่ได้รับ

ตามสัดส่วน 
รวมคะแนนเสถียรภาพทางการเงิน 20 0.86 17.1573 

1.ข้อมูลต าแหน่งในกลุ่มโดยการจัดอันดับ 
(Ranking Score) 

11 0.4515 4.5150 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 2 0.4515 0.9030 

- อัตราผลตอบแทนต่อทุน 2 0.4515 0.9030 

- อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 3 0.4515 1.3545 

- อัตราทุนหมุนเวียน 3 0.4515 1.3545 

2.ข้อมูลต าแหน่งเสถียรภาพจากการท าการการ
เปรียบเทียบ (Benchmark Score) 

9 1.4047 12.6423 

- อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

4 1.4047 5.6188 

- อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  4 1.4047 5.6188 

- อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด  1 1.4047 1.4047 

          

        คะแนนที่ได้รับ 17.1573 = ระดับความมั่นคงต่ ากว่ามาตรฐาน 

ตารางท่ี 7 การแปลผลการค านวณช่วงของ CAEL Score เป็นเสถียรภาพทางการเงินกลุ่มการเงิน (CAEL) 

ช่วงของ CAEL Score เสถียรภาพทางการเงินกลุ่มการเงิน (CAEL) 

มากกว่า 29.4 ระดับม่ังคงดีมาก 
23.8-29.4 ระดับม่ันคงดี 
18.2-23.8 ระดับม่ันคงตามมาตรฐาน 
12.6-18.2 ระดับมั่นคงต่ ากว่ามาตรฐาน 

ต่ ากว่า 12.6 ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน 
 

 

 

 



ค าอธิบายการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับม่ันคงดีมาก หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดีมาก สามารถรับผลกระทบที่เกิดจาก

ความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ดี 

ระดับม่ันคงดี หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดี  สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความ   

ผันผวนของภาวะธุรกิจไม่เต็มที่ ซึ่งต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนบางด้าน 

ระดับม่ันคงตามมาตรฐาน หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด 

สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้พอสมควร แต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน มิฉะนั้นอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้ 

ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ระดับที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด 

สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้บ้างแต่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้นการบริหาร

จัดการต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมความมั่นคงทางการเงินให้เข้มแข็งข้ึน 

ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ระดับที่มีความอ่อนไหวทางการเงิน ยังไม่สามารถรับผลกระทบที่เกิด

จากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้ จึงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารจัดการทางการเงิน           

ในหลายๆด้าน เพ่ือให้พ้นจากสภาวะของการตกต่ าทางธุรกิจ 

ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมายถึง ระดับที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนขาดแห่งทุน    

ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจต้องประสบกับสถานภาพที่ต้องล้มละลาย  

ตารางท่ี 8 การแปลเสถียรภาพทางการเงินกลุ่มการเงิน เป็นคะแนนประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

เสถียรภาพทางการเงินกลุ่มการเงิน (CAEL) คะแนน 

ระดับม่ังคงดีมาก 4 
ระดับม่ันคงดี 3 

ระดับม่ันคงตามมาตรฐาน 2 
ระดับม่ันคงต่ ากว่ามาตรฐาน 1 

ระดับต้องปรับปรุง/ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน 0 
 

 

 

 

 

 



แผนผัง แบบประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แนวทางการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

         ที่ กษ 0400.9/1 327 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 แนบท้ายภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

แบบประเมินคุณภาพสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 260 ข้อ 

การประเมินสภาพแวดล้อม 

25 ข้อ 

 

 

การประเมินระบบข้อมูล 

สารสนเทศและสื่อสาร 

17 ข้อ 

การประเมินการติดตามและ 

ประเมินผล 8 ข้อ 

การประเมินความเสี่ยงและ 

กิจกรรมควบคุมด้านต่าง ๆ 

210 ข้อ 

 ด้านการเงินการบัญชี 

 ธุรกิจ 5 ประเภท 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 เจ้าหนี้เงินกู้ 

 สมาชิกและทุน 

 รายงานผลการประเมินชั้น 

คุณภาพและการควบคุมภายใน 

 
รายงานจุดอ่อนการ 

ควบคุมภายใน 



3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

 เป็นการประเมินจากชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์โดยสามารถอธิบายคุณภาพการ

ควบคุมภายในในแต่ละระดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ดีมาก หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนด

ขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดีมาก เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไป

อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดีมาก รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริการ การป้องกันรักษา

ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลาซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการ

ควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดีมาก 

ดี หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น 

ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ระเบียบและมีประสิทธิภาพดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารการป้องกันรักษาทรัพย์สินการ

ป้องกันและตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงิน  

ที่เชื่อถือได้และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าว

ข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี 

พอใช้ หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนด

ขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลพอสมควร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไป

อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช้รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา

ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาดความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลาพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย 

ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับพอใช้ 

ต้องปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

ก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา

ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของ

การควบคุม ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ใน

ระดับควรปรับปรุง 

 

 

 



ตารางท่ี 9 การแปลการควบคุมภายใน ให้เป็นคะแนนประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

การควบคุมภายใน คะแนะ 

ดีมาก 4 

ดี 3 

พอใช้ 2 

ต้องปรับปรุง 1 

ไม่มีการควบคุมภายใน 0 

ไม่มีการควบคุมภายใน 0 

 

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

 ประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการประกอบด้วย 1. การเกิดการทุจริตและ 2. การเกิด

ข้อบกพร่อง โดยพิจารณาการเกิดข้อบกพร่องประกอบจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 

(1) ข้อบกพร่องทางบัญชี 

(2) ข้อบกพร่องทางการเงิน 

(3) การด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค ์

(4) พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

(5) ข้อบกพร่องอ่ืน ๆ 

ล าดับขั้นของการด าเนินการแก้ไข แบ่งเป็น 

1. ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข 

นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้มีการสั่งการ/แนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง หรือสหกรณ์จังหวัด  

ยังไม่มีการแนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติ 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

- นายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์ได้ออกค าสั่ง/แนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องแล้วหรือสหกรณ์ 

  จังหวัดได้แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขข้องบกพร่อง 

-  สหกรณ์ได้เริ่มกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

3. ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จ าแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 ก. เสร็จต้องติดตาม สหกรณ์ได้ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือสหกรณ์มีการจัดให้ผู้รับผิด

จัดท าหนังสือรับสภาพหนี้ และมีการผ่อนช าระเป็นปกติ โดยการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แม้จะมี

สถานะด าเนินการเสร็จแล้วหากสหกรณ์ได้รับคืนค่าเสียหานยังไม่ครบถ้วนผู้รับผิดชอบยังคงต้องมีหน้าที่ติดตาม

ผลการด าเนินคดี การบังคับคดี หรือการปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ต่อไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับ

ค่าเสียหายคืนจนครบ หรือจนสิ้นสุดกระบวนการ 



 ข. เสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น) คือสหกรณ์ได้รับการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้รับคืนค่าเสียหาย

ครบถ้วน หรือด าเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการแล้ว เช่นสืบทรัพย์ แล้วผู้ทุจริตมี่สินทรัพย์ใด ๆ หรือตัดหนี้สูญ

แล้ว หรือการหยุดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิ งแล้วหรือยุติการด าเนินการนอกกรอบ

วัตถุประสงค์ฯ แล้ว หรือด าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่ง/แนะน า เสร็จสิ้นแล้ว 

ตารางท่ี 10 การแปลข้อบกพร่องเป็นคะแนนประสิทธิภาพของบริหารงาน 

การแก้ไขข้อบกพร่อง คะแนน 

 ไม่มีข้อบกพร่อง/ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 4 

 ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม/อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 2 

 ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข้ข้อบกพร่อง 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การจัดระดับ 

ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 



 

เกณฑก์ารจัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
 

เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรจัดท าขึ้นเพ่ือประเมินความเข้มแข็ง มั่นคง ประสิทธิภาพ 
และความสามารถ ของกลุ่มเกษตรกรโดยจะเป็นการประเมินประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่  

1. ความสามารถในการบริการสมาชิก (การมีส่วนร่วม)  
2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (อัตราส่วนทางการเงิน)  
3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน)  
4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (ข้อบกพร่องในการบริหารงาน) 

1. ความสามารถในการบริการสมาชิก  
 กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจในลักษณะอเนกประสงค์ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
รวบรวมผลผลิต ให้เงินกู ้รับฝากเงิน ให้บริการและส่งเสริมการเกษตร การประเมินความสามารถของกลุ่มเกษตรกร
ในการให้บริการแก่สมาชิกจะวัดจากสัดส่วน (ร้อยละ) ของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าวเปรียบเทียบกับ
สมาชิกท้ังหมด 

วิธีการค านวณ  
สัดส่วนสมาชิกที่มีส่วนร่วม =   จ านวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ x 100  
                                                 จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  

หมายเหตุ : จ านวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจให้นับสมาชิกที่ใช้บริการหรือร่วมท าธุรกิจกับกลุ่ม
เกษตรกร อย่างน้อย 1 ด้าน โดยไม่นับซ้ า ดังนั้น หากสมาชิก 1 คนมาใช้บริการหรือร่วมท าธุรกิจหลายด้าน ให้นับ 1 
 

ตารางท่ี 1 การให้คะแนนความสามารถในการให้บริการสมาชิก 

สัดส่วนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม  คะแนน 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 4 

ระหว่าง 60-69 2 

ระหว่างร้อยละ 60-69 0 
 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนนิธุรกิจ 

ประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร หลักการประเมิน ใช้แนวทางการประเมินความ       
มีเสถียรภาพทางการเงินที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ CAEL Score ประกอบด้วยมุมมอง 4 มิต ิ 

C : capital Strength ความเข้มแข็งของเงินทุน  
A : Asset Quality คุณภาพของสินทรัพย์  
E : Earning การท าก าไร  
L: Liquidity สภาพคล่อง  



ซึ่งสะท้อนระดับเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 แบบ ได้แก่คะแนน 
จากข้อมูลต าแหน่งในกลุ่มโดยการจัดล าดับ (Ranking Score) และคะแนนจากข้อมูลต าแหน่งเสถียรภาพจากการ 

ท าการเปรียบเทียบ (Benchmark Score) แนวทางการประเมินแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1 

 

ในการประเมินจะใช้คะแนน 2 กลุ่ม ได้แก ่ 
 2.1 คะแนนจากข้อมูลต าแหน่งในกลุ่มโดยการจัดล าดับ (Ranking Score) เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วน 
ทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรหนึ่ง ๆ กับอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรภาพรวม โดยการจัดล าดับข้อมูล
อัตราส่วนนั้น ๆ ของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด เรียงล าดับจากน้อยไปมาก แล้วแบ่งกลุ่มอัตราส่วนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ
ร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด แล้วพิจารณาค่าอัตราส่วนของกลุ่มเกษตรกรว่าตกอยู่กลุ่มใด  
ขั้นตอนการค านวณ  

2.1.1 ใช้สูตรค านวณ ค านวณอัตราส่วนของแต่ละกลุ่มเกษตรกร 

สูตรค านวณ 

(1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) เท่า   =           หนี้สิน 

                                                                     ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

      (2) อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ร้อยละ)                  =           ก าไร ขาดทุน สุทธิ       x 100 

                                                                          ทุนของกลุ่มเกษตรกรถัวเฉลี่ย   

 



       (3) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ร้อยละ)  =  ก าไร ขาดทุน จากการด าเนินงาน    x 100 

                                                                                  สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย   

       (4) อัตราทุนหมุนเวียน (เท่า)   =      สินทรัพย์หมุนเวียน 

                                                                             หนี้สินหมุนเวียน 

2.1.2 แบ่งกลุ่มข้อมูล  
น าตัวเลขแต่ละอัตราส่วนทีค่ านวณได้ของกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศมาเรียงล าดับจากน้อยไปมาก  

แล้วแบ่งกลุ่มอัตราส่วนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด (ใช้การค านวณ เรียงลาดับ และจัดกลุ่ม
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ก าหนดคะแนนแต่ละช่วงตามตารางที่ 2  

2.1.3 กาหนดต าแหน่งแต่ละกลุ่มเกษตรกร  
น าอัตราส่วนของแต่ละกลุ่มเกษตรกร มาพิจารณาดูว่าอัตราส่วนนั้นตกอยู่ต าแหน่งร้อยละที่เท่าใด  

2.1.4 แปลผลเป็นคะแนน  
 น าช่วงร้อยละจากข้อ 2.1.3 เทยีบกับตารางแสดงการแปลผล (ตารางที่ 2) และดูค่าคะแนนที่ได้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการแปลผลคะแนนจากอัตราส่วนทางการเงิน 

 

2.2 คะแนนจากข้อมูลต าแหน่งเสถียรภาพจากการเปรียบเทียบ (Benchmark Score) เป็นคะแนนจาก
การน าข้อมูลอัตราส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้กาหนดไว้แล้ว (โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)  

ขั้นตอนการค านวณ  
2.2.1 ค านวณอัตราส่วน 

(5) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร  =        ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน           x 100 
     ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ร้อยละ)          ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(6) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) =      ทุนส ารอง 
                            สินทรัพย์ 
(7) อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้  =   ลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด   x 100 
    ตามก าหนด (ร้อยละ)                                  ลูกหนี้ระยะสั้นที่ถึงก าหนดช าระ    



2.2.2 เปรียบเทียบกับตารางแปลผลคะแนน  
ตารางท่ี 3 แสดงการแปลผลคะแนน Benchmark Score อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการแปลผลคะแนน Benchmark Score อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการแปลผลคะแนน Benchmark Score อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

 

         เมื่อได้ผลคะแนนที่ได้จากอัตราส่วนทางการเงินมาแล้ว ทั้ง 7 ข้อ ให้น ามาคูณค่าสัมประสิทธิ์ ตามตารางที ่6 
เพ่ือหา CAEL Score และรวมเป็นคะแนนเสถียรภาพทางการเงิน  
 



ตารางท่ี 6 ผลการค านวณเสถียรภาพทางการเงิน 

 

สมมตุิกลุม่เกษตรกรท านาเจริญดี มีคะแนนตามตารางที่ 7 จะมีค่า CAEL Score เท่ากับ 24.983  
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างผลการค านวณเสถียรภาพทางการเงินกลุ่มเกษตรกรท านาเจริญดี 

 
          เมื่อได้คะแนนเสถียรภาพทางการเงินแล้ว น ามาเทียบกับระดับเสถียรภาพทางการเงิน และคะแนน
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ในตารางที ่8 



ตารางท่ี 8 การแปลผลการค านวณช่วงของ CAEL Score เป็นระดับเสถียรภาพทางการเงินและคะแนน
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกจิ 

 
 

            จากตัวอย่างในตารางท่ี 7 กลุ่มเกษตรกรท านาเจริญดี คะแนนรวม 24.983 อยู่ในระดับม่ันคงดี คะแนน
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเท่ากับ 3 คะแนน  
 

ค าอธิบายการประเมินจากระดับเสถียรภาพทางการเงิน ดังนี้  
ระดับม่ันคงดีมาก หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดีมาก สามารถรับผลกระทบ ที่เกิดจากความ

ผันผวนของภาวะธุรกิจได้ดี  
ระดับม่ันคงดี หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินดี สามารถรับผลกระทบที่เกิดจาก ความผันผวน

ของภาวะธุรกิจไม่เต็มที่ซึ่งต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในบางด้าน  
ระดับม่ันคงตามมาตรฐาน หมายถึง ระดับที่มีความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถรับ

ผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้พอสมควร แต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ    
ต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน มิฉะนั้นอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้ 

ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ระดับท่ียังไม่มีความม่ันคงทางการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถรับ
ผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้บ้างแต่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้น การบริหารจัดการต้องได้รับ
การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมความม่ันคงทางการเงินให้เข้มแข็งข้ึน  

ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมายถึง ระดับที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนขาดแห่งทุน ซึ่งต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจต้องประสบกับสถานภาพที่ต้องล้มละลาย 

 

3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรประเมินจากคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร โดยกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ได้จัดท าระบบประเมินการจัดชั้นการควบคุมภายใน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีประเมินชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในของกลุ่มเกษตรกร ส าหรับการประเมินกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีธุรกิจซับซ้อนจะใช้การประเมินแบบย่อ             
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที ่1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 

1) คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  

2) กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยสม่ าเสมอ  

3) เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  



4) ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  

5) ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่  

6) มีการก าหนดแผนด าเนินธุรกิจและรับสมาชิก/ทุนเรือนหุ้นประจ าปี  

7) มีการประมาณการรายได้-รายจ่ายประจ าปี  

8) มีการก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ  
ส่วนที ่2 การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  

1) มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเงิน บัญชี และการอนุมัติออกจากกัน  

2) มีการตรวจนับเงินสดเทียบกับบัญชีทุกสิ้นวัน  

3) มีการอนุมัติจ่ายเงินโดยผู้มีอานาจ  

4) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสด  

5) มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน  

6) มีผู้ท าหน้าที่จัดทาบัญชี  

7) มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี  

8) มีการจัดเก็บ/รักษาเอกสารส าคัญและเอกสารการบันทึกบัญชี  

9) มีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการข้ันต้นและบัญชีแยกประเภท  

10) มีการจัดท าบัญชีย่อย  

11) มีการจัดเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยกับบัญชีคุมยอด  

12) มีการจัดท างบทดลอง  

13) มีการจัดท างบการเงิน  

14) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินค้า/สินทรัพย์  

15) มีการตรวจนับสินทรัพย์เทียบกับทะเบียนคุมเป็นครั้งคราว  

16) มีการจัดเก็บสินค้าและสินทรัพย์เหมาะสม  

17) มีการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  

18) มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบ  
19) มีการยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้  

ส่วนที ่3 การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
1) มีการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

2) มีการแจ้งข้อมูลการด าเนินธุรกิจและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่สมาชิก  

3) คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารงาน  

4) ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  

5) มีระบบรักษาปลอดภัยของข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูล  

6) มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  

7) มีการส ารองข้อมูลและเก็บข้อมูลชุดส ารองไว้ในที่ปลอดภัย  



8) มีเครื่องส ารองไฟ  

9) มีการจัดวางคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
ส่วนที ่4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล  

1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการโดยสม่ าเสมอ  

2) มีการบันทึกรายงานการประชุม  

3) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ     
ที่ก าหนดไว้  

4) มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

การค านวณจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  
การคิดค่าคะแนน ส่วนที่ 1, 3, และ 4 ให้คะแนนแต่ละข้อเท่ากันทุกข้อ โดยมีค าตอบให้เลือก 3 ค าตอบ 

3 ระดับคะแนน ได้แก่  
ใช่ 1 คะแนน  
ไม่ไช่ 0 คะแนน  
ไมม่ีกิจกรรม 0 คะแนน  
คะแนนสูงสุดของแต่ละข้อเท่ากับ 1 คะแนน ดังนั้นส่วนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน ส่วนที่ 3 มี 

คะแนนเต็ม 9 คะแนน ส่วนที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
การคิดค่าคะแนน ส่วนที่ 2 จะมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ ได้แก่  

มีระดับการควบคุมภายในที่ดี 3 คะแนน  
มีระดับการควบคุมภายในดีพอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 2 คะแนน  
มีระดับการควบคุมภายในที่ยังไม่ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง 1 คะแนน  
ไม่มีระดับการควบคุมภายใน หรือไม่มีการควบคุมในเรื่องนั้น ๆ 0 คะแนน  
ไม่มีกิจกรรม ไม่น าข้อนี้มาคิดคะแนน  
ค าถาม 19 ข้อ คะแนนสูงสุดของแต่ละข้อเท่ากับ 3 คะแนน ดังนั้นส่วนที่สองจะมีคะแนนเต็ม  

57 คะแนน  
วิธีรวมคะแนน จะรวมคะแนนแต่ละส่วน และค านวณหาระดับคุณภาพของแต่ละส่วนก่อน คะแนน 

จะออกมาไม่เกิน 1 เช่น ส่วนที่ 1 มีค าถาม 8 ข้อ ตอบใช่ 5 ข้อ ได ้5/8 = 0.63 คะแนน และน าไปเทียบในตาราง 9 
แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ 
ตารางท่ี 9 แปลผลคะแนนการควบคุมภายใน 

 



หากส่วนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้คะแนน 0.63 คะแนน หมายความว่า ผลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ระดับชั้นคุณภาพ พอใช้  

ให้ค านวณเช่นนี้ทั้ง 4 ส่วน แล้วน าผลทั้ง 4 ส่วนมาบวกกัน หารสี่ เพ่ือให้ได้คะแนนเฉลี่ย และน ามาเทียบ
กับเกณฑ์ตามตารางที ่9  
ตารางท่ี 10 ตัวอย่างการคานวณคะแนนภาพรวม 

 
ผลการประเมินภาพรวมมีค่าคะแนนและสรุปผลระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 5 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพการควบคุมภายในดีมาก หมายถึง กลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดีมาก เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดีมาก รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการจัดท าข้อมูล
ทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุม
ดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับ ดีมาก 

คุณภาพการควบคุมภายในดี หมายถึง กลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
ก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดีเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและมีประสิทธิภาพดีรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร  การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
และการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ 
และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้ วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของกลุ่ม
เกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี  

คุณภาพการควบคุมภายในพอใช้ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์กรก าหนดขึ้น ซ่ึงเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลพอสมควร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช้ รวมถึงการรายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด 
ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลาพอสมควร ซึ่งยัง
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับพอใช้  

 
 



คุณภาพการควบคุมภายในควรปรับปรุง หมายถึง กลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูล
ทางการเงินที่ควรปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับควรปรับปรุง  

น าผลการประเมินภาพรวมแปลเป็นคะแนนประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 
  

ตารางท่ี 11 การแปลระดับการประเมินการควบคุมภายในเป็นคะแนนประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

 
 

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
ประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาการเกิดข้อบกพร่อง ดังนี้  

1) ข้อบกพร่องทางบัญชี  
2) ข้อบกพร่องทางการเงิน  
3) การด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์  
4) พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
5) ข้อบกพร่องอ่ืน ๆ  

ระดับข้ันของการด าเนินการแก้ไข แบ่งเป็น  
1) ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข  

              นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้มีการสั่งการ/แนะนาให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือสหกรณ์จังหวัดยังไม่แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ  

2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข  
              นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรได้ออกคาสั่ง/แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  

หรือสหกรณ์จังหวัดได้แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 
 
 
 
 



3) ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จ าแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
ก. เสร็จต้องติดตาม กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือกลุ่มเกษตรกร     

มีการจัดให้ผู้รับผิดท าหนังสือรับสภาพหนี้ และมีการผ่อนช าระเป็นปกติ โดยการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง แม้จะ
มีสถานะด าเนินการแล้วเสร็จ หากกลุ่มเกษตรกรได้รับคืนค่าเสียหายยังไม่ครบถ้วน ผู้รับผิดชอบยังมีหน้าที่ติดตามผล
การด าเนินคด ีการบังคับคดี หรือการปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับค่าเสียหายคืนจนครบ หรือ
จนสิ้นสุดกระบวนการ 

ข. เสร็จสมบูรณ์ คือกลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้รับคืนค่าเสียหายครบถ้วน  
หรือด าเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการแล้ว เช่น สืบทรัพย์ แล้วผู้ทุจริตไม่มีทรัพย์สินใด ๆ หรือ ตัดหนี้สูญแล้ว หรือ
การหยุดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงแล้ว หรือยุติการด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ฯ 
แล้ว หรือด าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรสั่ง/แนะน า เสร็จสิ้นแล้ว  
 

ตารางท่ี 12 การแปลข้อบกพร่องและการแก้ไขเป็นคะแนนประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

 
 

สรุปเกณฑ์การจัดชั้นกลุ่มเกษตรกร  
การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร จะจัดตามผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน พิจารณากลุ่มเกษตรกร

รายกลุ่มว่าได้คะแนนในแต่ละด้านเท่าไร แล้วก าหนดผลการประเมินตามตามตารางที่ 10  
ตารางท่ี 10 การจัดชั้นกลุ่มเกษตรกร 

 



 
หมายเหตุ  

1. กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องและยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข อยู่ระดับชั้น 3  
2. กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกมีส่วนร่วมต่ ากว่าร้อยละ 60 + อัตราส่วนทางการเงินต้องปรับปรุง/ต้องแก้ไข 

เร่งด่วน + ไม่มีการควบคุมภายใน/ต้องปรับปรุง (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข) อยู่ในระดับชั้น 3  
3. กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกมีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ 70 + อัตราส่วนทางการเงินมั่นคงดีมาก มั่นคงด ี

มั่นคงตามมาตรฐาน + มีการควบคุมภายในดีมาก/ดี และไม่มีข้อบกพร่อง อยู่ในระดับชั้น 1  
4. กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ จะอยู่ระดับชั้น 2  
ตามเกณฑ์ดังกล่าวสามารถประเมินกลุ่มเกษตรกรได้เป็น 4 ระดับชั้น ได้แก ่ 
ชั้น 1 กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 และมี 

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีถึงดีมาก และไม่มี
ข้อบกพร่องจากการด าเนินงานหรือมีข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ชั้น 2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่างร้อยละ 60 - 69 และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ หรือกลุ่ม
เกษตรกรที่เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จแต่ต้องติดตาม หรืออยู่ระหว่างการแก้ไข  

ชั้น 3 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 และ มีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และมีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต้องปรับปรุง หรือไม่มีระบบ
ควบคุมภายใน หรือมีข้อบกพร่องที่ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข  

ชั้น 4 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรสั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างช าระบัญชี 
 
แนวทางการด าเนินการ  

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่1 และ 2 บันทึกข้อมูล 
กลุ่มเกษตรกรในระบบโปรไฟล์  

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งข้อมูลระดับเสถียรภาพทางการเงิน และระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
หลังจากการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร  

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ประมวลข้อมูล และประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรชั้น 
1 และ 2 ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง  

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งผลการประเมินไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริม

สหกรณก์รุงเทพมหานคร พ้ืนที ่1 และ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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