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ส่วนที่ 1  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์  
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 ความเป็นมา 
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรการเงินที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน		 

รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความ

พร้อมในการบริการทางการเงินแก่สมาชิก	 เป็นองค์กรที่เข้มแข็งทางด้านการเงิน	 ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและ

ชุมชน	 ตลอดจนการสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในสหกรณ์ให้กับสมาชิก	 จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการ

บริหารจัดการสหกรณ์	ซึ่งการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ	จะต้องอาศัยการตรวจสอบ	รวมถึง

การประเมนิการบรหิารจดัการสหกรณอ์ยา่งสมำ่เสมอ	กรมสง่เสรมิสหกรณ	์และชมุนมุสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นแหง่ประเทศไทย 

จำกัด	 จึงได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นไปในทิศทาง	 

เดียวกัน	 และเห็นว่าควรจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์	 เพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 

ให้เป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง	 โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ซึ่งมีเนื้อหา

ครอบคลุม	การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในทุกด้าน	รวมทั้งหมด	7	หมวด	คือ	หมวดที่	1	ประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการทางการเงนิ	หมวดที	่2	การดำเนนิงานภายในสหกรณ	์หมวดที	่3	ธรรมาภบิาลในสหกรณ	์หมวดที	่4	การเปน็ทีป่รกึษา

ทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์	 หมวดที่	 5	 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์	 หมวดที่	 6	 ความเชื่อมั่นและ	 
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แกส่มาชกิและชมุชน	 ซึง่คณะกรรมการดำเนนิการของสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นจะทราบผลการดำเนนิงานของสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น	 

ว่ามีจุดอ่อน	 จุดแข็งในด้านใด	 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข	 อันจะนำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปสู่ความเป็นองค์กรทางการเงิน

และสวัสดิการชุมชน	

 
 วัตถุประสงค์ 
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เป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน	ตามอุดมการณ์	หลักการ	วิธีการสหกรณ์	และหลักการสหกรณ์สากล		

	 2.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และน่าเชื่อถือ		 
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การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	
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 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน	 จำนวน	 7	 หมวด	 โดยมีวิธีการประเมินและให้

คะแนนในการประเมินแต่ละหมวด	ดังนี้	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมวดที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  (200 คะแนน) 
 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	 เป็นการประเมินผลโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน	 

มาวเิคราะห	์ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดท้ำการวเิคราะหแ์ละเกบ็รวบรวมจะเปน็ปจัจยัสำคญัในการตดัสนิใจการบรหิาร	 และการดำเนนิงาน

ของสหกรณ์	 โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์	 เพื่อประกอบการวางแผน

และการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง	ๆ	การประเมินสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นดงักลา่ว จะใชร้ะบบ	PEARLS	และ	CFSAWS:ss	เปน็

เครือ่งมอืในการประเมนิสหกรณ	์มรีายละเอยีด	ดงันี ้  

	 1.	 ระบบ	 PEARLS	 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับวิเคราะห์จุดสำคัญ	 ๆ	 ในการดำเนินงานของสหกรณ์	 ซึง่การ

ประเมินค่าเหล่านี้มีประโยชน์ในการกำหนดรู้แนวโน้มและสืบหาจุดที่น่าห่วงใยหรือข้อบกพร่องของสหกรณ์	 สภาเครดิตยูเนี่ยนโลก 

(World	Council	of	Credit	Union	(WOCCU)	ได้สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพขึ้น	โดยการสร้างอตัราสว่นทางการเงนิ

ทีส่ำคญัใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั	 เรยีกวา่	 PEARLS	และไดน้ำไปพฒันาสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนทั่วโลก	 เพื่อเตือนฝ่ายจัดการ

ให้ทราบถึงปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับสหกรณ์	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการ,	 ตรวจสอบ

และให้คำชี้แนะในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ประกอบด้วย	 P	=	Protection	 (การปอ้งกนัความเสีย่ง),	E	=	Effective	 financial	

Structure	(โครงสรา้งทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ),	A	=	Asset	quality	(คุณภาพของสินทรัพย์),	R	=	Rates	of	return	and	

Cost	(อัตราผลตอบแทนการลงทุน),	L	=	Liquidity	(สภาพคล่อง),	S	=	Sign	of	Growth	(สัญญาณแสดงความเจริญเติบโต)  

	 2.	 ระบบ	 CFSAWS:ss	 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน	 ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น

เครื่องมือในการเตือนภัยของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	การประเมินชุดนี้ได้นำอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ต่อกำไรก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 อัตราส่วนลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนดมาประเมินควบคูไ่ปกบั PEARLS (สำหรบัอตัราสว่น

ทนุสำรองตอ่สนิทรพัย	์เปน็อตัราสว่นทีถ่กูกำหนดไวโ้ดย	PEARLS	แลว้)  

 

 

 

หมวดที่ รายการ คะแนน 

1	 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	 200	

2 การดำเนินงานภายในของสหกรณ์	 200	

3 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 200	

4 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์	 100	

5 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์	 100	

6 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์	 100	

7 การจัดสวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน	 100 

 รวมคะแนน 1,000 
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 1. การป้องกันความเสี่ยง 
    1.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างมากกว่า 12 เดือน (8 คะแนน) อธิบายว่า	 สหกรณ์มีการตั้ง	 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้คั่งค้างมากกว่า	 12	 เดือน	 ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้เงินกู้และให้สินเชื่อ	

สหกรณ์ควรมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อจำนวนหนี้คั่งค้างมากกว่า	 12	 เดือน	 ร้อยละ	 100	 ของจำนวนหนี้คั่งค้าง	 

มากกว่า	12	เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       1.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างน้อยกว่า 12 เดือน (8 คะแนน) อธิบายว่า	 สหกรณ์มีการตั้ง	 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	12	เดือน	ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้เงินกู้และให้สินเชื่อ	สหกรณ์

ควรมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อจำนวนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	 12	 เดือน	 ร้อยละ	 35	 ของจำนวนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า		 

12	เดือน	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกว่า	12	เดือน	x	100	

จำนวนหนี้คั่งค้างมากกว่า	12	เดือน	

ร้อยละ	100 8	

91.67 – 99.99   7	
83.34	–	91.66       6	

75.01	–	83.33	 5 
66.68	–	75.00	 4 

58.34	–	66.67	 3 
50.00	–	58.33	 2 
ต่ำกว่าร้อยละ	50.00	 1	

 

ผลการประเมิน ………………………………………………… 

 

คะแนน ....................................................... 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน้อยกว่า	12	เดือน	x	100 

จำนวนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	12	เดือน	

ร้อยละ	35.00	ขึ้นไป	 8	

 30.00	–	34.99		 7	

	25.00	–	29.99	 6 

	20.00	–	24.99	 5 

	15.00	–	19.99	 4 

	10.00	–	14.99	 3 

			5.00	–	9.99	 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00	 1	

 

ผลการประเมิน ………………………………………………… 

 

คะแนน ........................................................ 
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 2. โครงสร้างทางการเงิน 
     2.1 ทนุเรอืนหุน้ตอ่สนิทรพัยร์วม (8 คะแนน)	อธบิายวา่	สหกรณม์ทีนุเรอืนหุน้มากนอ้ยเพยีงใด	เมือ่เทยีบกบั

สนิทรพัยท์ัง้หมด	หากอตัราสว่นนีส้งู	 แสดงวา่สหกรณม์เีงนิกองทนุทีป่อ้งกนัความเสีย่งดา้นการใหเ้งนิกูแ้ละดา้นสภาพคลอ่ง 

แต่ก็อาจทำให้การขยายตัวของธุรกิจเป็นไปได้ช้า	 และอาจทำให้ผู้บริหารมีภาระในการหารายได้	 แต่ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ	

แสดงว่าสหกรณ์มีความมั่นคงต่ำ	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนทุนเรือนหุ้นระหว่างร้อยละ	10	-	20	ของสินทรัพย์รวม		 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.2  เงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม (8 คะแนน) อธิบายว่า	 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกมากน้อยเพียงใด	

เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมด	 หากอัตราส่วนนี้สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	 อาจทำให้สหกรณ์มีความเสี่ยงมากขึ้น	 

ในการบริหารสภาพคล่อง	 แต่ถ้าสหกรณ์มีอัตราส่วนนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	อาจทำให้การขยายตัวโครงสร้างทางการเงิน

ของสหกรณ์เป็นไปได้ช้า	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนเงินรับฝากระหว่างร้อยละ	70	-	80	ของสินทรัพย์รวม		 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

ทุนเรือนหุ้น	x	100	

สินทรัพย์รวม	

ร้อยละ	10.00	–	20.00	 8 

9.17	–	9.99				หรือ						20.01	–	30.00	 7 

8.34	–	9.16				หรือ						30.01	–	40.00		 6 

7.51	–	8.33				หรือ   มากกว่าร้อยละ	40.00	 5	

6.68	–	7.50																			 4 

5.84	–	6.67		 3 

5.00	–	5.83	 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00	 1	

 

ผลการประเมิน …………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

เงินรับฝากจากสมาชิก	x	100	

สินทรัพย์รวม	

ร้อยละ		70.00	–	80.00	 8 

60.00	–	69.99	    หรือ										80.01	–	81.99	 7 

50.00	–	59.99					หรือ										82.00	–	83.99		 6 

40.00	–	49.99					หรือ										84.00	–	85.99	 5 

30.00	–	39.99					หรือ										86.00	–	87.99	 4 

20.00	–	29.99					หรือ										88.00	–	89.99	 3 

10.00	–	19.99					หรือ										90.00	–	92.00	 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	10.00	หรือ		มากกว่าร้อยละ	92.00	 1	

 

ผลการประเมิน …………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 
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  2.3  ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือต่อสินทรัพย์รวม (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มี

ประสิทธิภาพ	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนเงินให้สมาชิกกู้	อยู่ระหว่าง	ร้อยละ	70	-	80	ของสินทรัพย์รวม	 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4  ทนุสำรองตอ่สนิทรพัยร์วม (8 คะแนน)	อธบิายวา่	สหกรณม์ทีนุสำรองมากนอ้ยเพยีงใดเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับสินทรัพย์ทั้งหมด	หากอัตราส่วนนี้สูง	แสดงว่าสหกรณ์มีเงินกองทุนในการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้กู้หรือให้สินเชื่อ

และด้านสภาพคล่องสูง	 มีความมั่นคงทางการเงินและมีความน่าเชื่อถือ	 ทุนสำรองจะใช้เพื่อชดเชยการขาดทุน		 

หากสหกรณ์มีอัตราส่วนต่ำ	 อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วนทุนสำรอง	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของสินทรัพย์รวม		 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	x	100

สินทรัพย์รวม

ร้อยละ		70.00	–	80.00 8

60.00	–	69.99									หรือ						80.01		–		81.99 7

50.00	–	59.99									หรือ						82.00		–		83.99	 6

ต่ำกว่าร้อยละ	50.00			หรือ					 84.00		–		85.99 5

																																							86.00		–		87.99 4

																	 	 88.00		–		89.99 3

																													 90.00		–		92.00 2

																																มากกว่าร้อยละ	92.00 1

ผลการประเมิน ………………………… คะแนน ..................................................................

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ทุนสำรอง	x	100

สินทรัพย์รวม

ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป 8

	9.00		–		9.99 7

	8.00		–		8.99						 6

	7.00		–		7.99 5

	6.00		–		6.99 4

	5.00		–	 5.99 3

	4.00		–	 4.99 2

ต่ำกว่าร้อยละ	4.00 1

ผลการประเมิน …………………………………..……… คะแนน ..................................................................
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  2.5  สินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์ต้องกันสำรองสภาพคล่องไว้

หากสมาชิกมาถอนเงินฝาก	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนสภาพคล่องระหว่างร้อยละ	15	-	20	ของสินทรัพย์รวม			 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  คุณภาพของสินทรัพย์ 

              3.1 หนี้คั่งค้างต่อลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	 

ร้อยละ	 5	 ของลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	 ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 และหากสหกรณ์มีการติดตามหนี้	 

ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

สินทรัพย์สภาพคล่อง		x	100	

สินทรัพย์รวม	

ร้อยละ		15.00	–	20.00	 8 

12.67		–		14.99	   หรือ												20.01	–	30.00	 7 

10.34		–		12.66				หรือ		 30.01	–	40.00		 6 

	8.01		–		10.33				หรือ     มากกว่าร้อยละ	40.00      5 

	5.68		–			8.00																 4 

	3.34		–			5.67																																										 3 

	1.00		–		3.33																																										 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	1.00        1 

 

ผลการประเมิน ……………………… 

 

คะแนน .................................................................. 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

หนี้คั่งค้างทั้งสิ้น		x	100	

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00			 8 

 5.00	–	5.83	 7	

	5.84	–	6.67       6	

	6.68	–	7.50		 5 

	7.51	–	8.33	 4 

	8.34	–	9.16	 3 

	9.17	–	10.00	 2 

มากกว่าร้อยละ	10.00	ขึ้นไป	 1	

 

ผลการประเมิน …………………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 
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              3.2  สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์ควรมีการลงทุน	 

ในสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากเกินไป	ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	สหกรณ์

ควรมีสัดส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	น้อยกว่าร้อยละ	5	ของสินทรัพย์รวม	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  ผลตอบแทนการลงทนุ 

             4.1 รายได้ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์มีรายได้การบริหารงานสหกรณ์	 

ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10		 

ของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้		x	100

สินทรัพย์รวม

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00		 8

	5.00		–		5.83 7

	5.84		–		6.67						 6

	6.68		–		7.50	 5

	7.51		–		8.33 4

	8.34		–		9.16 3

	9.17		–		10.00 2

มากกว่าร้อยละ	10.00	ขึ้นไป 1

ผลการประเมิน …………………………………………… คะแนน ..................................................................

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

รายได้รวม		x	100	

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	

ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป	 8	

 9.17		–		9.99	 7	

	8.34		–		9.16       6	

	7.51		–	 8.33	 5 

	6.68		–		7.50	 4 

	5.84		–		6.67	 3 

	5.00		–	 5.83	 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00	 1	

 

ผลการประเมิน …………………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 
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    4.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 

ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ	 3	 -	 10		 

ของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           4.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 ประสิทธิภาพ			 

ในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 ซึ่งเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายคงที่	 มีความสัมพันธ์กับรายได้ที่อาจจะผันผวนตามภาวะ

ธุรกิจของสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร	 หากอัตราส่วนสูงจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน	 หากอัตราส่วนเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน	 ก็จะทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของกำไรก่อนหัก	 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		x	100	

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	

ร้อยละ		3.00	–	10.00	 8 

10.01	–	 10.83			หรือ						2.00		–		2.99	 7 

10.84	–		11.66			หรือ						1.00		–		1.99	 6 

11.67	–	12.49				หรือ ต่ำกว่าร้อยละ	1.00																	5 

12.50	–	13.32																				 4 

13.33	–	14.16											 3 

14.17	–	15.00																																										 2 

มากกว่าร้อยละ	15.00        1 

 

ผลการประเมิน …………………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		x	100

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ต่ำกว่าร้อยละ		40.00		 8

	40.00		–		43.33 7

	43.34		–	46.67					 6

	46.68		–		50.01 5

	50.02		–		53.34 4

	53.35		–		56.67 3

	56.68		–		60.00 2

มากกว่าร้อยละ		60.00 1

ผลการประเมิน …………………………………………… คะแนน ..................................................................
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             4.4  กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (8 คะแนน)	อธิบายว่า	สหกรณ์มีความสามารถในการหาผลตอบแทน

ให้กับสมาชิกได้มากน้อยเพียงใด	 หากอัตราสูง	 แสดงว่าประสิทธิภาพการทำกำไรของสหกรณ์สูง	 หากอัตราส่วนต่ำ		 

แสดงว่า	ประสิทธิภาพการทำกำไรของสหกรณ์ต่ำ	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10		ของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. สภาพคล่องทางการเงนิ 

      5.1  ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด (8 คะแนน)	 อธิบายว่า	 ความสามารถในการเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินกู้	 

ที่ชำระได้ตามกำหนด	 เทียบกับลูกหนี้ที่ถึงกำหนดของสหกรณ์มีมากน้อยเพียงใด	 หากอัตราส่วนสูง	 แสดงว่าสภาพคล่อง	 

ทางการเงินดี	 หากอัตราส่วนนี้ต่ำ	 แสดงว่าสมาชิกมีหนี้เงินกู้	 เกินความสามารถในการชำระหนี้	 สหกรณ์ควรมีสัดส่วน	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

  

        

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

กำไรสุทธิ		x	100	

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	

	ตั้งแต่ร้อยละ	10.00		ขึ้นไป	 8	

		9.17		–		9.99	 7 

  8.34		–		9.16     6	

 	7.51		–		8.33	 5 

		6.68		–		7.50	 4 

		5.84		–		6.67	 3 

		5.00		–		5.83	 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	5.00	 1	

 

ผลการประเมิน …………………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด		x	100

ลูกหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ

	ตั้งแต่ร้อยละ		90.00		ขึ้นไป 8

	85.00	–	89.99 7

	80.00	–	84.99	 6

	75.00	–	79.99 5

	70.00	–	74.99 4

	65.00	–	69.99 3

	60.00	–	64.99 2

ต่ำกว่าร้อยละ	60.00 1

ผลการประเมิน …………………………………………… คะแนน ..................................................................



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 

 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน10

         5.2  สภาพคล่องต่อเงินรับฝาก (8 คะแนน)	อธิบายว่า	เงินสดทั้งหมดที่นำไปลงทุนชั่วคราว	=	เงินสดในมือ	

เงินฝากธนาคาร	ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	เงินฝากประจำระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	และหนี้สินที่มีภาระผูกพัน	=	

เงินกู้ภายนอกที่ต้องชำระภายใน	 1	 ปี	 รายการบัญชีค้างจ่าย	 (รายการบัญชีค้างจ่ายทุกรายการ	 สำรองบำเหน็จที่เป็นหนี้

ผูกพันในระยะเวลา	 1	 ปี	 	 ในการนำตัวเลขมาคำนวณให้นำข้อมูล	 2	 ปี	 มาพิจารณา	 	 โดยการนำบัญชีค้างจ่ายปีปัจจุบัน	 

ลบปีก่อน)	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ	15	-	20	ของเงินรับฝาก			

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  การแสดงความเจริญเติบโต 

     6.1 การเจริญเติบโตด้านสมาชิก (8 คะแนน)	 อธิบายถึง	 สหกรณ์มีการเจริญเติบโตทางด้านสมาชิก	 

มีประสิทธิภาพ	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ	12	ของสมาชิกสามัญปีก่อน		 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

สภาพคลอ่ง	(เงนิสดทัง้หมดทีน่ำไปลงทนุ

ชัว่คราว –	หนีส้นิทีม่ภีาระผกูพนั)		x	100 

เงินรับฝาก	

ร้อยละ		15.00	–	20.00	 8 

14.17	–	14.99	    หรือ              20.01	–	30.00   7 

13.34	–	14.16					หรือ														30.01	–	40.00																 6 

12.51	–	13.33					หรือ      มากกว่าร้อยละ	40.00         5 

11.68	–	12.50																										 4 

10.84	–	11.67																										 3 

10.00	–	10.83																										 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	10.00           1 

 

ผลการประเมิน ……………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

(สมาชิกปีปัจจุบัน	–	สมาชิกปีก่อน)	x	100 

สมาชิกปีก่อน	

	ตั้งแต่ร้อยละ	12.00		ขึ้นไป	 8	

	10.50	 –		11.99	 7 

		9.00		–		10.49       6	

 	7.50		–				8.99		 5 

		6.00		–				7.49	 4 

		4.50		–				5.99		 3 

		3.00		–				4.49	 2 

	ต่ำกว่าร้อยละ	3.00	 1 

 

ผลการประเมิน …………………………………………… 

 

คะแนน .................................................................. 
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   6.2  การเจริญเติบโตด้านสินทรัพย์ (8 คะแนน)	 อธิบายถึง	 สหกรณ์มีการเจริญเติบโตทางด้านสินทรัพย์	 

ที่มีประสิทธิภาพ	สหกรณ์ควรมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ	10	ของสินทรัพย์รวมปีก่อน	 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   คดิรอ้ยละ 90 ของคะแนนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

(สินทรัพย์ปีปัจจุบัน	–	สินทรัพย์ปีก่อน)	x	100 

สินทรัพย์รวมปีก่อน	

	ตั้งแต่ร้อยละ	10.00		ขึ้นไป	 8	

		9.00	–		9.99	 7 

  8.00	–		8.99	     6	

 	7.00	–		7.99			 5 

		6.00	–		6.99		 4 

		5.00	–		5.99	 3 

		4.00	–		4.99		 2 

ต่ำกว่าร้อยละ	4.00	 1	

 

ผลการประเมิน ……………………………………………………… 

 

คะแนน .................................................... 

คะแนนที่ได้ระหว่าง เกณฑ์ประเมิน (200 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ

122.40	–	136.00 200 100

108.80	–	122.39 180 90

	95.20	–	108.79 160 80

	81.60	–	95.19 140 70

	68.00	–	81.59 120 60

	54.40	–	67.99 100 50

	40.80	–	54.39 80 40

	27.20	–	40.79 60 30

	13.60	–	27.19 40 20

น้อยกว่า	13.60 20 10

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ

17 รายการ
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หมวดที่ 2 การดำเนินงานภายในของสหกรณ์ (200 คะแนน) 
	 	 การดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนอกจากจะมีความแตกต่างในด้านการให้บริการแก่สมาชิก	 

ตามประเภทของสหกรณ์แล้ว	ยังมีความแตกต่างในเรื่องต่าง	ๆ	อีก	อาทิ	ขนาดของสหกรณ์	ปริมาณธุรกิจ	ฐานะการเงิน		

การควบคุมภายใน	 สาเหตุอาจมาจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ	์ ดังนั้น		 

เพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสมาชิก	 จึงได้มีการประเมินการดำเนินงานภายใน	 

ของสหกรณ์ในเรื่องของการควบคุมภายใน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์	 เกิดการป้องปราม	 และรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์	

รวมทั้งให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์	 ขอ้บงัคบั	 ระเบยีบ	คำสัง่	 	 และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง		 

โดยกำหนดเกณฑก์ารประเมนิ	10	เรือ่ง	จำนวน	74	รายการ	ประกอบด้วย	การติดตามผลการปฏิบัติงาน	การจัดทำทะเบียน

และการจัดทำรายงานประจำปี	 งานการเงิน	 	 การจัดทำบัญชี	 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน	 ธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจการ	 

รับฝากเงิน	การจัดสวัสดิการอื่น	ๆ	และการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต	มีรายละเอียดดังนี้	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

ระดับคะแนน 

ปฏิบัติ/มี 
1 

ไม่ปฏิบัติ 
0 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

				1.1	สหกรณ์นำคำแนะนำแนวทางการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์เสนอ																
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ	

  

				1.2	ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน																
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	

  

				1.3	ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนงานประจำปีของสหกรณ์	ที่ประชุม	 
คณะกรรมการดำเนินการได้มีการกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข	

  

				1.4	ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการเสนองบทดลองหรือ	
รายรับ	-	รายจ่ายของสหกรณ์ต่อที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน	

  

				1.5	สหกรณ์มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้แล้วเสร็จ	ภายใน	30	วัน										
ให้ถูกต้องสมบูรณ์	

  

				1.6	คณะกรรมการดำเนินการควบคุมให้ฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการ		 
หรือกรรมการ	ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	

  

				1.7	สหกรณ์ได้สำเนาระเบียบต่าง	ๆ	ที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ให้นายทะเบียน
สหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ	

  

รวมคะแนนข้อ 1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
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รายการ

ระดับคะแนน

ปฏิบัติ/มี
1

ไม่ปฏิบัติ
0

2. การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี

				2.1	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มีการรับสมาชิกใหม่

				2.2	สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้อยู่ในที่ปลอดภัยใน
สำนักงานสหกรณ์

				2.3	สหกรณ์มีการรายงานผลการเข้า-ออก	พร้อมรายละเอียดของสมาชิก
ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมประจำเดือน

				2.4	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนหุ้นทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น

				2.5	สหกรณ์มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
ภายใน		30	วัน	นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

				2.6	ในการประชุมใหญ่สหกรณ์มีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่

				2.7	สหกรณ์ได้ส่งสำเนารายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

				2.8	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
ของสหกรณ์	เช่น	กฎหมายสหกรณ์	ข้อบังคับสหกรณ์	ระเบียบของสหกรณ์		ใบสำคัญ
รับจดทะเบียน	/ระเบียบ/คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์/เอกสารสิทธิ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน										
การทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง

				2.9	สหกรณ์ได้มีการสำเนาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ฝ่าย/แผนก										
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น	ๆ	ถือปฏิบัติ

				2.10	สหกรณ์มีการจัดหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ครบถ้วนทุกคน

				2.11	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์

				2.12	สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

				2.13	สหกรณ์จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินและยืนยันยอดจากการตรวจนับทรัพย์สิน 
กับทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อสิ้นปีทางบัญชี

รวมคะแนนข้อ 2. การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี
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 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ

ระดับคะแนน

ปฏิบัติ/มี
1

ไม่ปฏิบัติ
0

3. งานการเงิน

				3.1	สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

				3.2	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการรับเงิน	การจ่ายเงินและ 
การเก็บรักษาเงิน

				3.3	สหกรณ์ได้แยกเจ้าหน้าที่การเงิน	และเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน

				3.4	สหกรณ์มีเอกสารการรับเงิน	-	จ่ายเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ 
และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

				3.5	สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาทำการ	เพื่อยืนยันยอด						
กับบัญชีเงินสด

				3.6	สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวันตามระเบียบที่กำหนด

				3.7	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	และมีการทำทะเบียนคุมเป็น 
ปัจจุบัน

				3.8	สหกรณ์จัดให้มีกรรมการและหรือผู้เกี่ยวข้องสุ่มตรวจเงินสดในมือเพื่อสอบทาน 
ยอดกับสมุดเงินสด

รวมคะแนนข้อ 3. งานการเงิน

4. การจัดทำบัญชี

				4.1	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี

				4.2	สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดในวันที่มีรายการเกิดขึ้น

				4.3	สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด	ภายใน	3	วัน							
นับแต่วันที่มีรายการเกิดขึ้น

				4.4	การลงบัญชีของสหกรณ์	สหกรณ์มีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้องครบถ้วน

				4.5	สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย

รวมคะแนนข้อ 4. การจัดทำบัญชี

5. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

				5.1	ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นงบการเงินก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่									
เพื่ออนุมัติ

				5.2	สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่	ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปี							
ทางบัญชี

รวมคะแนนข้อ 5. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 	1	สหกรณ์ที่ไม่ทำธุรกิจสินเชื่อ	ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ทำรายการนี้ 

6. ธุรกิจสินเชื่อ 

				6.1	สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ	    

				6.2	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ด้านสินเชื่อ	    

				6.3	สหกรณ์ลงรายการในคำขอกู้	สัญญากู้	ครบถ้วนและถูกต้อง	    

				6.4	สหกรณ์มีการจัดหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบ										
ที่กำหนด	

   

				6.5	สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนหนังสือกู้เงินระยะสั้น-ปานกลางให้เป็น
ปัจจุบัน	

   

				6.6	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนการค้ำประกันให้เป็นปัจจุบัน	    

				6.7	เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้	    

				6.8	สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้	เมื่อรับเงินกู้เท่านั้น	    

				6.9	หลักฐานการจ่ายเงินกู้มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน	    

				6.10	สหกรณ์จัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน	    

				6.11	สหกรณ์มีหลักฐานการรับชำระหนี้ครบถ้วน	    

				6.12	สหกรณ์มีแผนปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน	    

				6.13	สหกรณเ์กบ็รกัษาเอกสารสทิธทิีใ่ชค้ำ้ประกนัเงนิกู	้และหลกัฐาน
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงานสหกรณ์	

   

				6.14	สหกรณ์มีการแยกอายุหนี้	    

				6.15	สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อ	
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	

   

				6.16	สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	    

รวมคะแนนข้อ 6. ธุรกิจสินเชื่อ  
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หมายเหตุ					1.		 สหกรณ์ที่ไม่ทำธุรกิจรับฝากเงิน	ให้ทำเครื่องหมาย	✓  ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ 

						 	 2.		 สหกรณ์ที่ทำธุรกิจรับฝากเงินให้ทำเครื่องหมาย	✓ ลงในช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น 

 

 
 

รายการ ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ทำรายการนี้ 

7. ธุรกิจการรับฝากเงิน 

				7.1	สหกรณไ์ดก้ำหนดระเบยีบ	วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิประเภท      
ออมทรัพย์หรือฝากประจำถูกต้อง	 ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์	 
กำหนด	

   

				7.2	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่รับฝากเงิน	      
และอนุมัติให้ถอนเงินภายในวงเงินที่กำหนด	

   

				7.3	เจา้หนา้ทีร่บัฝากเงนิ	เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและเจา้หนา้ทีบ่ญัช	ี            
ของสหกรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน	

   

				7.4	สหกรณม์ตีวัอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อีำนาจถอนเงนิในการ
เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและการถอนเงินหรือการปิดบัญชีเงิน
ฝากกระทำไดโ้ดยผูม้อีำนาจถอนเงนิตามตวัอยา่งลายมอืชือ่ทีใ่หไ้ว้	

   

				7.5	สหกรณอ์อกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว	้หา้มฝากสหกรณ์	    

				7.6	สหกรณ์มีการสุ่มตรวจบัญชีเงินฝากของสมาชิก	
ที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์เกิน	1	ปี	

   

				7.7	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว	
เป็นปัจจุบัน	

   

				7.8	สหกรณม์กีารตรวจสอบสมดุคูฝ่ากกบัทะเบยีนยอ่ยเจา้หนี	้			     
เงินฝาก	และตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงิน	

   

				7.9	สหกรณ์มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกต้อง
ครบถ้วน	

   

				7.10	สหกรณ์มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก	
และบัญชีแยกประเภทเป็นประจำ	

   

				7.11	สหกรณ์มีการรายงานผลการรับฝากเงินของสหกรณ์																
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	

   

				7.12	สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานและยืนยันยอดเงินฝาก	
ของสมาชิกกับทะเบียนเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว	เมื่อสิ้นปีทางบัญชี	

   

รวมคะแนนข้อ 7. ธุรกิจการรับฝากเงิน  
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หมายเหตุ 

	 1.	 ถ้าสหกรณ์มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ	 และมีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้	 ให้ทำเครื่องหมาย	✓	 ลงในช่อง

ปฏิบัติ/มี	หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น 

 2. ถ้าสหกรณ์มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ	 แต่ไม่ได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้ทำเครื่องหมาย	✓ลงในช่อง	 

ไม่ปฏิบัติในรายการ 8.1	สำหรับรายการที่เหลือให้ทำเครื่องหมาย	✓ ลงในช่องปฏิบัติ/มี	หรือไม่ปฏิบัติ	

	 3.	ถ้าสหกรณ์ไม่มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ	และไม่มีการจ่ายเงินสวัสดิการให้ทำเครื่องหมาย	✓	ลงในช่องไม่ได้

ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ	

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

	 1.	 ถ้าข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น	 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่น												

กู้ยืมเงิน	และสหกรณ์มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้	ให้ทำเครื่องหมาย	✓ ลงใน		ช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น 

 2. ถา้ขอ้บงัคบัของสหกรณไ์มไ่ดก้ำหนดใหม้รีะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ืน่	ระเบยีบวา่ดว้ยการใหส้หกรณอ์ืน่กูย้มืเงนิ

และสหกรณไ์มไ่ดร้บัฝากเงนิจากสหกรณอ์ืน่	หรอืใหส้หกรณอ์ืน่กูย้มืเงนิ	ใหท้ำเครือ่งหมาย	✓ ลงในชอ่งไมไ่ดท้ำรายการนีท้ัง้ 2 รายการ 

รายการ ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ทำรายการนี้ 

8. การจัดสวัสดิการ 

				8.1	สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ	    

				8.2	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่	
ด้านการจัดสวัสดิการให้สมาชิก	

   

				8.3	สหกรณ์กำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อการจัดสวัสดิการ									
ให้สมาชิกไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์	

   

				8.4	สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุม	จำแนกตามประเภท	
ของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน	

   

				8.5	สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวัสดิการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดและเก็บรักษา	
ไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงานสหกรณ์	

   

				8.6	มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการต่อที่ประชุม	 
คณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	

   

				8.7	มีการสุ่มตรวจสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ	
ที่กำหนด	

   

รวมคะแนนข้อ 8. การจัดสวัสดิการ  

รายการ ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ทำรายการนี้

9. อื่นๆ

				9.1	สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก 
สหกรณ์อื่นถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

				9.2	สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่น												
กู้ยืมเงินได้ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

รวมคะแนนข้อ 9. อื่นๆ
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หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งเรื่องข้อบกพร่องของผู้ตรวจการสหกรณ์	หรือข้อสังเกตผู้สอบบัญชีสหกรณ์	

ให้ทำเครื่องหมาย	✓ลงในช่องปฏิบัติ/มี	ทั้ง	2	รายการ	
 

เกณฑ์การให้คะแนน   คิดร้อยละ 90 ของคะแนนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 3  ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (200 คะแนน) 
 ธรรมาภบิาล	หรอื	Good	Governance	หรอื	การกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีหมายถงึ	การบรหิารจดัการบา้นเมอืง	สงัคม	องคก์ร 

สถาบนั	หรอืธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	 (Honesty)	 ความเปดิเผยโปรง่ใส	 (Transparency)	 ความรบัผดิชอบและรบัรองที	่ 

ตรวจสอบได	้ (Accountability)	ความชอบธรรมยตุธิรรม	 (Fairness)	ความมคีณุภาพ	ประสทิธภิาพ	 (Quality	 and	Efficiency)	

และการมมีาตรฐานคณุธรรม	จรยิธรรม	 เปน็การทัว่ไป	 (General	 Ethical	 and	Moral	 Standard)	 เป็นหลักที่มีคุณค่าและ

สำคัญมาก	 เมื่อนำมาใช้ในการดำเนนิกจิการใดยอ่มกอ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็	มัง่คง	และเจรญิกา้วหนา้ในกจิการนัน้	ทำใหเ้กดิ	

“ความเชือ่ถอื”	จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ความเชือ่ถอืในสหกรณจ์ะสรา้งได	้คอื	สหกรณต์อ้งมธีรรมาภบิาล	ซึง่การที่

สหกรณม์ธีรรมาภบิาลจะชว่ยใหส้หกรณส์ามารถดำเนนิงานไปสูค่วามสำเรจ็ตามเปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เกดิผลดกีบัสหกรณ	์ 

รายการ ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ทำรายการนี้ 

10. การแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 

				10.1	สหกรณ์นำเอกสารแจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่อง									
ของผู้ตรวจการสหกรณ์หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์	
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุม	
คณะกรรมการดำเนินการ	มีการพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข	

   

				10.2	สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตตามข้อ	10.1									
และรายงานผลการแก้ไขให้สหกรณ์จังหวัดทราบทุกเดือนจนกว่า								
จะแก้ไขแล้วเสร็จ	

   

รวมคะแนนข้อ 10.  การแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต  

รวมคะแนนข้อ 1 - 10 ทั้งสิ้น  

คะแนนที่ได้ระหว่าง เกณฑ์ประเมิน (200 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ

66.60	–	74.00 200 100

59.20	–	66.59 180 90

51.80	–	59.19	 160 80

41.40	–	51.79	 140 70

37.00	–	40.39 120 60

29.60	–	36.99 100 50

22.20	–	29.59	 80 40

14.80	–	22.19 60 30

		7.40	–	14.79 40 20

น้อยกว่า	7.40		 20 10



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

19ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

  การจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อการจัดระดับการกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	 ตามหลักธรรมาภิบาล  

ได้รวบรวมข้อมูลจากการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (สำนักงาน	

ก.พ.ร.)	และธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์	6	หมวด	มาปรับประยุกต์เป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์การประเมิน

เพือ่การจดัระดบัการกำกบัดแูลใหก้บัสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น	พรอ้มกบัเพิม่เตมิสาระสำคญัในเรือ่งของจติตารมณแ์ละคณุธรรม 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 โดยกำหนดเกณฑก์าร

ประเมนิหลกัธรรมาภบิาลสำหรบัสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นเป็น	 9	 หลัก	 มีจำนวน	 38	 ข้อ	 ประกอบด้วย	 หลักประสิทธิผล		 

หลักประสิทธิภาพ	 หลักการตอบสนอง	 หลักความรับผิดชอบ	 หลักการกระจายอำนาจ/มอบอำนาจ	 หลักความโปร่งใส		 

หลกันติธิรรม	หลกัความเสมอภาค	และหลกัจติตารมณ	์ซึง่ในแตล่ะหลกัจะมเีกณฑช์ีว้ดัและประเมนิผลธรรมาภบิาล	โดยมุง่เนน้

เครื่องมือชี้วัด	เป็นรูปธรรม	สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	ดังนี้			

 1. หลกัประสทิธผิล (Effectiveness)  : สหกรณม์กีระบวนการปฏบิตังิานและมรีะบบงานทีเ่ปน็มาตรฐาน	รวมถึงการ

ติดตามประเมินผลและพัฒนา	ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ทำให้ผลการปฏิบัติงานสหกรณ์บรรลุตามแผนกลยุทธ์และแผนการ

ปฏิบัติงานประจำปีในระดับที่เป็นเลิศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคะแนน

ต้องปรับปรุง

(1 คะแนน)

พอใช้

(2 คะแนน)

ดี

(3 คะแนน)

1 การจัดทำแผน	
กลยุทธ์ที่สอดคล้อง	
กับนโยบายและทศิทาง  
ของสหกรณ์	

สหกรณม์กีารกำหนด  
ทิศทางนโยบาย	 
เป้าหมายและ
กลยุทธ์	แต่ยังไม่เป็น
ไปตามกระบวน 
การจัดทำแผน	

สหกรณ์มีการจัดทำ	
แผนกลยุทธ์	มีการ	
กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจเชิงกลยุทธ์1  
และเป็นไปตาม	
กระบวนการจัดทำ	
แผนกลยุทธ์2	

-	สหกรณ์มีการจัดทำแผนกลยุทธ์   
มีการกำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจเชิง	
กลยุทธ์1	เป็นไปตามองค์ประกอบ	   
และกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์2 

-	มีการประกาศให้บุคลากร									
ในสหกรณ์รับทราบโดยทั่วกัน	
-	มีการนำนโยบาย	เป้าหมายและ 
กลยุทธ์ของสหกรณ์ไปปฏิบัติ	

      

2 การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปีเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์ทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว	

มีการจัดทำแผนงาน
ประจำปีของสหกรณ์	
แต่ยังไม่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ 
 

-	มีการจัดทำแผน 
ปฏิบัติงานประจำปี 
ของสหกรณ์ที่ 
สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์	
-	มีการติดตาม	
ประเมินผล			
แผนงานประจำปี	

-	สหกรณ์จัดทำแผนปฏิบัติงาน	
ประจำปี	3	บรรลุเป้าหมายตามแผน	
กลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ		80		
สามารถนำไปพัฒนาสหกรณ์ได้จริง	
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
-	มีระบบการติดตามประเมินผล4   
ปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติงาน	
ประจำปีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	
-	มีการรายงานผลการดำเนินงาน		
เทียบกับผล	KPI	ต่อคณะกรรมการ	
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ลำดับ 
เกณฑ์การ

พิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

(1 คะแนน) 

พอใช้ 

(2 คะแนน) 

ดี 

(3 คะแนน) 

3	 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่เพียงพอด้าน 
บุคลากรเพื่อให้													
การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามแผน
งาน 
 

สหกรณ์มีแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล5	แต่
แผนยังไม่ครบสมบูรณ์	
 
 
 

สหกรณ์มีแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล5	และมีผลการ
ปฏิบัติงานยังไม่เป็น
ไปตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	

-	สหกรณ์มีแผนบริหารทรัพยากร	
บุคคล5   
-	มีผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	
-	มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการบริหารทรัพยากร	
บุคคล6  

      

4	 การบรหิารจัดการ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ	เครือ่งมอื
อุปกรณ์ต่างๆ	 
ที่เป็นประโยชน์
กับสหกรณ์	

สหกรณ์มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ7 

แต่แผนยังไม่ครบ
สมบูรณ์	

สหกรณ์มีการจัดทำ      
แผนปฏิบัติการ              
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ7	อุปกรณ์ 
ที่ทันสมัยแต่ยังไม่ 
สามารถให้บริการ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
แก่ผู้ใช้และสมาชิก 
ผู้รับข่าวสาร	

-	สหกรณ์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ7  
-	ช่วยสนับสนุนระบบการดำเนินงาน  
ระบบสารสนเทศ	ตอบสนองต่อความ
ต้องการภายในและภายนอกองค์กร8	

ทำให้สหกรณ์ลดต้นทุนด้าน 
การบริหารจัดการสหกรณ์	

      

รวมคะแนนหลักที่ 1  

 

 

หมายเหตุ	:	

	 1.	 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์		ดังนี้	วิสัยทัศน์	/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

	 2.	 กระบวนการในการจัดทำแผนกลยุทธ์		ดังนี้	

		 	 	 -	 มีการประชุม	4	ฝ่าย	(สมาชิก	กรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	

		 	 	 -	 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก	(SWOT)	

	 3.	 แผนปฏิบัติงานประจำปี	 (ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์)	 ดังนี้	 รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการ/	 

	 	 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ขั้นตอน/ระยะเวลา/งบประมาณค่าใช้จ่าย/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

	 4.	 ระบบการติดตามประเมินผล		ดังนี้	

	 	 	 -	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	

	 	 	 -	 คณะกรรมการสหกรณ์มอบหมายผู้บังคับบัญชา	 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 

	 	 	 	 สหกรณ์	 กำหนด	 KPI	 การปฏิบัติงาน	 โดยให้รายงานผลเป็น	 รายเดือน	 และมีการระบุสาเหตุปัญหาและ	 

	 	 	 	 แนวทางแก้ไขที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น	
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	 5.	 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ		ดังนี้	

	 	 	 -	 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก	(SWOT)	

   - มกีารทบทวนนโยบายและกลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล	เชน่	ดา้นโครงสรา้งบรหิารงาน	ดา้นผลการปฏบิตังิาน  

    ของบคุคล	ดา้นการพฒันาบคุลากร	ดา้นการบรหิารเงนิเดอืนและสทิธปิระโยชน	์ดา้นการบรหิารจดัการองคค์วามรู้ 

	 6.	 มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล		ดังนี้	

	 	 	 -	 หลักสูตรในการพัฒนาความรู้บุคลากรของสหกรณ์	

	 	 	 	 1)	ด้านสมาชิก	 การพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร	 ดังนี้	 เครดิตยูเนี่ยนพื้นฐาน	 8	 ชม.	 สิทธิและหน้าที่		 

	 	 	 	 	 การมีส่วนร่วม	อุดมการณ์	หลักการ	วิธีการสหกรณ์	

	 	 	 	 2)	ด้านกรรมการ	การพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร	ดังนี้	จิตตารมณ์/คุณธรรม	บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ	 

     และงานสหกรณ	์ การบรหิารความเสีย่ง	 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ	 การควบคมุภายใน	 และโครงการ	  

	 	 	 	 	 ศึกษาด้วยตนเองทั้ง	2	ชุด	

	 	 	 	 3)	ด้านผู้ตรวจสอบกิจการ	 การพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร	 ดังนี้	 จิตตารมณ์/คุณธรรม	 บทบาทหน้าที่														 

	 	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน	โครงการศึกษาด้วยตนเองทั้ง	2	ชุด	

	 	 	 	 4)	ด้านเจ้าหน้าที่	 และการพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร	 ดังนี้	 จิตตารมณ์/คุณธรรม	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่	 

	 	 	 	 	 สหกรณ์	หรือผู้จัดการสหกรณ์	และโครงการศึกษาด้วยตนเอง	ทั้ง	2	ชุด	

	 	 	 -	 การจัดทำจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่	

	 	 	 -	 การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง	

	 	 	 -	 การจัดทำอัตรากำลัง	ระบบการประเมินผล	การปฏิบัติงาน	การวิเคราะห์ความสามารถ	ตามตำแหน่งงาน	

	 7.	 แผนการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีองค์ประกอบ	ดังนี้	

	 	 	 -	 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก	 ข้อมูลการเจริญเติบโต	 อัตราส่วนทางการเงิน	 โครงสร้างทางการเงิน		 

	 	 	 	 สภาพคล่องทางการเงิน	 การป้องกันความเสี่ยง	 ประสิทธิภาพการทำรายได้	 ทะเบียนหุ้น	 ทะเบียนสมาชิก		 

	 	 	 	 ประวัติสหกรณ์	ข้อมูลเจ้าหน้าที่	ข้อมูลทางการเงิน	ข้อมูลธุรกิจทรัพย์สินของสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับ		

	 	 	 	 การเชื่อมโยงข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อการบริการสมาชิก	

	 	 	 -	 ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามหรือวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์	

	 	 	 -	 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย	

	 	 	 -	 ระบบที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 -	 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ข้อมูลการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	

	 8.	 ระบบสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร		ดังนี้	

	 	 	 -	 การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ	

	 	 	 -	 การนำระบบเข้ามาช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์/การนำข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ต่างๆ		 

	 	 	 	 ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์	

	 	 	 -	 การนำระบบเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	
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      2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : สหกรณ์บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ	การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและตอบสนองประโยชน์ต่อสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 การบริหารจัดการ
สหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ		

มีการประเมินสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเป็น
องค์กรทางการเงิน						
และสวัสดิการชุมชน							
ที่เข้มแข็ง	แต่ไม่ครบ							
ทั้ง	7	หมวด1	

มีการประเมินสหกรณ์
เครดติยเูนีย่นเปน็	 
องคก์รทางการเงิน	
และสวัสดิการชุมชน	
ทีเ่ขม้แขง็	ครบทัง้		
7	หมวด1	

มีการประเมินสหกรณ์เครดิต		
ยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงิน
และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง	
ครบทั้ง	7	หมวด1	และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	

      

2	 คณะกรรมการดำเนนิการ
มีความรู้	ความสามารถ
และประสบการณ์  
ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	

สหกรณ์มีแผนการส่ง
เสริมความรู้ให้กับ
คณะกรรมการ	
ดำเนินการ 
ตามหลักสูตรในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลน้อยกว่า	7	คน	

คณะกรรมการดำเนิน
การจำนวนไม่น้อยกว่า	
7	คน	ผ่านการอบรม
หลักสูตรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	

คณะกรรมการดำเนินการ
จำนวนไม่น้อยกว่า	9 คน			
ผ่านการอบรมหลักสูตร							
ตามมาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับและ
ประสบการณ์ไปปฏิบัติหน้าที่
ในสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2	

      

3	 คณะกรรมการดำเนิน 
การของสหกรณ์
ประกอบด้วยกรรมการ
ดำเนินการที่มาจาก
สหกรณ์ที่มีระดับการ
เฝ้าระวังทางการเงิน	
(CFSAWS:ss)3		ใน
ระดับปกติ  

CFSAWS:ss3 

อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษ	
 
 
 
 

CFSAWS:ss3  
อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
มากขึ้นกว่าปกติ	

CFSAWS:ss3 

อยู่ในระดับปกติ	

      

4	 การกำกับและติดตาม
การดำเนินการของ
สหกรณ์โดยการประชุม
ที่มีประสิทธิภาพ	

สหกรณ์มีการกำหนด 
วันประชุมคณะกรรม	
การดำเนินการแต่ไม่มี
การจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม
ล่วงหน้า	

สหกรณ์มีการกำหนด
วันประชุมคณะกรรม 
การดำเนินการและมี
การจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	3	วนั	

-	สหกรณ์มีการกำหนด		
วันประชุมคณะกรรมการ	
ดำเนินการและมีการจัดส่ง	
เอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	3	วัน	
-	ฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการ
ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม	

      

รวมคะแนนหลักที่ 2  
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หมายเหตุ	:	

	 1.	 การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน	 มีเกณฑ์การประเมินสหกรณ	์ 

	 	 เครดติยเูนีย่นทัง้สิน้	7	หมวด	คอื	1.	ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทางการเงนิ	2.	การดำเนนิงานภายในสหกรณ์				 

	 	 3.	ธรรมาภิบาลในสหกรณ์		4.	การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์	5.	บทบาทการมีส่วนร่วมของ	 

	 	 สมาชิกต่อสหกรณ์	 6.	 ความเชื่อมั่นและความพงึพอใจของสมาชกิทีม่ตีอ่สหกรณ	์ 7.	 การจดัสวสัดกิารและการทำ	 

	 	 กิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่สมาชิกและชุมชน	

	 2.	 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	

	 	 -	 คณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำความรู้อันเป็นประโยชน์กับสมาชิกและฝ่ายจัดการ	

	 	 -	 คณะกรรมการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก	ฝ่ายจัดการ	และบุคคลภายนอก	

	 	 -	 การจัดทำองค์ความรู้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	

	 3.	 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน	(CFSAWS:ss)	เป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการ 

       ทางการเงิน	โดยอาศัยข้อมูลทางการเงิน	จะมีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทั้งสิ้น	4	ระดับ		คือ	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปกติ	 ระดบัวเิคราะหเ์พือ่เฝา้ระวงัปกต	ิ แตอ่ยา่งไรกต็ามตอ้งวเิคราะหถ์งึความสามารถ

ในการพัฒนาได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่	 ซึ่งอาจมีด้านใดด้านหนึ่งของ	

CAMELS	ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม	

 
ระดับมากขึ้น	 เป็นระดับวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังมากขึ้น	 ต้องวิเคราะห์ถึงความสามารถในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้านของ	 CAMELS	

หรือไม่	ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้นและดีกว่าเดิม	

 
ระดับพิเศษ	 เป็นระดับวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	 ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่ามีปัญหา

ด้านใดของ	 CAMELS	 รุนแรงหรือไม่	 รวมทั้งหาสาเหตุ	 คือ	 อะไร	 และมีความ

จำเป็นที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุงอย่างรวดเร็วหรือไม่	

 
ระดับพิเศษ

เร่งด่วน

เป็นระดับวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน	ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน	

ถึงว่าได้เกิดปัญหาทุกด้านของ	CAMELS	รุนแรงหรือไม่	รวมทั้งหาสาเหตุ	

คืออะไร	และมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	มิฉะนั้น	

จะเกิดผลเสียหายหรือไม่	
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 3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบ้รกิารทีม่คีวามรวดเรว็	สามารถดำเนนิการไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กำหนด	 และสร้างความเชื่อมั่น	 ความไว้วางใจ	 รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของสมาชิก	 

ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติงาน 
ประจำปีเกี่ยวกับ												
การให้บริการ	

มีการแต่งตั้งรับผิดชอบ 
ในการติดตามความพึง
พอใจ	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สมาชิกและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	

- มกีารแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบ	
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
- มีการจัดทำแผนการ	
ติดตามความพึงพอใจ	

- เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับ	2	คะแนน	
- การใหบ้รกิารเปน็ไปตามแผน	
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี	สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง 
เหมาะสมและทันท่วงที		
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ	

      

2	 สหกรณ์มีช่องทาง/
เครอืขา่ยการใหบ้รกิาร 
ที่มีความครบถ้วน
และมีประสิทธิผล	

มีการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการต่าง	ๆ			

- มีการศึกษาและ	
วิเคราะห์	ข้อมูล	
เกี่ยวกับการให้บริการ	
- จัดให้มีช่องทาง/	
เครือข่าย	การให้		
บริการต่าง	ๆ	แก่	
สมาชิกและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	

- เป็นไปตามเกณฑ์  
ระดับ	2	คะแนน	
- สามารถบรรลุตามเป้าหมาย	
การดำเนินงานอย่างครบถ้วน	
ทุกช่องทาง/เครือข่ายการ	
ให้บริการที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสมาชิก	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

      

3	 ระบบการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนที่
มีประสิทธิภาพ	

สหกรณ์มีระบบการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
แต่ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
งานด้านการรับฟัง
ข้อคิดเห็น 
ความต้องการ 
ของสมาชิก	

สหกรณ์มีผู้ดูแลรับผิด
ชอบงานด้านการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและการ
สำรวจสรุปความต้องการ
ของสมาชิกและมีฐาน
ข้อมูลการร้องเรียน 
เพื่อเป็นบรรทัดฐาน 
ในการปฏิบัติ 
เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการดำเนินการ	

สหกรณ์ไม่มีปัญหาข้อร้อง
เรียนและนำข้อคิดเห็นและ
ข้อมูลความต้องการของ
สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นำไปกำหนดเป็นนโยบาย 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	
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 4. หลกัความรบัผดิชอบ (Accountability) : การแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของทกุฝา่ยในสหกรณ์

ตระหนกัในสทิธหินา้ทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละผลจากการกระทำของตนเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

4	 มีการพัฒนาฝ่าย
จัดการให้มีใจบริการ	
(Service	Mind)	

สหกรณ์มีแผนการ
พัฒนาฝ่ายจัดการให้ 
มีใจให้บริการ		

มีการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบเป็น	
ลายลักษณ์อักษรและมี
การจัดทำแผนการ
พัฒนาความรู้ ความ 
สามารถให้แก่บุคลากร 
ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
การให้บริการอย่างครบ
ถ้วนทุกตำแหน่ง	

- ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
ร้อยละ	90	ทำหน้าที่รับผิดชอบ
การให้บริการ		
- ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีความ	
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	
อันเกิดจากความรู้ความสามารถ	
- สมาชิก	มีความพึงพอใจต่อ	
ความรู้	และความสามารถของ
ฝ่ายจัดการ	

      

รวมคะแนนหลักที่ 3  

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 คณะกรรมการดำเนิน
การมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่	
ด้วยความ ซื่อสัตย์	
สุจริตและเป็นไปตาม
จรรยาบรรณ	
กฎหมาย	ข้อบังคับ	
ระเบียบของสหกรณ์	
 
 
 
 
 
**	ถ้ามีการทุจริตเกิด
ขึ้นในองค์กรไม่ได้
คะแนนจากข้อนี้	

คณะกรรมการดำเนิน
การมีความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่	ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต		 
แต่ยังมีข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติหน้าที่	โดยมี
หนังสือจากหน่วยงาน
ราชการหรือผู้ตรวจ
สอบกิจการ 
แต่ไม่ถึงขั้นทุจริต	

คณะกรรมการดำเนิน
การทุกคนมีความรับ	 
ผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่	ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต	และมี
ความรับผิดชอบ 
ตอ่ผลการกระทำของตน 
มีการปรับปรุงแก้ไข	
ตามที่หน่วยงานราชการ
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
แจ้งมา	

- คณะกรรมการดำเนนิการทกุคน 
มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ 
ทีแ่ละการกระทำของตนเองดว้ย
ความซือ่สตัย	์สจุรติ	และเปน็ไป 
ตามจรรยาบรรณ	กฎหมาย		 
ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ของสหกรณ์ 
และไมม่ขีอ้บกพรอ่งเกดิขึน้	
- มีการควบคมุ	ดแูล	และรว่มกนั	
พฒันาสหกรณใ์หม้ผีลการดำเนนิ
งานและสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
สมาชกิดขีึน้จากปทีีผ่า่นมา	
- คณะกรรมการดำเนนิการ 
ไมม่หีนีผ้ดินดักบัสหกรณ	์ยกเวน้
เหตุสดุวิสยั	หรอืภัยธรรมชาตติา่ง	ๆ	

      



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 
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ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

(1 คะแนน) 

พอใช้ 

(2 คะแนน) 

ดี 

(3 คะแนน) 

2	 ฝ่ายจัดการปฏิบัติ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

อย่างเต็มกำลังความ

สามารถและมี

ประสิทธิภาพด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต

และเป็นไปตาม

กฎหมาย	ข้อบังคับ	

ระเบียบของสหกรณ์	

 

 

**	ถ้ามีการทุจริตเกิด

ขึ้นในองค์กรไม่ได้

คะแนนจากข้อนี้	

ฝ่ายจัดการปฏิบัติ

หน้าที่	และรับผิดชอบ

ต่อบทบาทหน้าที่	ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต 

แต่ยังมีข้อบกพร่องใน

การปฏิบัติหน้าที่	โดยมี

หนังสือจากหน่วยงาน

ราชการหรือผู้ตรวจ

สอบกิจการแต่ไม่ถึงขั้น

ทุจริต	

ฝ่ายจัดการทุกคน

ปฏิบัติหน้าที่	และรับ

ผิดชอบต่อบทบาท

หน้าที่	ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	และมี

ความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระทำของตน

ได้แก่		มีการปรับปรุง

แก้ไขตามที่หน่วยงาน

ราชการหรือผู้ตรวจ 

สอบกิจการแจ้งมา	

 -	ฝ่ายจัดการทุกคนปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ	

อย่างเต็มกำลังความสามารถ	

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และ

เปน็ไปตามคูม่อืการปฏบิตังิาน1  

กฎหมาย	ข้อบังคับ ระเบียบ

ของสหกรณ	์และไมม่ขีอ้บกพร่อง

เกิดขึ้น	

- ทุ่มเทในการพัฒนาสหกรณ์ให้

มีผลการดำเนินงานและสร้าง

ความพึงพอใจให้กับสมาชิกดีขึ้น

จากปีที่ผ่านมา	

- ฝ่ายจัดการไม่มีหนี้ผิดนัด 

กับสหกรณ์	ยกเว้นเหตุสุดวิสัย

หรือภัยธรรมชาติต่างๆ	

      

3	 มาตรฐานการปฏิบัติ

งานการควบคุม

ภายในเป็นไปตาม

แบบกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์	

 

มาตรฐานการปฏิบัติ

งานการควบคุมภายใน

ตามแบบกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์อยู่ใน

ระดับปรับปรุง	

มาตรฐานการปฏิบัติ

งานการควบคุม

ภายในตามแบบกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่

ในระดับพอใช้	

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในตามแบบ	 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อยู่ในระดับดี	

      

4	 การจัดให้มีการ

บริหารจัดการด้าน

การบริหารความเสี่ยง

ในสหกรณ์	

สหกรณ์มีการบริหาร

จัดการด้านการบริหาร

ความเสี่ยง	แต่ไม่มีการ

ถ่ายทอดความรู้	 

ความเข้าใจ	

- สหกรณ์มีการจัดทำ	

แผนบริหารความ

เสี่ยงประจำปีของ

สหกรณ์2   

- มีการจัดการทำคู่มือ

หรือแนวทางบริหาร

ความเสี่ยง3 

 

- เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ 

2 คะแนน	

- พร้อมกับถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจ	ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง		

- ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิด

ขึ้นจริงเป็นไปตามแผนหรือ	 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ	

ทุกปัจจัยความเสี่ยง	
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หมายเหตุ	:	

	 1.	 คู่มือการปฏิบัติงาน	 หมายถึง	 เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ	 

	 	 หน่วยงานนั้น	 และใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	 อีกทั้งยังสามารถ	 

	 	 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ	วิธี	เทคโนโลยี	ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	

	 	 	 -			เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น	และสิ้นสุดของกระบวนการ	

	 	 	 -	 เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	 

    มคีำอธบิายการปฏบิตังิาน	ซึง่มเีนือ้หาสาระทีส่มบรูณ	์และมรีายละเอยีด	ครอบคลมุเนือ้หา	ในแตล่ะเรือ่ง   

	 	 	 	 ในแต่ละงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม	

	 	 	 -	 สามารถปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน	

	 	 	 -	 เป็นเอกสารในเชิงคุณภาพ	 ซึ่งรวบรวมกฎหมาย	 พระราชบัญญัติ	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ		 

	 	 	 	 หลักการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ	 พร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินงาน	 รวมทั้งแนวทางการ	 

	 	 	 	 แก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ	

	 	 	 -	 ระบุขั้นตอน	และรายละเอียดของกระบวนการต่าง	ๆ	ขององค์กร	และวิธีควบคุมกระบวนการนั้น	

	 2.	 แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของสหกรณ์ประกอบด้วย	ดังนี้ การกำหนดความเสี่ยง เป้าหมาย	

           การบริหารความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	

	 3.	 คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย	ดังนี้	

	 	 -	 โครงการการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์	

	 	 -	 นโยบาย	วตัถปุระสงค	์ขอบเขตการดำเนนิงาน	ระยะเวลา	กจิกรรมการดำเนนิงาน	และผูร้บัผดิชอบ	

	 	 -	 การระบุความเสี่ยงของสหกรณ์	

	 	 -	 การกำหนด	 คัดเลือก	 วิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่เกิด	 

	 	 	 และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลือของสหกรณ์	

	 	 -	 การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	

 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

(1 คะแนน) 

พอใช้ 

(2 คะแนน) 

ดี 

(3 คะแนน) 

5	 การออกเสียงในการ
ประชุมคณกรรมการ
ดำเนินการ	

มีกรรมการดำเนินการ	
จำนวน	2	คน	หรือมาก
กว่า	ยกเว้นประธานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของด
ออกเสียงในที่ประชุม	
จำนวน 2	ครั้ง	หรือ	
มากกว่าในรอบปีบัญชี
สหกรณ์	

มีกรรมการดำเนินการ	   
จำนวน	1	คน ยกเว้น
ประธานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	ของดออกเสียง 
ในที่ประชุม	จำนวน	 
ไม่เกิน	1	ครั้ง 
ในรอบปีบัญชีสหกรณ์	

ไม่มีกรรมการดำเนินการ	
ยกเว้นประธาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของดออกเสียงในที่ประชุม 
ในรอบปีบัญชีสหกรณ์	

      

รวมคะแนนหลักที่ 4  
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 5. หลกัการกระจายอำนาจ/การมอบอำนาจ (Decentralization) : การถา่ยโอนอำนาจการตดัสนิใจ	 ทรัพยากร	

และภารกิจ	ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลำดับ 
เกณฑ์การ

พิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

(1 คะแนน) 

พอใช้ 

(2 คะแนน) 

ดี 

(3 คะแนน) 

1	 สหกรณ์มีการ

บริหารงานที่เป็นไป

ตามกฎหมาย

สหกรณ์	และมีการ

แบ่งแยกหน้าที่ใน

การปฏิบัติงาน

ระหว่างคณะ

กรรมการดำเนนิการ 

ฝ่ายจัดการตามสาย

การบังคับบัญชา	

สหกรณ์มีการจัดทำ

โครงสร้างการบริหารงาน

สหกรณ์	

สหกรณ์มีการจัดทำ

โครงสร้างการบริหาร

งานสหกรณ์และมีการ

แบ่งแยกหน้าที่ความรับ

ผิดชอบของคณะ

กรรมการดำเนินการ

และฝ่ายจัดการอย่าง

ชัดเจน	

- สหกรณ์มีการจัดทำ

โครงสร้างการบริหารงาน 

ที่ชัดเจน	

- มีการแบ่งแยกหน้าที่ 

ความรับผิดชอบระหว่าง	 

คณะกรรมการดำเนินการ		

ฝา่ยจดัการ	ผูไ้ดร้บัมอบอำนาจ	

- มีการจัดทำเป็นใบพรรณนา	

งานเป็นลายลักษณ์อักษร	

      

2	 สหกรณ์มีการ

บริหารงานตาม

หลักการกระจาย

อำนาจและมอบ

อำนาจอย่างชัดเจน	

สหกรณ์มีการกำหนดผู้รับ

ผิดชอบงานด้านการ

กระจายอำนาจเป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	

สหกรณ์มีกำหนดผู้รับ

ผิดชอบงานด้านการ

กระจายอำนาจเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและมีการ

ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อ

ให้การปฏิบัติงานจาก

การกระจายอำนาจ	

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ	

- สหกรณ์มีการกำหนด	 

ผู้รับผิดชอบงานด้านการ

กระจายอำนาจ 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

และมีการปรับปรุงและแก้ไข

เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

จากการกระจายอำนาจ		 

เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานสามารถ 

บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

ของสหกรณ์	

- สมาชิกมีความพึงพอใจ 

ในการบริหารงานตามหลัก

การกระจายอำนาจ 

และมอบอำนาจของสหกรณ์	
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 6. หลักความโปร่งใส (Transparency) : การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 โดยพัฒนาวิธีการดำเนินงาน

ของสหกรณ์ที่โปร่งใส	 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่ชัดเจน	 มีการเปิดเผยข้อมูล	 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์	สมาชิกมีความพึงพอใจในความโปร่งใสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ลำดับ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

3	 การติดตามและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากการ
มอบอำนาจ	

มีการจัดทำระบบการ
ติดตามการปฏิบัติงาน
จากผู้รับมอบอำนาจ 
แต่ไม่มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน	

มีการจัดทำระบบการ
ติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานจากผู้รับ
มอบอำนาจแต่ยังปฏิบัติ
งานไม่เป็นระบบและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	

- มีการจัดทำการติดตามและ
ประเมินผล	
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานจากการมอบอำนาจอย่าง
เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์	 
ที่ชัดเจนซึ่งผู้รับมอบอำนาจ
สามารถปฏิบัติงานได้โดย	 
ไม่ผิดกฎหมาย	ระเบียบ		
ข้อบังคับสหกรณ์	

   

รวมคะแนนหลักที่ 5  

ลำดับ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 สหกรณ์มีการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่สมาชิก	และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบ 
อย่างทั่วถึง	

สหกรณ์มีผู้ดูแลรับผิด
ชอบด้านการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร		
 

- สหกรณ์มีผู้ดูแล	 
รับผิดชอบด้านการ	 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	
-	จัดให้มีช่องทางการ	 
เปิดเผยและให้บริการ
ข่าวสารแก่สมาชิกและ	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง	 
ได้ง่ายหลายช่องทาง	

 

- เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ	2 
คะแนน	
- มสีมาชกิจำนวนไมเ่กนิ	 
รอ้ยละ10	ของสมาชิกทั้งหมด
ร้องเรียน ในการไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างครบถ้วนและ 
ทันสถานการณ์		
- การสอบถามข้อมูลข่าวสาร 
จากสหกรณ	์สามารถตอบกลบั 
ได้ภายใน	15	วัน	จากวันที่ 
สอบถามข้อมูล	เมื่อเทียบกับ
จำนวนครั้งในการสอบถาม
ข้อมูลทั้งหมด		
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ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

2	 การได้มาของ	
คณะกรรมการ	 
ดำเนินการต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใสและ
กำหนดไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง	 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่	

- มีระเบียบว่าด้วย
การเลือกตั้ง	 
คณะกรรมการ	
ดำเนินการ	
- มีระบบที่โปร่งใส		
ตรวจสอบได้	
 
 

- มีระเบียบว่าด้วย	 
การเลือกตั้ง	 
คณะกรรมการ	
ดำเนินการ	
- มีระบบที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และมีการ	
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด	

- เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ		 
2 คะแนน	
- ฝ่ายจัดการระดับบริหารต้อง
ไม่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณภ์ายในระยะเวลา 2	ปี	
หลังจากพ้นจากตำแหน่ง	

      

3	 คณะกรรมการ	 
ดำเนินการต้องแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ	 
ชุดย่อยที่มีความรู้	
ความสามารถ		 
มีประสบการณ์		 
มีความซื่อตรง	และ
ต้องไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน	

มีหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้ง	การกำหนด
จำนวนและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็น	 
ลายลักษณ์อักษร	

มีหลักเกณฑ์ในการ	 
แต่งตั้ง	การกำหนด
จำนวนและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ	 
ชุดย่อยเป็นลายลักษณ์
อักษร	และถือใช้ปฏิบัติ
แต่ไม่เคร่งครัด	

- มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง		
การกำหนดจำนวนและ	
คุณสมบัติของคณะกรรมการ	
ชุดย่อยเป็นลายลักษณ์อักษร		
และถือใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
-	คณะกรรมการดำเนินการ	
สามารถอุทิศเวลาในการ	 
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	

      

4	  สหกรณ์มีการ
กำหนดค่าตอบแทน	
คา่พาหนะ	คา่เบีย้เลีย้ง 
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าที่พักของ  
คณะกรรมการ 
ดำเนินการที่ชัดเจน 
และโปร่งใส	 
ตามความเหมาะสม
ของสถานภาพของ
สหกรณ์ 
 

 
 

 - มีระเบียบว่าด้วย	
คา่ตอบแทน	คา่พาหนะ	  
คา่เบีย้เลีย้ง	คา่เบีย้ประชมุ 
ค่าที่พักคณะกรรมการ	
ดำเนินการที่ชัดเจน	
และโปร่งใส	แต่ไม่มี
การติดตามและ	 
ตรวจสอบการเบิก	 
ค่าใช้จ่ายของ	 
คณะกรรมการ	 
ดำเนินการ	

- มีระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน		
ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเบี้ย	
ประชุม	ค่าที่พักคณะกรรมการ	
ดำเนินการที่ชัดเจน	และโปร่งใส	
ตรวจสอบได้และมีการ		 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
- มีการติดตามและตรวจสอบ	
การเบิกค่าใช้จ่าย	ตลอดจน	
สรุปผลการเบิกค่าใช้จ่าย 
ของคณะกรรมการดำเนินการ
และรายงานต่อที่ประชุม	 
คณะกรรมการดำเนินการ 
เป็นประจำทุกเดือน	
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ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

5	 สหกรณ์มีการบริหาร
งานทุกด้านเป็นไป
ด้วยความชัดเจนและ
โปร่งใส	สามารถ
ตรวจสอบได้	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	 
มีการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบเป็น	 
ลายลักษณ์อักษร	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	 
มีการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบและแผนการ
ตรวจสอบประจำปีเป็น
ลายลักษณ์อักษร	

- ผูต้รวจสอบกจิการมกีารจดัทำ 
แผนการตรวจสอบและแผนการ 
ตรวจสอบประจำปีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร	
- ผู้ตรวจสอบกิจการมีการจัดทำ	
รายงานผลการตรวจสอบการ	
บริหารงานทุกด้านมีการปฏิบัติ 
งานที่ถูกต้อง	ชัดเจนภายใต้   
กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ 
ของสหกรณ์	โดยไม่มีเรื่องทุจริต	  
หรือ เรื่องร้องเรียน		

      

6	 สหกรณ์มีระบบ	 
การคัดเลือกและ
ประเมินฝ่ายจัดการ	 
ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ด้วยความชัดเจน	 
และโปร่งใส	

สหกรณ์มีการตั้ง	 
คณะทำงานคัดเลือก
ฝ่ายจัดการเข้ามา
ทำงาน	แต่ไม่ได้จัดทำ
ระเบียบว่าด้วย		 
ข้อบังคับการทำงาน
ของสหกรณ์	

-	สหกรณ์มีการ	 
ตั้งคณะทำงานคัดเลือก 
ฝ่ายจัดการเข้ามาทำงาน 
-	สหกรณ์มีการจัดทำ	
ระเบยีบ	วา่ดว้ยขอ้บงัคบั  
การทำงานของสหกรณ์		
แต่ไม่จัดทำระบบการ	
คัดเลือกและประเมิน	
ฝ่ายจัดการที่ชัดเจน	

- เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับ		 
2	คะแนน	
- สหกรณ์มีกระบวนการสรรหา	
ฝ่ายจัดการ	เข้ามาปฏิบัติงาน	
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายช่องทาง	
- มีการสอบคัดเลือก	ตลอดจน	
การประเมินผลงานฝ่ายจัดการ		
อย่างชัดเจนตามระเบียบว่าด้วย	
ข้อบังคับการทำงานสหกรณ์		

      

7	 สหกรณ์มีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงาน 
งบการเงิน	ปัญหา	
อุปสรรค	ในการ
บริหารงาน	ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการ
ดำเนินการ	

สหกรณ์นำเสนอผล
การดำเนินงานและ	 
งบการเงนิของสหกรณ์	

สหกรณ์มีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงาน 
งบการเงิน	ปัญหา	
อุปสรรค	ในการบริหาร
งานต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการ	

- สหกรณ์นำเสนอผลการดำเนิน 
งานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกครั้ง 
ที่มีการประชุม	
- มีการเปรียบเทียบ 
ผลการดำเนินงาน	รวมถึง		 
ข้อเสนอแนะ	การแก้ไขปัญหา	
และอุปสรรค	
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 7. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การกำหนดข้อบังคับ	 ระเบียบต่างๆ	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 

โดยคำนงึถงึสทิธ	ิ เสรภีาพ	 และความยตุธิรรมของทกุฝา่ยในสหกรณ	์ และใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัดิว้ยความเทีย่งธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ	เสรีภาพของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

8	 สหกรณ์กำหนด
นโยบายด้าน 
ธรรมาภิบาล		
ด้านจรรยาบรรณ													
ด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์		
ด้านการดูแลและ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	และด้านการ
ต่อต้านการทุจริต	

สหกรณ์ไม่มีนโยบาย
ครบทั้ง	5	ด้าน	
- ด้านธรรมาภิบาล	
- ด้านจรรยาบรรณ	
- ด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์		
- ด้านการดูแลและ	
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้	
ส่วนเสีย		
- ด้านการต่อต้าน 
การทุจริต	

สหกรณ์กำหนด
นโยบายครบ	5	ด้าน	
- ด้านธรรมาภิบาล	
- ด้านจรรยาบรรณ	
- ด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์		
- ด้านการดูแลและ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย		
- ด้านการต่อต้าน 
การทุจริต	

- สหกรณ์กำหนดนโยบาย		
5	ด้าน	พร้อมกับเผยแพร่
นโยบาย	ประกาศ	ให้ทราบ	
- สหกรณ์มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายทั้ง	5	ด้าน	
- สหกรณ์มีการติดตามและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามนโยบายทั้ง	5	ด้าน	

      

รวมคะแนนหลักที่ 6  

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 การกำหนดข้อบังคับ	
ระเบยีบมติของสหกรณ์ 
อยา่งชดัเจนและครบถว้น	

สหกรณ์มีข้อบังคับ	
ระเบียบต่าง	ๆ	ตามที่
กฎหมายสหกรณ์
กำหนดแต่ไม่ครบถ้วน	

 - สหกรณ์มีข้อบังคับ		
ระเบียบต่างๆ	ตามที่	
กฎหมายสหกรณก์ำหนด 
- มีการปรับปรุง	แก้ไข							
แต่มีบางระเบียบ 
ของสหกรณ์ที่ถือใช้ 
ในปัจจุบัน	ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายสหกรณ์	

- สหกรณ์มีข้อบังคับระเบียบ	
ต่างๆ	ตามที่กฎหมายสหกรณ์	
- มีกระบวนการและขั้นตอน	
การศึกษาทบทวน	วิเคราะห์		
ปรบัปรงุ	แกไ้ขข้อบงัคบั	ระเบยีบ  
มติต่างๆ	ให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์	
และเป็นการแก้ไข	เพื่อเอื้อต่อ 
ประโยชน์ส่วนรวมสมาชิกและ	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีความ	 
พึงพอใจในระเบียบ	ข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบัน	
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ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

2	 การปฏิบัติงานยึด
หลักความเป็นธรรม	
โปร่งใส	ซื่อสัตย์	
สุจริต	ตรวจสอบได้
และปลอดจากการ
ทุจริต	การใช้อำนาจ
ของกฎหมาย	 
กฎระเบียบ	ข้อบังคับ 
ในการบริหารสหกรณ์
ด้วยความเป็นธรรม	
ไม่เลือกปฏิบัติ	และ
คำนึงถึงสิทธิ	เสรีภาพ
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	

คณะกรรมการดำเนิน
การ	และฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย	ข้อบังคับ	
ระเบียบ	และมติของ
ที่ประชุมใหญ่	แต่ไม่
เคร่งครัด	
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนิน
การ	และฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย	ข้อบังคับ	
ระเบียบ	และมติของ	 
ที่ประชุมใหญ่โดยยึด
หลักความเป็นธรรม	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้		 
ไม่เลือกปฏิบัติและ	 
คำนึงถึงสิทธิ	เสรีภาพ 
ของสมาชิกและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย	

-	คณะกรรมการดำเนินการ 
	และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	
ระเบียบ	และมติของที่ประชุม
ใหญ่	โดยยึดหลักความเป็น
ธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึง 
ถึงสิทธิ	เสรีภาพของสมาชิก	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
 - ไม่ได้รับข้อร้องเรียน 
ถึงความไม่เท่าเทียมกัน 
ที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณา	

      

3	 การจดัการขอ้รอ้งเรยีน
ที่มีต่อการปฏิบัติ
หนา้ทีข่องคณะกรรมการ  
ดำเนินการและฝ่าย
จัดการ	

จัดให้มีช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน 
อย่างเป็นระบบ1	

- จัดให้มีช่องทางรับข้อ  
รอ้งเรยีนอยา่งเปน็ระบบ1 

- มกีารปกปอ้งผูร้อ้งเรยีน 
- มีการดำเนินการ 
ตามข้อร้องเรียนภายใน
ระยะเวลา	

- เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับ	2	คะแนน	
- มีการจัดทำฐานข้อมูลการ
ร้องเรียน	เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงานต่อไป	

      

4	 การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในการใช้
อำนาจกฎหมาย	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	

สหกรณ์มีแผนในการ
พัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์ให้มีความรู้ 
ในเรื่องกฎหมาย
สหกรณ์		

สหกรณ์มีแผนในการ
พัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์ให้มีความรู้ 
ในเรื่องกฎหมายสหกรณ์		
ข้อบังคับ	ระเบียบ
สหกรณ์อย่างครบถ้วน	

- เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับ		
2	คะแนน	
- คณะกรรมการดำเนินการ	
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์	
ทุกคนเข้ารับการพัฒนา		
ความรู้ด้านสหกรณ์อย่าง	
ครบถ้วน	และสามารถนำ	
กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	
ของสหกรณ์ไปใช้อย่างเป็นธรรม	
โดยไม่มีข้อร้องเรียน	ในส่วน
ของการใช้อำนาจ	
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หมายเหตุ	:	

	 	 	 1.	ช่องทางการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	 หมายถึง	 มีการกำหนดขั้นตอนต่าง	 ๆ	 และผู้รับผิดชอบ	 

	 	 	 				อย่างชัดเจน	
 

  8. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่มีการ

แบ่งแยกเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	สถานะของบุคคล	ฐานะเศรษฐกิจทางสังคม	การศึกษา	และอื่นๆ	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

5	 สมาชกิ	คณะกรรมการ 
ดำเนนิการ	ผูต้รวจสอบ 
กิจการ	และฝา่ยจัดการ 
ของสหกรณม์คีณุสมบติั
ตามที่กำหนดใน	 
ข้อบังคับและหรือ
ระเบียบของสหกรณ์	

สมาชิกคณะกรรมการ	
ดำเนนิการ	ผูต้รวจสอบ 
กจิการ	และฝา่ยจดัการ	 
ของสหกรณ	์มคีณุสมบัติ
ไมค่รบถว้นสมบูรณ์
ตามที่กำหนดในข้อ
บังคับและหรือ
ระเบียบของสหกรณ์	

สมาชิก	คณะกรรมการ
ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
กิจการ	และฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ทุกคน 
มีคุณสมบัติครบถ้วน	
ตามทีก่ำหนดในขอ้บงัคบั
และหรือระเบียบของ
สหกรณ์	

- เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับ		 
2	คะแนน	
- มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
อย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน
ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น
สมาชิก	คณะกรรมการ และ	
เจ้าหน้าที่	

      

รวมคะแนนหลักที่ 7  

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1	 ความเสมอภาค 
ในการได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
สหกรณ์โดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ	

สหกรณ์มีการกำหนด
แนวทางการช่วยเหลือ
สมาชิกแต่ไม่ได้จัดทำ
เป็นแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน	

สหกรณ์มีการกำหนด
แนวทางการช่วยเหลือ
สมาชิก	จัดทำเป็นแนว
ปฏิบัติแต่ไม่ได้มีการ
ติดตามผลอย่างชัดเจน
จากสมาชิก	

- สมาชกิสหกรณ์ไม่เกนิรอ้ยละ	10 
ร้องเรียนถึงความไม่เสมอภาค
ในการไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก
สหกรณ์อย่างไม่เท่าเทียมกัน	
- สหกรณ์ไม่เลือกปฏิบัติและ	 
ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ		
ศาสนา	ฐานะ	สังคม เศรษฐกิจ	
และการศึกษา		

      

2	 การส่งเสริมการ
ดำเนินงานให้สมาชิก	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับสิทธิ อย่างเท่า
เทียมกันและเสมอ
ภาค		

สหกรณ์มีการกำหนด
สิทธิของสมาชิก        
แต่ไม่ได้จัดทำเป็น	 
นโยบายที่ชัดเจน		

สหกรณ์กำหนดนโยบาย
การส่งเสริมกิจกรรม		 
การดำเนนิงาน	ใหก้บัสมาชกิ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค	

- เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ 
2	คะแนน	
- สมาชกิสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละ	10   
ร้องเรียนในความไม่พึงพอใจ
การได้รับสิทธิประโยชน์จาก
การจัดกิจกรรมของสหกรณ์		

      

รวมคะแนนหลักที่ 8  
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 9. หลักจิตตารมณ์และคุณธรรม : หลักการสำคัญที่บุคลากรของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนถือปฏิบัติและยึดมั่น	 

เปน็หนทางที่จะทำให้บุคลากรขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

(1 คะแนน) 

พอใช้ 

(2 คะแนน) 

ดี 

(3 คะแนน) 

1	 การพัฒนาศักยภาพ	

ของคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ	

และฝ่ายจัดการ		

ด้านจิตตารมณ์ 

และคุณธรรม	

สหกรณ์มีการกำหนด

แผนการอบรมให้

ความรู	้เรือ่งจติตารมณ์

และคุณธรรมให้กับ

คณะกรรมการดำเนนิการ 

แต่ยังไม่ครอบคลุม

บุคลากรทั้งหมดของ

สหกรณ์	

- สหกรณ์มีการกำหนด	

แผนการอบรมเป็นรายปี	

ให้ความรู้เรื่องจิตตารมณ์	

และคุณธรรมให้กับ	

คณะกรรมการดำเนนิการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ฝ่ายจัดการ	และสมาชิก	

- สหกรณ์สามารถ		

ดำเนินการปฏิบัติ 

ตามแผนได้	

- สหกรณ์กำหนดไว้เป็น	

นโยบายและแผนประจำปี	

ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง	

ทุกปี	ให้มีการจัดอบรม 

ให้ความรู้เรื่องจิตตารมณ์และ

คุณธรรมแก่คณะกรรมการ

ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	 

ฝ่ายจัดการ	และสมาชิกของ

สหกรณ์	

- สหกรณ์มีแผนในการเผยแพร่	

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล

ภายนอกได้รับความรู้		 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์	

- สหกรณ์สามารถดำเนินการ

ปฏิบัติตามแผนได้อย่างสมบูรณ์	

        

2													 คณะกรรมการ

ดำเนินการและ 

ฝ่ายจัดการ 

ของสหกรณ์ 

มีความรู้ความเข้าใจ	

เกี่ยวกับจิตตารมณ์

และคุณธรรมเป็น

อย่างดี	สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ 

ให้กับสมาชิกและ

บุคคลภายนอกได้	

คณะกรรมการดำเนนิการ 

และฝ่ายจัดการของ

สหกรณ์	มีความรู้

ความเข้าใจ	เกี่ยวกับ

จิตตารมณ์และ	

คุณธรรมแต่ยัง	 

ไม่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ได้	

คณะกรรมการดำเนนิการ 

และฝ่ายจัดการของ

สหกรณ์	มีความรู้		

ความเข้าใจ	เกี่ยวกับ	

จิตตารมณ์ และคุณธรรม	

สามารถถ่ายทอดความรู้ 

ได้เฉพาะบางคน	

คณะกรรมการดำเนินการ	และ

ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ทุกคน	 

มีความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับ 

จิตตารมณ์และคุณธรรมเป็น

อย่างดี	สามารถถ่ายทอด	 

ความรู้เรื่องจิตตารมณ์และ	

คุณธรรมให้กับสมาชิกและ

บุคคลภายนอกได้	
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วิธีการประเมิน 

	 1.		ใช้แบบประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 กำหนดแบ่งค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์การพิจารณา

เป็น	3	ระดับ	คือ	

	 -		 ระดับต้องปรับปรุง		ได้คะแนน	1	คะแนน			หมายถึง	สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานไม่ได้ตามหลักเกณฑ์	

	 -		 ระดับพอใช้									 ได้คะแนน	2	คะแนน		 หมายถึง	สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์	

	 -		 ระดับดี																ได้คะแนน	3	คะแนน			 หมายถึง	สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานสูงกว่าหลักเกณฑ์ฯ		

	 	 	 																 	 												หรือมีการปรับปรุง	หรือพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ	

	 2.		การหาค่าร้อยละของแต่ละหลักการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	

	 	 2.1)		นำคะแนนที่ได้มารวมกันเป็นคะแนนรวมของแต่ละหลัก	

  2.2)		นำคะแนนรวมของแตล่ะหลกั	คณู	100	แลว้หารดว้ยคะแนนเตม็ของแตล่ะหลกั	จะไดค้ะแนนเป็นค่าร้อยละ

ของแต่ละหลัก	

 3.  การหาค่าร้อยละในภาพรวม	 นำคะแนนรวมของหลักที่	 1-9	 มารวมกัน	 คูณ	 100	 แล้วหารด้วยคะแนนเต็ม

ของทุกหลัก	(114	คะแนน)	จนได้คะแนนเป็นค่าร้อยละในภาพรวม	

 

 

 

 

 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

3	 คณะกรรมการ
ดำเนินการ		
ผู้ตรวจสอบกิจการ	
และฝ่ายจัดการ 
ของสหกรณ์สามารถ
นำหลักการ	 
จิตตารมณ์และ	 
คุณธรรม	มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน	
และใช้ในการ	
ปฏิบัติงาน  
ในสหกรณ์	

คณะกรรมการดำเนนิการ 
ผูต้รวจสอบกจิการ	 และ
ฝา่ยจดัการของสหกรณ ์
นำหลักการจิตตารมณ	์
และคุณธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการ
ปฏบิตังิานทีส่หกรณ์	

คณะกรรมการดำเนนิการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	       
และฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์นำหลักการ		 
จิตตารมณ์และคุณธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และการปฏิบัติงานที่
สหกรณ์อย่างเสียสละ
และทุ่มเท		เพื่อสหกรณ์	
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน	
หรือขัดต่อระเบียบ	 
ข้อบังคับของสหกรณ์	

- คณะกรรมการดำเนินการ	
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์	 
ทุกคนนำหลักการจิตตารมณ์ 
และคุณธรรมไปใช้ในชีวิต
ประจำวันและการปฏิบัติงาน	 
ที่สหกรณ์อย่างเสียสละทุ่มเท        
เพื่อสหกรณ์	ไม่มีประโยชน์	
ทับซ้อน	หรือขัดต่อระเบียบ	 
ข้อบังคับของสหกรณ์		
- มีการทบทวนการปฏิบัติงาน
โดยอ้างอิงจิตตารมณ์	 
อย่างสม่ำเสมอ	
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ตัวอย่างการคำนวณข้อ	2-3	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คิดร้อยละ	90	ของคะแนนรวม		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลัก จำนวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ 

1.		หลักประสิทธิผล	 4	 12	 8	 (8/12)	x	100	=	66.67	

2.	หลักประสิทธิภาพ	 4	 12	 9	 (9/12)	x	100	=	75.00	

3.	หลักการตอบสนอง	 4	 12	 10	 (10/12)	x	100	=	75.00	

4.	หลักความรับผิดชอบ	 5	 15	 12	 (12/15)	x	100	=	80.00	

5.	หลักการกระจายอำนาจ/	
	 การมอบอำนาจ	

3	 9	 6	 (6/9)	x	100	=	66.67	

6.		หลักความโปร่งใส	 8	 24	 18	 (18/24)	x	100	=	75.00	

7.		หลักนิติธรรม	 5	 15	 12	 (12/15)	x	100	=	80.00	

8.		หลักความเสมอภาค	 2	 6	 4	 (4/6)	x	100	=	66.67	

9.		หลักจิตตารมณ์	 3	 9	 7	 (7/9)	x	100	=	77.78	

คะแนนรวม 38 114 86 (86/114) x 100 = 75.43 

คะแนนที่ได้ระหว่าง เกณฑ์ประเมิน (200 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 

102.60		–	114.00		 200 100	

		91.20			–	102.59	 180 90	

		79.80		–			91.19		 160 80	

  68.40		–			79.79	 140	 70	

  57.00		–			68.39	 120	 60	

  45.60		–			56.99	 100	 50	

  34.20		–			45.59	 80	 40	

		22.80		–		 34.19	 60 30	

		11.40		–		 22.79	 40 20	

น้อยกว่า		11.40	 20	 10	

ผลการประเมิน คะแนนร้อยละ เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

 

9	หลัก	38	รายการ	
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หมวดที่ 4 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ (100 คะแนน) 
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในชุมชน	อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน	อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน	ประกอบ

อาชีพเดียวกันหรือในสถานที่เดียวกัน	 ดังนั้น	 ควรจะมีบุคลากรในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีความรู้ในเรือ่งการวางแผนการ

ใชจ้า่ยเงนิ	 การใหค้ำแนะนำ	และการเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิใหแ้กส่มาชกิได	้ โดยกำหนดกิจกรรมในเรื่องการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินแก่สมาชิกไว้	5	กิจกรรม	ดังนี้		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
กิจกรรม/แผนงาน 

 (การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก) 
เอกสารอ้างอิง 

1)	 การให้ความรู้ก่อนการเป็นสมาชิก
สหกรณ์	อาทิ	
								-		ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์	
เครดิตยูเนี่ยน	
								-		ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	
หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	
	 -	 ความรู้เกี่ยวกับบทบาท	
หน้าที่ของสมาชิก		

1.………………………….………………………	

2...........................................................	

เอกสารที่จัดทำกิจกรรม/	
แผนรายงานการประชุมฯ		
ภาพ	กิจกรรม	บัญชีครัวเรือน	
แผ่นพับ/ประกาศ	 ประชาสัมพันธ์	
ฯลฯ	

2)	 การให้ความรู้ด้านการเงินแก่
สมาชิกสหกรณ์	อาทิ	
							-		 เงินค่าหุ้น		
							-		 เงินรับฝากจากสมาชิก		
เงินรับฝากออมทรัพย์	 เงินรับฝาก						
ออมทรัพย์พิเศษ	(ดูระยะเวลา		
อัตราดอกเบี้ยฯลฯ)	
						 -	 ความรู้เกี่ยวกับการฝึก	
ประหยัดและการออม	การสะสม	
เงินออม	

1.…………………………………………………	
2...........................................................	
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กิจกรรม 
กิจกรรม/แผนงาน 

 (การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก) 
เอกสารอ้างอิง 

3)	การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา								
ทางการเงิน/การส่งเสริมอาชีพ	
ให้สมาชิกสหกรณ์	อาทิ	
					-	จัดทำโครงการเพิ่มรายได้											
ลดค่าใช้จ่าย	หรือลดต้นทุนการผลิต
ให้กับสมาชิก	
					-	จัดทำโครงการเกี่ยวกับ							
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพของสมาชิก		
หรือส่งเสริมให้สมาชิกได้ทำอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้	
					-	จัดทำโครงการเกี่ยวกับส่งเสริม
กลุ่มอาชีพของสมาชิก	กลุ่มสตรี	หรือ
กลุ่มเยาวชน	
					-	จัดทำโครงการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์												
(หนี้ที่เกิดจากการส่งเงินไม่ได้ตาม
กำหนดระยะเวลา	หนี้ที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ	ราคาผลผลิตตกต่ำ	ฯลฯ)										

1.…………………………………………………	

2...........................................................	

 

4)	การให้คำแนะนำ	ปรึกษา/วางแผน			
การใช้จ่ายเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์	
อาทิ		
					-	ส่งเสริมการออมทรัพย์ของ
สมาชิก/	ด้านการออม/ด้านการรับ
ฝากเงิน	อาทิ	สมาชิกขายที่ดิน		 
ขายทรัพย์สินถูกรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาล	ฯลฯ		
					-	การให้สมาชิกกู้ยืมเงิน/										
ด้านสินเชื่อ	อาทิ	จำนวนเงินกู้ยืม	
ระยะเวลาการส่งใช้ความสามารถ	
ในการชำระหนี้	วัตถุประสงค์									
ในการกู้ยืมเงิน	หลักทรัพย์ค้ำประกัน										
(การกู้ยืมเงินตามฤดูกาลผลิต		 
ตามการลงทนุ	หรอืตามการใชจ่้ายจรงิ)		

1.…………………………………………………	
2...........................................................	
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เกณฑ์การให้คะแนน	กำหนดให้กิจกรรมละ	20	คะแนน	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมวดที่ 5 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ (100 คะแนน) 
 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ	์ คือ	 การมีส่วนร่วมในด้านการทำธุรกิจกับสหกรณ	์ ด้านสังคม	 และ
เศรษฐกจิ	 ซึง่การมสีว่นรว่มดงักลา่วเปน็ปจัจยัสำคญัในการทีส่หกรณจ์ะประสบผลสำเรจ็ในการดำเนนิงาน  และจะสง่ผลให้
สมาชกิรูส้กึถงึความเปน็เจา้ของสหกรณ	์หากสมาชกิเขา้มามสีว่นรว่มกบัสหกรณ	์ อาท	ิ การประชมุออกความความคิดเห็น   
การสนับสนุน	 และการเข้าร่วมกิจกรรม	 จะทำให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง	 เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ซึ่งในการ
พิจารณาบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์	 จะพิจารณาจากร้อยละของผูเ้ขา้รว่มประชมุ	 รอ้ยละของสมาชกิ	 
ทีฝ่ากเงนิในสหกรณ	์ รอ้ยละของสมาชกิทีท่ำธรุกจิกบัสหกรณ	์และรอ้ยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์	 (ที่มิใช่
ธุรกิจและการเข้าประชุมใหญ่)	รวม	4	ด้าน	ดังนี้ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
กิจกรรม/แผนงาน 

 (การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก) 
เอกสารอ้างอิง 

5)	การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์	 
จัดทำบัญชีครัวเรือน	อาทิ	
					-	การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการวางแผน	 
ใช้จ่ายในครอบครัวอย่างสมดุล	
					-	ความพอประมาณในการใช้จ่าย	
					-	มีเหตุผลในการตัดสินใจใช้จ่าย		
ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	
ในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น	ก่อให้เกิด
ภมูคิุม้กนัทีด่ใีนการรบัการเปลีย่นแปลง 
ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	

1.…………………………………………………		
2...........................................................	

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 

มีจำนวน		5		กิจกรรมขึ้นไป	 100	

มีจำนวน		4		กิจกรรม 80	

มีจำนวน		3		กิจกรรม 60	

มีจำนวน		2		กิจกรรม 40	

มีจำนวน		1		กิจกรรม 20	
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  1) ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่  (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) ร้อยละของผู้เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  (20 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) ร้อยละของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์   (20 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

	จำนวนสมาชิก/ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่	(คน)	x100

จำนวนสมาชิก/ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด

กรณีไม่ใช้ผู้แทนสมาชิก
มากกว่าร้อยละ	75.00
ระหว่างร้อยละ	70.01	–	75.00
ระหว่างร้อยละ	65.01	–	70.00
ระหว่างร้อยละ	55.00	–	65.00
น้อยกว่าร้อยละ	55.00
กรณีใช้ผู้แทนสมาชิก
มากกว่าร้อยละ	90.00
ระหว่างร้อยละ	85.01	–	90.00
ระหว่างร้อยละ	80.01	–	85.00
ระหว่างร้อยละ	75.00	–	80.00
น้อยกว่าร้อยละ	75.00

ได้		20		คะแนน
ได้		15		คะแนน
ได้		10		คะแนน
ได้			 5		คะแนน
ได้			 0		คะแนน

ได้		20		คะแนน
ได้		15		คะแนน
ได้		10		คะแนน
ได้		 	5		คะแนน
ได้			 0		คะแนน

คะแนนด้านผู้เข้าประชุมใหญ่

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 
จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	(คน)	x	100	

จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด	
 

มากกว่าร้อยละ	90.00	
ระหว่างร้อยละ	85.01	–	90.00	
ระหว่างร้อยละ	80.01	–	85.00	
ระหว่างร้อยละ	75.00	–	80.00	
น้อยกว่าร้อยละ	75.00	

ได้	 20	 คะแนน	
ได้	 15	 คะแนน	
ได้	 10	 คะแนน	
ได้	 	 5	 คะแนน	
ได้	 	 0	 คะแนน	

คะแนนด้านผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ  

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 
 

สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์	(คน)	x	100	

สมาชิกทั้งหมด	
 

มากกว่าร้อยละ	40.00	
ระหว่างร้อยละ	30.01	–	40.00	
ระหว่างร้อยละ	20.01	–	30.00	
ระหว่างร้อยละ	10.01	–	20.00	
น้อยกว่าร้อยละ	10.00	

ได้	 20	 คะแนน	
ได้	 15	 คะแนน	
ได้	 10	 คะแนน	
ได้	 	 5	 คะแนน	
ได้	 	 0	 คะแนน	

คะแนนด้านสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์  
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  4) ร้อยละของสมาชิกที่ทำทุกธุรกิจกับสหกรณ์  (20 คะแนน) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5) ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ (20 คะแนน)  

														 	 เป็นกิจกรรมที่มิใช่ทำธุรกิจกับสหกรณ์	 และการเข้าประชุมใหญ่	 เช่น	 กิจกรรมวันนักขัตฤกษ์	 กจิกรรม	 

เกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณตีา่ง	 ๆ	 ในชมุชน	 กจิกรรมจติอาสา	 กจิกรรมขดุลอกคคูลองในชมุชน	 สรา้งฝายนำ้ลน้ในชุมชน		 

ทำความสะอาดหรือซ่อมแซมพัฒนาถนนหนทางในชุมชน	ฯลฯ	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ (100 คะแนน) 
 ความเชื่อมั่น	 (Confidence)	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก	 ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจ	 ความเชื่อหรอืความ

คาดหวงัในแงบ่วกของบคุคล	ๆ	หนึง่	 ทีม่ตีอ่บคุคล	องคก์ร	หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่ตามทีไ่ดค้าดหวงัไว	้ ความเชือ่มัน่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ	 

ความคาดหวังในแง่บวกได้รับการตอบสนอง	 หรือเป็นจริง	 แต่ความเชื่อมั่นจะลดลงหากความคาดหวังในแง่บวกนั้นไม่ได้

รับการตอบสนอง	หรือตอบสนองได้ในระดับต่ำกว่าที่คาดหวัง	

 ความพึงพอใจ	 (Satisfactions)	 คือ	 ความรู้สึกที่เกิดจากทัศนคติ	 ความต้องการที่เป็นไปตามความคาดหวัง		 

ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองก็เกิดความพึงพอใจ	 และถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ	 ตามความ	 

คาดหวังไว้	 ความพึงพอใจจะหายไปทันที	 ดังนั้น	 ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	 ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจ

ของบุคคลทางนั้น	 ย่อมก่อให้เกิดความชอบ	 ความสบายใจ	 ความสุขใจ ต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง	 ๆ	 หรือเป็น	 

ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ	ความสบายใจ	และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ 

 

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
สมาชิกที่ทำทุกธุรกิจกับสหกรณ์	(คน)		x	100	

 

สมาชิกทั้งหมด	
 

มากกว่าร้อยละ	80.00	
ระหว่างร้อยละ	75.01	–	80.00	
ระหว่างร้อยละ	70.01	–	75.00	
ระหว่างร้อยละ	65.00	–	70.00	
น้อยกว่าร้อยละ	65.00	

ได้	 20	 คะแนน	
ได้	 15	 คะแนน	
ได้	 10	 คะแนน	
ได้	 	 5	 คะแนน	
ได้	 	 0	 คะแนน 

คะแนนด้านสมาชิกที่ทำทุกธุรกิจกับสหกรณ์  

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 
 

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์	(คน)		x	100	

สมาชิกทั้งหมด	
 

มากกว่าร้อยละ	20.00	
ระหว่างร้อยละ	15.01	–	20.00	
ระหว่างร้อยละ	10.01	–	15.00	
ระหว่างร้อยละ			5.01	–	10.00	
น้อยกว่าร้อยละ		5.00	

ได้	 20	 คะแนน	
ได้	 15	 คะแนน	
ได้	 10	 คะแนน	
ได้	 	 5	 คะแนน	
ได้	 	 0	 คะแนน 

คะแนนด้านสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์  

รวมคะแนนทั้ง 5 ด้าน (ข้อ 1 - 5 )  
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	 แบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 เป็นการประเมิน

กระบวนการที่สหกรณ์ใช้ในการดำเนินการ	 เพื่อให้รู้ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันและอนาคต	 เพือ่จะไดน้ำ

เสนอสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสม	ทำความเขา้ใจ	ความตอ้งการ	และความคาดหวงัใหม	่ๆ	ของสมาชกิสหกรณ์	พัฒนาวิธีการ

ดำเนินธุรกิจ	 เป็นการรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกสหกรณ์	 โดยจัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความ	 

พึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์	 เพื่อสำรวจระดับความเชื่อมั่นในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ	 และด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	คือ		 	

 ขัน้ตอนที	่ 1	 ใหส้หกรณส์ุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงกบัสมาชกิใหต้อบแบบสำรวจ	จำนวน	100	ชดุ	 (1	คน/1	ชดุ)	 ทั้งนี้		 

ให้สหกรณ์รับรองผลการประเมินว่าสมาชิกได้ตอบแบบสำรวจจริง	

 ขั้นตอนที่	 2	 ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างจากสมาชิก	 จำนวน	 100	 ชุด	 ทำการสำรวจระดับ  

ความเชื่อมั่น	 ในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ	 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิต	 

ยูเนี่ยน	จำนวน	3	ข้อ	และสำรวจระดับความพึงพอใจที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์	จำนวน	7	ข้อ	ซึ่งได้แบ่งระดับความเชื่อมั่น

และความพึงพอใจต่อสหกรณ์	เปน็	5	ระดบั		

 
 

วธิีการคำนวณ 

	 1.		ประสานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ	 ชุดที่	 1	 จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงสมาชิก	

จำนวน	100	ชุด	

	 2.	 นำผลการประเมินจากแบบสำรวจทั้งหมด	(100	ชุด)	หาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ	

 3.		เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่แตล่ะขอ้ตามชว่งคะแนน	เปน็เกณฑก์ารประเมนิระดบัความเชือ่มัน่/ความพงึพอใจ		
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 4.		นำผลของคา่เฉลีย่ในแตล่ะขอ้	(จำนวน	10	ขอ้)	มารวมกนัและคณูดว้ย	2	เพือ่หาคา่คะแนนทีไ่ดใ้นหมวดที	่6	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ 

4.21	–	5.00		 มากที่สุด	

3.41	–	4.20	 มาก	

2.61	–	3.40 ปานกลาง	

1.81	–	2.60	 น้อย	

1.00	–	1.80	 น้อยที่สุด	

ช่วงคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ตั้งแต่	85.00	ขึ้นไป	 100	

75.00	–	84.99	 90	

65.00	–	74.99		 80		

55.00	–	64.99		 70		

		1.00	–	54.00	 60	
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ตัวอย่าง	การคำนวณข้อ	1	–	10	จากแบบสำรวจ	100	ชุด		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป	:		ผลการประเมินค่าคะแนนหมวดที่	6	อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน	80	คะแนน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อที่ ประเด็น 
ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ 100 ชุด  เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย ค่าระดับ 

1	 คณะกรรมการ		 20	 30	 30	 10	 10	    

 มีการบริหารงาน....				 5	x	20	 4	x	30	 3	x	30	 2	x	10	 1	x	10	   

  100	 120	 90	 20	 10	   

  340/100	=	3.40	 3.4	 มาก	

10	 ……………………..	 350/100	=	3.50	 3.5	 มาก	

รวมผลค่าเฉลี่ย	ข้อ	1–10	 3,400/100	=	34.00	   

การหาช่วงคะแนน	

(ผลของค่าเฉลี่ย	10	ข้อ	x	2)	
34	x	2	=	68	คะแนน	
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ชุดที่ 1 (สำหรับสมาชิก) 

แบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.................................................................... 

 

ท่านมีความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจต่อสหกรณ์ในด้านต่างๆ	เหล่านี้	อย่างไรบ้าง			

โดยสามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้					5		=	เชื่อมั่น/พึงพอใจมากที่สุด					4	=	เชื่อมั่น/พึงพอใจมาก			

3	=	เชื่อมั่น/พึงพอใจปานกลาง		 2		=	เชื่อมั่น/พึงพอใจน้อย				 1		=	เชื่อมั่น/	พึงพอใจน้อยที่สุด			

 

โปรดทำเครื่องหมาย √  ในช่องที่ท่านเห็นว่าความเชื่อมั่นและความพึงพอใจที่ได้รับอยู่ในระดับใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ (3	ข้อ)	

1	 คณะกรรมการ	มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	เสียสละ	
กล้าตัดสินใจ		มีความรับผิดชอบ	และมีความเป็นผู้นำ	มีความรู้	
ความสามารถ	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างที่ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์	
ยอมรับฟังความคิดเห็นและสามารถแก้ไขปัญหาให้สมาชิกได้	

     

2	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	มีความรู้	ความสามารถในการให้บริการ	สามารถตอบ	
คำถามชีแ้จงขอ้สงสยั	ใหค้ำแนะนำ	ชว่ยแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	นา่เชือ่ถอื		
มคีวามชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ	
ปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา	ไม่รับสินบน	ไม่ขอสิ่งตอบแทน	
	ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ	

     

3	 ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานและการดำเนินงานของสหกรณ์	      

2. ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์  (7	ข้อ)	

4	 	 สหกรณ์มีความชัดเจนในการอธิบาย	ชี้แจง	แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ	 
		มีการติดประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจหลักของสหกรณ์	เช่น		 
	ประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน	มกีารเปดิเผยหลกัเกณฑ	์	 
 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการให้สมาชิกทราบ	
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หมวดที่ 7 การจัดสวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน (100 คะแนน) 
	 การจัดสวัสดิการเป็นสิ่งที่องค์กรใด	 ๆ	 จัดให้มีขึ้นเพื่อให้สมาชิกขององค์การได้รับสิ่งที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิต	 

ของตนเองและครอบครัวดียิ่งขึ้น	 หรือลดภาระที่แบกรับอยู่ลงมา	 การจัดสวัสดิการในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งช่วยเหลือ

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์	

เหตุที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องมีการจัดสวัสดิการก็เพื่อตอบสนองหลักการบริการสมาชิก	 หลักความรับผิดชอบต่อสังคม	

หลักการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากล	เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี	สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิก	ครอบครัว	

และสังคม	รวมทั้งจัดการความเสี่ยงที่สหกรณ์ไม่อาจรับภาระได้	ซึ่งในการจัดสวัสดิการดังกล่าวจะพิจารณาในเรื่อง	ดังนี้	 

 7.1 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ (60 คะแนน) เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

สมาชิกตลอดชีวิต	อาทิ		

	 				7.1.1	ด้านการศึกษา	

	 				7.1.2	ด้านการสงเคราะห์		

	 				7.1.3	ด้านการรักษาพยาบาล		

	 				7.1.4	ด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต		

	 				7.1.5	ด้านอื่น	ๆ	(เครื่องแบบพนักงาน	กีฬา)	ฯลฯ		

 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

5	 ขั้นตอนการให้บริการธุรกิจหลักของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ	เงินรับฝาก	ฯลฯ		
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว	สะดวก	รวดเร็ว	ให้บริการแต่ละธุรกิจ
ด้วยความครบถ้วน	ถูกต้องทางด้านเอกสารมีความเสมอภาคในการให้
บริการ	เช่น		ใครมาก่อนได้ก่อน	การให้บริการตามลำดับคิว 

     

6	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความเอาใจใส่	กระตือรือร้น	และความพร้อมในการให้
บริการ	สุภาพ	ยิ้มแย้มแจ่มใส 

     

7	 พื้นที่ให้บริการของสหกรณ์มีความสะดวกและความสะอาดมีความเพียงพอ
ของสิ่งอำนวยความสะดวก	เช่น	ที่นั่งคอยรับบริการ	น้ำดื่ม	พัดลม/แอร์	
ฯลฯ	มีความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ	ในการให้บริการ	เช่น	
คอมพิวเตอร์ 

     

8	 สหกรณ์มีการติดป้าย	ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์		มีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย	และมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกต่อการให้บริการ
ของสหกรณ์	เช่น	กล่องรับความเห็น	เป็นต้น 

     

9	 ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานและการดำเนินงานของสหกรณ์		 
ซึ่งสหกรณ์สามารถให้บริการและตอบสนองทางด้านการเงิน	สวัสดิการ		 
แก่สมาชิกได้	ทำให้สมาชิกและครอบครัว	มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

     

10	 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมที่สหกรณ์ให้ความร่วมมือกับชุมชน      
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2 กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน (40 คะแนน)	 เป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	 

ในด้านต่าง	ๆ		โดยสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด	หรือทำร่วมกับหน่วยงานอื่น	อาทิ		

	 					7.2.1	ด้านศาสนา/วัฒนธรรม	งานทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	งานบุญ	งานประเพณี		

	 					7.2.2	ด้านการศึกษา/กีฬา	มอบทุนการศึกษา	ทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	อุปกรณ์ 

การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน	อุปกรณ์กีฬา		

	 					7.2.3	ด้านการรักษาพยาบาล	บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์	การบริจาคโลหิต		

	 					7.2.4	ด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ	วาตภัย	อุทกภัย	อัคคีภัย		

	 					7.2.5	ด้านการแสดงความจงรักภักดี	กิจกรรมวันพ่อ	วันแม่	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	

	 				 7.2.6	 ด้านอื่น	 ๆ	 เพื่อสังคมชุมชน	 (กิจกรรมจิตอาสา	 ขุดลอกคูคลอง	 สร้างฝายทดน้ำ	 ฝายน้ำล้นในชุมชน	

ปลกูปา่ทดแทน	ปลกูปา่ชายเลน	การสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน	พลงังานทดแทน	การบำบดัและฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	การคัดแยกขยะในชุมชน ฯลฯ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสวัสดิการ 

ผู้ได้รับสวัสดิการ 

สมาชิก  

(คน)	

ครอบครัวสมาชิก	

(ครัวเรือน)	

1…………………………………………………………………………………………………….............	   

2…………………………………………………………………………………………………….............	   

3…………………………………………………………………………………………………….............	   

4…………………………………………………………………………………………………….............	   

5…………………………………………………………………………………………………….............	   

สวัสดิการ คะแนน 

จำนวน	5	สวัสดิการขึ้นไป	 60	

จำนวน	4	สวัสดิการ	 50	

จำนวน	3	สวัสดิการ	 40	

จำนวน	2	สวัสดิการ	 30	

จำนวน	1	สวัสดิการ	 20	

กิจกรรม คะแนน 

1......................................................................................	  

2......................................................................................	  

3......................................................................................	  

4......................................................................................	  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สรุปผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 
 

 
 

กิจกรรม คะแนน

จำนวน	4	กิจกรรมขึ้นไป 40

จำนวน	3	กิจกรรม 30

จำนวน	2	กิจกรรม 20

จำนวน	1	กิจกรรม 10

รวมคะแนนทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2

หมวดที่ รายการ คะแนน คะแนนที่ได้

1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน		 200

2 การดำเนินงานภายในของสหกรณ์			 200

3 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 200

4 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก		 100

5 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์		 100

6 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์	 100

7 การจัดสวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน												 100

รวม 1,000

คะแนนที่ได้ ร้อยละ ผลการประเมิน

	 800		–		1,000 80 ดีมาก

	 700		–		799 70 ดี

	 600		–		699 60 พอใช้

น้อยกว่า	600 ปรับปรุง



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

49ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

ส่วนที่ 3

แบบรายงานผลการประเมิน 



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 
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แบบรายงานผลการประเมิน 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

ชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.......................................................จำกัด 

จังหวัด........................................................................................... 
 

ข้อมูลทั่วไป  ณ  วันที่....................................................................................................................................	

1.			 ที่ตั้งสำนักงาน...............................................................................................................................................................	 

	 .....................................................................................................................................................................................	

	 โทรศัพท์...................................................................................โทรสาร........................................................................	

	 อีเมล์.............................................................................................................................................................................	 

2.			 สินทรัพย์ของสหกรณ์	 ............................................................................	บาท	

3.			 หนี้สินของสหกรณ์	 ............................................................................	บาท	

4.			 ทุนของสหกรณ์	 ............................................................................	บาท	

5.			 ทุนเรือนหุ้น	 ............................................................................	บาท	

6.			 ทุนสำรอง	 ............................................................................	บาท	

7.			 รายได้	 ............................................................................	บาท	

8.			 ค่าใช้จ่าย	 ............................................................................	บาท	

9.			 กำไร	(ขาดทุน)	 ............................................................................	บาท	

10.		ปริมาณธุรกิจรวมทั้งหมด	 ............................................................................	บาท	

	 10.1		รับฝากเงิน	 ............................................................................	บาท	

	 10.2		ให้เงินกู้	 ............................................................................	บาท	

	 10.3		จัดหาสินค้ามาจำหน่าย	 ............................................................................	บาท	

	 10.4		รวบรวบผลผลิต	 ............................................................................	บาท	

	 10.5		แปรรูปผลผลิต	 ............................................................................	บาท	

	 10.6		ให้บริการอื่น	ๆ	 ............................................................................	บาท	

11.		จำนวนสมาชิกสหกรณ์ปัจจุบัน	 ............................................................................	คน	

						จำนวนสมาชิกสหกรณ์สมทบปัจจุบัน	 ............................................................................	คน	

12.		จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการเงินฝาก	(ปีบัญชีล่าสุด).	 ..............................................................	 คน	

13.		จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการสินเชื่อ	(ปีบัญชีล่าสุด)	 ..............................................................	 คน	

14.		จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับสวัสดิการ	(ปีบัญชีล่าสุด)	 ..............................................................	 คน	



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

51ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลการประเมิน 
ให้กรอกคะแนนที่ได้ให้ตรงกับช่องคะแนนเต็มที่กำหนดคะแนนแต่ละข้อ	เนื่องจากได้ใส่สูตรผลรวมไว้แล้ว 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  (200 คะแนน) 136 0 

1) การป้องกันความเสี่ยง 

   1.1)  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างมากกว่า 12 เดือน    

	 	 (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)	

											ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกว่า	12	เดือน	x		100		=		........................	

																	จำนวนหนี้คั่งค้างมากกว่า	12	เดือน	

			เกณฑ์การให้คะแนน	

									ร้อยละ	100	 	 ได้		8		คะแนน	

									91.67	–	99.99			 	 ได้		7		คะแนน	

									83.34	–	91.66						 	 ได้		6		คะแนน	

									75.01	–	83.33	 	 ได้		5		คะแนน	

									66.68	–	75.00	 	 ได้		4		คะแนน	

	 	 58.34	–	66.67	 	 ได้		3		คะแนน	

									50.00	–	58.33			 	 ได้		2		คะแนน	

	 	 ต่ำกว่าร้อยละ	50.00					 	 ได้		1		คะแนน	

 

8	

 

 1.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างน้อยกว่า 12 เดือน   

	 	 (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)	

													ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน้อยกว่า	12	เดือน		x		100			=		........................	

																					จำนวนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	12	เดือน	

     						ร้อยละ	35.00	ขึ้นไป												 ได้		8		คะแนน	

										30.00	–	34.99	 	 ได้		7		คะแนน	

									25.00		–	29.99	 	 ได้		6		คะแนน	

									20.00		–	24.99		 	 ได้		5		คะแนน	

									15.00		–	19.99						 	 ได้		4		คะแนน	

									10.00		–	14.99		 	 ได้		3		คะแนน	

											5.00	–		9.99	 	 ได้		2		คะแนน	

									ต่ำกว่าร้อยละ	5.00				 	 ได้		1		คะแนน	

8	  
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2) โครงสร้างทางการเงิน
   2.1) ทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม		(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
																ทุนเรือนหุ้น	x		100																					=		....................

																				สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ร้อยละ	10.00	-	20.00		 	 ได้		8		คะแนน
										9.17	–	9.99						หรือ	 20.01	–	30.00		 ได้		7		คะแนน
										8.34	–	9.16						หรือ				 30.01	–	40.00		 ได้		6		คะแนน
										7.51	–	8.33						หรือ	 มากกว่าร้อยละ	40.00		 ได้		5		คะแนน
										6.68	–	7.50																		 	 ได้		4		คะแนน
										5.84	–	6.67							 	 ได้		3		คะแนน
										5.00	–	5.83			 	 ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	5.00						 	 ได้		1		คะแนน

8
 

   2.2) เงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม 	(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
															เงินรับฝากจากสมาชิก	x		100																					=		....................

																				สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
				 ร้อยละ	70.00	-	80.00																			 ได้		8		คะแนน
						 60.00	–	69.99				หรือ	 80.01	–	81.99		 ได้		7		คะแนน
									50.00	–	59.99			 หรือ		 82.00	–	83.99		 ได้		6		คะแนน
									40.00	–	49.99			 หรือ		 84.00	–	85.99		 ได้		5		คะแนน
									30.00	–	39.99		 หรือ		 86.00	–	87.99		 ได้		4		คะแนน
									20.00	–	29.99			 หรือ		 88.00	–	89.99		 ได้		3		คะแนน
									10.00	–	19.99			 หรือ		 90.00	–	92.00											 ได้		2		คะแนน		
									ต่ำกว่าร้อยละ	10.00		หรือ		มากกว่าร้อยละ	92.00			 ได้		1		คะแนน

8  

   2.3) ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือต่อสินทรัพย์รวม		(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)

																ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	x		100													=		....................

																								สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ร้อยละ	70.00	-	80.00																	 ได้		8		คะแนน
										60.00	–	69.99					หรือ	 80.01	–	81.99		 ได้		7		คะแนน
										50.00	–	59.99					หรือ			 82.00	–	83.99	 ได้		6		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	50.00		หรือ	 84.00	–	85.99		 ได้		5		คะแนน	 
	 	 		 86.00	–	87.99	 ได้		4		คะแนน
	 	 		 88.00	–	89.99	 ได้		3		คะแนน
	 	 		 90.00	–	92.00		 ได้		2		คะแนน
	 	 		 มากกว่าร้อยละ	92.00		 ได้		1		คะแนน

8  
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

   2.4) ทุนสำรองต่อสินทรัพย์รวม 	(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
																ทุนสำรอง	x		100																									=		....................

																			สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป																																		 ได้		8		คะแนน				
										9.00		–		9.99	 	 ได้		7		คะแนน
										8.00		–		8.99						 	 ได้		6		คะแนน
										7.00		–		7.99	 	 ได้		5		คะแนน
										6.00		–		6.99		 	 ได้		4		คะแนน
										5.00		–		5.99		 	 ได้		3		คะแนน
										4.00		–		4.99																																								 ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	4.00																																	 ได้		1		คะแนน

8  

   2.5) สินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
																สินทรัพย์สภาพคล่อง	x		100													=		....................

																									สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
											ร้อยละ	15.00	-	20.00																															 ได้		8		คะแนน
											12.67		–		14.99				หรือ	 20.01	–	30.00		 ได้		7		คะแนน
											10.34		–		12.66				หรือ		 30.01	–	40.00		 ได้		6		คะแนน
											 8.01		–		10.33				หรือ				มากกว่าร้อยละ	40.00					 ได้		5		คะแนน
										 5.68		–		 8.00										 	 ได้		4		คะแนน
											 3.34		–		 5.67																																								 ได้		3		คะแนน	
											 1.00		–		 3.33																																						 ได้		2		คะแนน
											ต่ำกว่าร้อยละ	1.00								 	 ได้		1		คะแนน

8  

3) คุณภาพสินทรัพย์
   3.1) หนี้คั่งค้างต่อลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
																หนี้คั่งค้างทั้งสิ้น	x		100																			=		....................

																	ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	5.00																 ได้		8		คะแนน										
										5.00		–		5.83												 	 ได้		7		คะแนน
										5.84	 –		6.67						 	 ได้		6		คะแนน
										6.68		–		7.50		 	 ได้		5		คะแนน
										7.51		–		8.33	 	 ได้		4		คะแนน
										8.34		–		9.16		 	 ได้		3		คะแนน
										9.17		–		10.00																									 ได้		2		คะแนน
										มากกว่าร้อยละ	10.00	ขึ้นไป																					 ได้		1		คะแนน						

8
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

   3.2) สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
														สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	x		100				=		....................

																								สินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	5.00																																	 ได้		8		คะแนน
										5.00	 –		5.83		 	 ได้		7		คะแนน
										5.84	 –		6.67						 	 ได้		6		คะแนน
										6.68	 –		7.50		 	 ได้		5		คะแนน
										7.51	 –		8.33		 	 ได้		4		คะแนน
										8.34	 –		9.16		 	 ได้		3		คะแนน
										9.17	 –		10.00																																				 ได้		2		คะแนน
										มากกว่าร้อยละ	10.00	ขึ้นไป																								 ได้		1		คะแนน		  

8  

4) ผลตอบแทนการลงทุน
   4.1) รายได้ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
																รายได้รวม	x		100											=		....................

												ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
     					ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป														 ได้		8		คะแนน													
										9.17		–	9.99						 	 ได้		7		คะแนน
										8.34		–		9.16											 	 ได้		6		คะแนน
										7.51		–		8.33	 	 ได้		5		คะแนน
										6.68		–		7.50	 	 ได้		4		คะแนน
										5.84		–		6.67																																		 ได้		3		คะแนน					
										5.00		–		5.83																																								 ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	5.00																																			 ได้		1		คะแนน

8
 

   4.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	x		100	=		....................

													ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
         	ร้อยละ	3.00	-	10.00															 ได้		8		คะแนน	
										10.01		–	10.83					หรือ	 2.00	–	2.99			 ได้		7		คะแนน
										10.84		–	11.66				 หรือ					 1.00	–	1.99		 ได้		6		คะแนน
										11.67		–	12.49					หรือ					ต่ำกว่าร้อยละ	1.00						 ได้		5		คะแนน									
										12.50	–	13.32																					 ได้		4		คะแนน
										13.33		–	14.16									 	 ได้		3		คะแนน
										14.17		–	15.00																																						 ได้		2		คะแนน							
										มากกว่าร้อยละ	15.00																															 ได้		1		คะแนน									             

8  
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

   4.3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน     
  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	x		100								=		....................

										กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	40.00																																		 ได้		8		คะแนน
										40.00		–		43.33	 	 ได้		7		คะแนน
										43.34		–		46.67					 	 ได้		6		คะแนน
										46.68		–		50.01		 	 ได้		5		คะแนน
										50.02		–	53.34		 	 ได้		4		คะแนน
										53.35		–		56.67	 	 ได้		3		คะแนน
										56.68		–		60.00																													 ได้		2		คะแนน
										มากกว่าร้อยละ	60.00																													 ได้		1		คะแนน

8  

   4.4) กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
													กำไรสุทธิ	x		100															=		....................

										ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม
   เกณฑ์การให้คะแนน
 									ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป																																		 ได้		8		คะแนน
										9.17		–		9.99	 	 ได้		7		คะแนน
										8.34		–		9.16											 	 ได้		6		คะแนน
										7.51		–		8.33		 	 ได้		5		คะแนน
										6.68		–		7.50		 	 ได้		4		คะแนน
										5.84		–		6.67																																							 ได้		3		คะแนน
										5.00		–		5.83																																								 ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	5.00																																	 ได้		1		คะแนน	    

8  

5) สภาพคล่องทางการเงิน
    5.1) ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
											ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด	x		100						=		....................

																	ลูกหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
   เกณฑ์การให้คะแนน
   							ตั้งแต่ร้อยละ	90.00	ขึ้นไป																											 ได้		8		คะแนน
										85.00		–		89.99	 	 ได้		7		คะแนน
										80.00		–		84.99				 	 ได้		6		คะแนน
										75.00		–		79.99		 	 ได้		5		คะแนน
										70.00		–		74.99	 	 ได้		4		คะแนน
										65.00		–		69.99	 	 ได้		3		คะแนน
										60.00		–		64.99																							 ได้		2		คะแนน								
										ต่ำกว่าร้อยละ	60.00																		 ได้		1		คะแนน							        

8
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

   5.2) สภาพคล่องต่อเงินรับฝาก  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)	
 สภาพคล่อง	(เงินสดท้ังหมดท่ีนำไปลงทุนช่ัวคราว	-	หน้ีสินท่ีมีภาระผูกพัน)	x		100		=		..................

																															เงินรับฝาก
   เกณฑ์การให้คะแนน
										ร้อยละ	15.00	-	20.00																																		 	ได้		8		คะแนน
										14.17	–	14.99						หรือ			 20.01	–	30.00			 	ได้		7		คะแนน
										13.34	–	14.16						หรือ						 30.01	–	40.00																	ได้		6		คะแนน
										12.51	–	13.33						หรือ						 มากกว่าร้อยละ	40.00									ได้		5		คะแนน
										11.68	–	12.50													 	 	ได้		4		คะแนน
										10.84	–	11.67																 	 	ได้		3		คะแนน
										10.00	–	10.83																	 	 	ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	10.00									 	 	ได้		1		คะแนน

8  

6) การแสดงความเจริญเติบโต
    6.1) การเจริญเติบโตด้านสมาชิก 	(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
											(สมาชิกปีปัจจุบัน	-	สมาชิกปีก่อน)		x		100		=		....................

																								สมาชิกปีก่อน
    เกณฑ์การให้คะแนน
										ตั้งแต่ร้อยละ	12.00	ขึ้นไป																																						 ได้		8		คะแนน
											10.50		–		 11.99		 	 ได้		7		คะแนน
												9.00		–		 10.49						 	 ได้		6		คะแนน
												7.50		–		 8.99		 	 ได้		5		คะแนน
												6.00		–			7.49		 	 ได้		4		คะแนน
												4.50		–			5.99		 	 ได้		3		คะแนน
												3.00		–			4.49																															 ได้		2		คะแนน
										ต่ำกว่าร้อยละ	3.00																																		 ได้		1		คะแนน					

8
 

    6.2) การเจริญเติบโตด้านสินทรัพย์ 	(ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ)
												(สินทรัพย์ปีปัจจุบัน	-	สินทรัพย์ปีก่อน)		x		100		=		....................

																											สินทรัพย์รวมปีก่อน
    เกณฑ์การให้คะแนน
										ตั้งแต่ร้อยละ	10.00	ขึ้นไป																																			 ได้		8		คะแนน
										 9.00		 –		 9.99	 		 ได้		7		คะแนน
										 8.00		 –			 8.99																 ได้		6		คะแนน
										 7.00		 –				7.99		 	 ได้		5		คะแนน
										 6.00		 –				6.99		 	 ได้		4		คะแนน
										 5.00				–	 5.99																																							 ได้		3		คะแนน
										 4.00		 –	 4.99																																							 ได้		2		คะแนน
									ต่ำกว่าร้อยละ	4.00																																										 ได้		1		คะแนน

8  

      ผลการประเมิน หมวดที่ 1  คะแนนรวมที่ได้…………...เทียบเกณฑ์ประเมินได้คะแนน  
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หมวดที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน (200 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนคิดร้อยละ	 80		 

ของคะแนนรวม		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่วงคะแนน คะแนนที่ได้ 
คะแนน 

เกณฑ์ประเมิน 

122.40	 –	 136.00	  200	

108.80	 –	 122.39	  180	

95.20	 –	 108.79	  160	

81.60	 –	 95.19	  140	

68.00	 –	 81.59	  120	

54.40	 –	 67.99	  100	

40.80	 –	 54.39	  80	

27.20	 –	 40.79	  60	

13.60	 –	 27.19	  40	

น้อยกว่า	13.60	  20	

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 2  การดำเนินงานภายในของสหกรณ์ (200 คะแนน) 74 0 

1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

				1.1)		สหกรณ์นำคำแนะนำแนวทางการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์เสนอที่ประชุม	

คณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ	

				1.2)		ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ	 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	

			 1.3)		 ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนงานประจำปีของสหกรณ์	 ที่ประชุม	 

คณะกรรมการดำเนินการได้มีการกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข	

	 	 	1.4)	 ในการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการมกีารเสนองบทดลองหรอืรายรบั-รายจา่ย 

ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน	

				1.5)		สหกรณ์มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 

ให้ถูกต้องสมบูรณ์	

				1.6)		คณะกรรมการดำเนินการควบคุมให้ฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการหรือ	

กรรมการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	

				1.7)		สหกรณ์ได้สำเนาระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ให้นายทะเบียน

สหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ	
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2) การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี 
				2.1)	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มีการรับสมาชิกใหม่	
	 2.2)	สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้อยู่ ในที่ปลอดภัย	 
ในสำนักงานสหกรณ์	
			 2.3)	สหกรณม์กีารรายงานผลการเขา้	-	ออก	พรอ้มรายละเอยีดของสมาชกิใหค้ณะกรรมการ
ดำเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมประจำเดือน	
				2.4)	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนหุ้นทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น	
			 2.5)	สหกรณ์มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์	
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์	
			 2.6)	 ในการประชุมใหญ่สหกรณ์มีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน	
ของสหกรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่	
				2.7)	สหกรณ์ได้ส่งสำเนารายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์	
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่	
			 2.8)	 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสำคัญของสหกรณ์	
เช่น	กฎหมายสหกรณ์	ข้อบังคับสหกรณ์	ระเบียบของสหกรณ์	ใบสำคัญรับจดทะเบียน/
ระเบียบ/คำสั่งนายทะเบียน	 เอกสารสิทธิ์ที่ใช้เป็นหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์และลูกจ้าง	
			 2.9)	 สหกรณ์ได้มีการสำเนาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ฝ่าย/แผนกที่
มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น	ๆ	ถือปฏิบัติ	
				2.10)	สหกรณ์มีการจัดหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ครบถ้วนทุกคน	
				2.11)	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์	
				2.12)	สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน	
			 2.13)	 สหกรณ์จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินและยืนยันยอดจากการตรวจนับ	 
ทรัพย์สินกับทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อสิ้นปีทางบัญชี	
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3) งานการเงิน 
				3.1)	สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการใช้จ่ายและเก็บรักษาเงิน	
				3.2)	สหกรณม์คีำสัง่มอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบการรบัเงนิ	การจา่ยเงนิ	การเกบ็รกัษาเงนิ 
				3.3)	สหกรณ์ได้แยกเจ้าหน้าที่การเงิน	และเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน	
				3.4)	สหกรณ์มีเอกสารการรับเงิน	-	จ่ายเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ		
และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย	
		 3.5)	 สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาทำการ	 เพื่อยืนยันยอดกับ
บัญชีเงินสด	
			 3.6)	สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวันตามระเบียบที่กำหนด	
		 3.7)	สหกรณม์กีารจดัทำทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิ	และมกีารทำทะเบยีนคมุเปน็ปจัจบุนั 
			 3.8)	 สหกรณ์จัดให้มีกรรมการและหรือผู้เกี่ยวข้องสุ่มตรวจเงินสดในมือเพื่อสอบทาน	
ยอดกับสมุดเงินสด	
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4) การจัดทำบัญชี 

			4.1)	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี	

			4.2)	สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดในวันที่มีรายการเกิดขึ้น	

			4.3)	สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดภายใน	3	วัน	นับแต่	

วันที่มีรายการเกิดขึ้น	

			4.4)	การลงบัญชีของสหกรณ์	สหกรณ์มีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้องครบถ้วน	

			4.5)	สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย	
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5) การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 

			5.1)	ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นงบการเงินก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ

อนุมัติ	

			5.2)	สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่	ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปีทาง

บัญชี	

2 
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6) ธุรกิจสินเชื่อ 

			6.1)	สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ	

			6.2)	สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ด้านสินเชื่อ	

			6.3)	สหกรณ์ลงรายการในคำขอกู้	สัญญากู้	ครบถ้วนและถูกต้อง	

			6.4)	สหกรณ์มีการจัดหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	

			6.5)	สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนหนังสือกู้เงินระยะสั้น	-	ปานกลางให้เป็นปัจจุบัน	

			6.6)	สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนการค้ำประกันให้เป็นปัจจุบัน	

			6.7)	เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้	

			6.8)	สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้	เมื่อรับเงินกู้เท่านั้น	

			6.9)	หลักฐานการจ่ายเงินกู้มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน	

			6.10)	สหกรณ์จัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน	

			6.11)	สหกรณ์มีหลักฐานการรับชำระหนี้ครบถ้วน	

			6.12)	สหกรณ์มีแผนปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน	

			6.13)	สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารสิทธิที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้และหลักฐานเกี่ยวกับการให้

เงินกู้	ไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงานสหกรณ์					

	 6.14)	สหกรณ์มีการแยกอายุหนี้	

			6.15)	สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อต่อที่ประชุม	 

คณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	

			6.16)	สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

16 

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

 

1	

1	

 

1	

 



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 

 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน60

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

7) ธุรกิจการรับฝากเงิน 
	 7.1)		สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ	 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์	 หรือ	 
ฝากประจำ	ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด	
				7.2)		สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่รับฝากเงินและอนุมัติให้	 
ถอนเงินภายในวงเงินที่กำหนด	
	 7.3)		เจา้หนา้ทีร่บัฝากเงนิ	เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและเจา้หนา้ทีบ่ญัชขีองสหกรณต์อ้งไมเ่ปน็ 
บุคคลคนเดียวกัน	
		 7.4)		สหกรณม์ตีวัอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อีำนาจถอนเงนิในการเปดิบญัชเีงนิฝากครัง้แรก 
และการถอนเงินหรือการปิดบัญชีเงินฝาก	กระทำได้โดยผู้มีอำนาจ	ถอนเงินตามตัวอย่าง	
ลายมือชื่อที่ให้ไว้				
	 7.5)		สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้	ห้ามฝากสหกรณ์	
			7.6)		สหกรณม์กีารสุม่ตรวจบญัชเีงนิฝากของสมาชกิทีข่าดการตดิตอ่กบัสหกรณเ์กนิ	1	ปี 
	 7.7)			สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัวเป็นปัจจุบัน	
	 7.8)			สหกรณ์มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและตัวอย่าง	
ลายมือชี่อทุกครั้งที่มีการถอนเงิน	
	 7.9)		สหกรณ์มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกต้องครบถ้วน	
	 7.10)	 สหกรณ์มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและบัญชีแยกประเภท
เป็นประจำ	
	 7.11)		สหกรณม์กีารรายงานผลการรบัฝากเงนิของสหกรณต์อ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ดำเนินการ	
	 7.12)	 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานและยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิกกับทะเบียน	 
เจ้าหนี้เงินฝากรายตัว	เมื่อสิ้นปีทางบัญชี	

12
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

 

8) การจัดสวัสดิการ 
				8.1)			สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ	
				8.2)			สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการให้สมาชิก	
			8.3)	 สหกรณ์กำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อการจัดสวัสดิการให้สมาชิกไว้ใน	 
ข้อบังคับของสหกรณ์	
			8.4)			สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุม	 จำแนกตามประเภทของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน						 
	 8.5)			สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการถูกต้องครบถ้วน	
ตามระเบียบที่กำหนดและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงานสหกรณ์							
	 8.6)			มกีารรายงานผลการจดัสวสัดกิารตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการประจำเดอืน    
	 8.7)			มีการสุ่มตรวจสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	

7 
1	
1	
1	
 
1	
1	
 
1	
1	

 

9) อื่น ๆ
	 9.1)		สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นถูกต้องตามที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
	 9.2)		สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ถูกต้องตามที่	
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

2 
1	
 
1 
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10) การแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 

	 	 	 	 	 10.1)	 สหกรณ์นำเอกสารแจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ตรวจการสหกรณ์	

หรอืขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชสีหกรณ	์เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ 

และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข	

						 10.2)	สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่อง	 ข้อสังเกตตามข้อ	 10.1	 และรายงานผล

การแก้ไข	ให้สหกรณ์จังหวัดทราบทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ	

2 

1	

 

 

1	

 

 ผลการประเมิน หมวดที่ 2  คะแนนรวมที่ได้…………...เทียบเกณฑ์ประเมินได้คะแนน  

หมวดที่ 2 การดำเนินงานภายในของสหกรณ์ (200 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนคิดร้อยละ 90 ของคะแนนรวม 

 

ช่วงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเกณฑ์ประเมิน

	 66.60	 –	 74.00 200

	 59.20	 –	 66.59 180

	 51.80	 –	 59.19 160

	 44.40	 –	 51.79 140

	 37.00	 –	 40.39 120

	 29.60	 –	 36.99 100

	 22.20	 –	 29.59 80

	 14.80	 –	 22.19 60

	 7.40	 –	 14.79 40

น้อยกว่า	7.40 20
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 3  ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (200 คะแนน) 114 0 

1) หลักประสิทธิผล 

			 1.1)		การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของสหกรณ์	

			 1.2) 	การจดัทำแผนปฏบิตังิานประจำปเีพือ่พฒันาสหกรณท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

			 1.3)		การบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่เพียงพอด้านบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่	

เป็นไปตามแผนงาน	

		 1.4)		การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ	เครือ่งมอือปุกรณต์า่ง	ๆ	ทีเ่ปน็ประโยชน	์

กับสหกรณ์	

12 

3	

3	

3	

 

3	

 

2) หลักประสิทธิภาพ 

		 2.1)		การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	

			 2.2)	 คณะกรรมการดำเนินการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปปฏิบัติ	

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

		 2.3)	 คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ประกอบด้วยกรรมการดำเนินการ	 

ที่มาจากสหกรณ์ที่มีระดับการเฝ้าระวังทางการเงิน	(CFSAWS:ss)	ในระดับปกติ	

	 2.4)	 การกำกบัและตดิตามการดำเนนิการของสหกรณโ์ดยการประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพ	

12 

3	

3	

 

3	

 

3	

 

3) หลักการตอบสนอง 

	 3.1)	 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี	 

เกี่ยวกับการให้บริการ	

	 3.2)		สหกรณ์มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล	

		 3.3)		ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ	

		 3.4)		มีการพัฒนาฝ่ายจัดการให้มีใจบริการ	(Service	Mind)	

12 

3	

 

3	

3	

3	

 

4) หลักความรับผิดชอบ 

		 4.1)		คณะกรรมการดำเนินการมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	และเป็นไปตามจรรยาบรรณ	กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบของสหกรณ์	

	 4.2)		ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบของ

สหกรณ์	

			 4.3)		มาตรฐานการปฏิบัติการควบคุมภายในเป็นไปตามแบบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

			 4.4)		การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์	

		 4.5)		การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	

15 

3	

 

3	

 

 

3	

3	

3	
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5) หลักการกระจายอำนาจ/มอบอำนาจ 
				5.1)	 สหกรณม์กีารบรหิารงานทีเ่ปน็ไปตามกฎหมายสหกรณ์	 และมกีารแบง่แยกหนา้ที ่
ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการตามสายการบังคับบัญชา	
		 5.2)	 สหกรณม์กีารบรหิารงานตามหลกัการกระจายอำนาจและมอบอำนาจอย่างชดัเจน 
			 5.3)		การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการมอบอำนาจ	

9 
3	
 
3	
3	

 

6) หลักความโปร่งใส 
	 6.1)		สหกรณม์กีารเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารใหแ้กส่มาชกิ	 และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบ 
อย่างทั่วถึง	
	 6.2)		การได้มาของคณะกรรมการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและกำหนดไว้	 
ในระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่	
	 6.3)		คณะกรรมการดำเนนิการตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยทีม่คีวามรู	้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์	มีความซื่อตรง	และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
	 6.4)		สหกรณม์กีารกำหนดคา่ตอบแทน	คา่พาหนะ	คา่เบีย้เลีย้ง	คา่เบีย้ประชมุ	คา่ทีพ่กั 
ของคณะกรรมการดำเนินการที่ชัดเจน	 และโปร่งใสตามความเหมาะสมของสถานภาพ
ของสหกรณ์	
	 6.5)		สหกรณ์มีการบริหารงานทุกด้านเป็นไปด้วยความชัดเจนและโปร่งใสสามารถ	
ตรวจสอบได้	
	 6.6)		สหกรณ์มีระบบการคัดเลือกและประเมินฝ่ายจัดการที่ เข้ามาปฏิบัติงาน		 
ด้วยความชัดเจนและโปร่งใส	
	 6.7)		สหกรณ์มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน	 งบการเงิน	 ปัญหา	 อุปสรรคในการ
บริหารงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	
	 6.8)		สหกรณ์กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาล	 ด้านจรรยาบรรณ	 ด้านความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์	 ด้านการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และด้านการต่อต้าน
การทุจริต	

24 
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7) หลักนิติธรรม 
		 7.1)		การกำหนดข้อบังคับ	ระเบียบ	มติของสหกรณ์อย่างชัดเจนและครบถ้วน	
	 7.2)		การปฏิบัติงานยึดหลักความเป็นธรรม	โปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ตรวจสอบได้และ	
ปลอดจากการทุจริต	 การใช้อำนาจของกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับในการบริหาร
สหกรณ์	 ด้วยความเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	
	 7.3)	 การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ	
และฝ่ายจัดการ	
		 7.4)		การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใช้อำนาจกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
		 7.5)	 สมาชิก	 คณะกรรมการดำเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์	มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับและหรือระเบียบของสหกรณ์	

15 
3	
3	
 
 
 
3	
 
3	
3	
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

8) หลักความเสมอภาค 

				8.1)		ความเสมอภาคในการได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์โดยไม่เลือกปฏิบัติ	

		 8.2)	 การส่งเสริมการดำเนินงานให้สมาชิก	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ได้รับการปฏิบัติและ	

ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค 

6 
3	
3	

 

9) หลักการจิตตารมณ์และคุณธรรม 

		 9.1)		การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และ	 

ฝ่ายจัดการ	ด้านจิตตารมณ์และคุณธรรม	

	 9.2)	 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์มีความรู้	 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับจิตตารมณ์และคุณธรรมเป็นอย่างดี	 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกและ

บุคคลภายนอกได้	

	 9.3)	 คณะกรรมการดำเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และฝ่ายจัดการของสหกรณ์

สามารถนำหลักการจิตตารมณ์และคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน	 และใช้ในการปฏิบัติ

งานในสหกรณ์ 

9 
3	
 
3	
 
 
3	

 

 ผลการประเมิน หมวดที่ 3  คะแนนรวมที่ได้…………...เทียบเกณฑ์ประเมินได้คะแนน  

หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (200 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนน 

คิดร้อยละ 80 ของคะแนนรวม

ช่วงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเกณฑ์ประเมิน 

	 102.60	 –	 114.00	  200	

	 91.20	 –	 102.59	  180	

	 79.80	 –	 91.19	  160	

	 68.40	 –	 79.79	  140	

	 57.00	 –	 68.39	  120	

	 45.60	 –	 56.99	  100	

	 34.20	 –	 45.59	  80	

	 22.80	 –	 34.19	  60	

	 11.40	 	 –22.79	  40	

	 น้อยกว่า	11.40	  20	
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 4  การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ (100 คะแนน) 100  

กิจกรรม 

1)	การให้ความรู้ก่อนการเป็นสมาชิกสหกรณ์	

2)	การให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์	

3)	การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาทางการเงิน/การส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์	

4)	การให้คำแนะนำ	ปรึกษา/วางแผนการใช้จ่ายเงินให้สมาชิกสหกรณ์	

5)	การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์จัดทำบัญชีครัวเรือน	

สหกรณ์มีกิจกรรมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์................กิจกรรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน	กำหนดให้กิจกรรมละ	20	คะแนน	

     เกณฑ์การให้คะแนน                                              คะแนนที่ได้ 

	 มีจำนวน		5		กิจกรรมขึ้นไป							 100	

	มีจำนวน		4		กิจกรรม	 80	

	มีจำนวน		3		กิจกรรม	 60	

	มีจำนวน		2		กิจกรรม	 40	

	มีจำนวน		1		กิจกรรม	 20	

  

                                                                ผลการประเมิน หมวดที่ 4  คะแนนรวมที่ได้  

หมวดที ่5  บทบาทการมสีว่นรว่มของสมาชกิตอ่สหกรณ ์(100 คะแนน) 100  

1) ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ) 

			จำนวนสมาชิก/ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่	(คน)	x		100			=		...................	

															จำนวนสมาชิก/ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด	

  เกณฑ์การให้คะแนน 

       กรณีไม่ใช้ผู้แทนสมาชิก 

							มากกว่าร้อยละ	75.00																					 ได้		20		คะแนน	

							ระหว่างร้อยละ		70.01		-	75.00											 ได้		15		คะแนน	

							ระหว่างร้อยละ		65.01		-	70.00											 ได้		10		คะแนน		

							ระหว่างร้อยละ		55.00	-	65.00											 ได้			5		คะแนน			

							น้อยกว่าร้อยละ		55.00																					 ได้			0		คะแนน		

       กรณีใช้ผู้แทนสมาชิก  

							มากกว่าร้อยละ		90.00																					 ได้		20		คะแนน		

							ระหว่างร้อยละ		85.01	-	90.00											 ได้		15		คะแนน	

							ระหว่างร้อยละ		80.01	-	85.00												 ได้		10		คะแนน	

							ระหว่างร้อยละ		75.00	-	80.00												 ได้			5		คะแนน	

							น้อยกว่าร้อยละ		75.00																			 ได้			0		คะแนน	

20  
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2) รอ้ยละของผูเ้ขา้ประชมุคณะกรรมการดำเนนิการ  (ใหก้รอกตวัเลขในการคำนวณ) 
			จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	(คน)	x		100			=		..........................................	

															จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด	
							มากกว่าร้อยละ	90.00															 	 ได้		20		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		85.01	-	 90.00											 	 ได้		15		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		80.01		-		85.00													 	 ได้		10		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		75.00		-		80.00												 	 ได้			5		คะแนน	
							น้อยกว่าร้อยละ	75.00																				 	 ได้			0		คะแนน 

20  

3) ร้อยละของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ) 
							สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์	(คน)	x		100							=		................................................	

																	สมาชิกทั้งหมด	
   เกณฑ์การให้คะแนน 
							มากกว่าร้อยละ		40.00																				 	 ได้		20		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		30.01		-		40.00													 	 ได้		15		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		20.01		-		30.00												 	 ได้		10		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		10.01		-		20.00												 	 ได้			5		คะแนน	
							น้อยกว่าร้อยละ	10.00																						 	 ได้			0		คะแนน	

20  

4) ร้อยละของสมาชิกที่ทำทุกธุรกิจกับสหกรณ์  (ให้กรอกตัวเลขในการคำนวณ) 
							สมาชิกที่ทำทุกธุรกิจกับสหกรณ์	x		100							=		..................................	

																		สมาชิกทั้งหมด	
   เกณฑ์การให้คะแนน 
							มากกว่าร้อยละ	80.00																						 	 ได้		20		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		75.01		-		80.00												 	 ได้		15		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		70.01	-		75.00													 	 ได้		10		คะแนน	
							ระหว่างร้อยละ		65.01		-		70.00													 	 ได้			5		คะแนน	
							น้อยกว่าร้อยละ	65.00																				 	 ได้			0		คะแนน	

20  

5) รอ้ยละของสมาชกิทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมของสหกรณ ์ (ใหก้รอกตวัเลขในการคำนวณ) 
							สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์	(คน)	x		100				=		..........................	

																							สมาชิกทั้งหมด	
   เกณฑ์การให้คะแนน 
				 มากกว่าร้อยละ	20																																 	 ได้		20		คะแนน	
				 ระหว่างร้อยละ	15.01		-		20.00																			 	 ได้		15		คะแนน					
				 ระหว่างร้อยละ	10.01		-		15.00																			 	 ได้		10		คะแนน	
				 ระหว่างร้อยละ		 5.01		-		10.00																						 	 ได้			5		คะแนน	
				 น้อยกว่าร้อยละ	5.00																														 	 ได้			0		คะแนน 

20  

ผลการประเมนิ หมวดที ่5 คะแนนรวมทีไ่ด้   



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

67ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 6 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ (100 คะแนน) 100  

ให้สมาชิกตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ	จำนวน	100	ชุด	
1) ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์		(3	ข้อ)	
			1.1)	คณะกรรมการ	มกีารบรหิารงานอยา่งโปรง่ใส	ซือ่สตัย	์สจุรติ	เสยีสละ	กลา้ตดัสนิใจ	
มีความรับผิดชอบ	 และมีความเป็นผู้นำ	 มีความรู้ความสามารถ	 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์	 ยอมรับฟังความคิดเห็นและสามารถแก้ไข
ปัญหาให้สมาชิกได้ 

 
500 

 

ระดับความเชื่อมั่น………...…………  

			1.2)	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	มีความรู้	ความสามารถในการให้บริการ	สามารถตอบคำถาม	 
ชี้แจงข้อสงสัย	 ให้คำแนะนำ	 ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 น่าเชื่อถือ	 มีความชำนาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	 ปฏิบัติงาน	 
อย่างตรงไปตรงมา	ไม่รับสินบน	ไม่ขอสิ่งตอบแทน	ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

500  

ระดับความเชื่อมั่น………...…………  

			1.3)	ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานและการดำเนินงานของสหกรณ์ 500  

ระดับความเชื่อมั่น………...…………  

2) ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์  (7 ข้อ) 
	 	 	 2.1)	 สหกรณ์มีความชัดเจนในการอธิบาย	 ชี้แจง	 แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ		 
มีการติดประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจหลักของสหกรณ์	 เช่น	 ประกาศ
ขั้นตอน	 และระยะเวลาการให้บริหารที่ชัดเจน	 มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้บริการให้สมาชิกทราบ 

 
500 

 

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

	 	 	 2.2)	 ขั้นตอนการให้บริการธุรกิจหลักของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ	 เงินรับฝาก	 ฯลฯ		 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ให้บริการแต่ละธุรกิจด้วยความ
ครบถว้นถกูตอ้งทางดา้นเอกสาร	 มีความเสมอภาคในการให้บรกิาร	 เชน่	 ใครมาก่อนได้ก่อน 
การให้บริการตามลำดับคิว 

500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

	 	 	 2.3)	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความเอาใจใส่	 กระตือรือร้น	 และความพร้อมในการให้
บริการ	สุภาพ	ยิ้มแย้มแจ่มใส	

500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

	 	 	 2.4)	 พื้นที่ให้บริการของสหกรณ์มีความสะดวกและความสะอาด	 มีความเพียงพอ	
ของสิ่งอำนายความสะดวก	 เช่น	 ที่นั่งคอยรับบริการ	 น้ำดื่ม	 พัดลม/แอร์	 ฯลฯ	 มีความ
เพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ	เช่น	คอมพิวเตอร์	

500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 

 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน68

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

	 	 	 2.5)	 สหกรณ์มีการติดป้าย	 ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์	 มีความ

ชัดเจน	 เข้าใจง่าย	 และมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกต่อการให้บริการของ

สหกรณ์	เช่น	กล่องรับความเห็น	เป็นต้น 

500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

	 	 	 2.6)	 ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานและการดำเนินงานของสหกรณ์		 

ซึ่งสหกรณ์สามารถให้บริการและตอบสนองทางด้านการเงิน	 สวัสดิการแก่สมาชิกได้	

ทำให้สมาชิก	และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

			2.7)	ท่านมีความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมที่สหกรณ์ให้ความร่วมมือกับชุมชน 500  

ระดับความพึงพอใจ………...…………  

                                                                 ผลการประเมิน หมวดที่ 6 ช่วงคะแนนที่ได้  

เทียบเกณฑ์ประเมินได้คะแนน  

หมวดท่ี 7  การจัดสวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน 40  

1) การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์  (60 คะแนน)

			จำนวนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์...............................สวัสดิการ

			1.1)............................................................................					

			1.2)...........................................................................

			1.3)...........................................................................

			1.4)...........................................................................

			1.5)...........................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน

 สวัสดิการ                                             คะแนน

		จำนวน	5	สวัสดิการขึ้นไป	 60

		จำนวน	4	สวัสดิการ		 50

		จำนวน	3	สวัสดิการ	 40

		จำนวน	2	สวัสดิการ	 30

		จำนวน	1	สวัสดิการ	 20
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รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2) กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน   (40 คะแนน)
			จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน............................กิจกรรม
			2.1)............................................................................					
			2.2)...........................................................................
			2.3)...........................................................................
			2.4)...........................................................................
			2.5)...........................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน
 สวัสดิการ                                          คะแนน
จำนวน	4	กิจกรรมขึ้นไป	 	 40
จำนวน	3	กิจกรรม	 	 30
จำนวน	2	กิจกรรม	 	 20
จำนวน	1	กิจกรรม	 	 10

40  

                                                  ผลการประเมิน หมวดที่ 7  คะแนนรวมที่ได้  

                                                                        รวมคะแนน (หมวดที่ 1 - หมวดที่ 7)  

สรุปผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

        ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)																																																	ผู้ประเมิน

																																																																																	(.................................................................)	

	 	 	 	 																															ตำแหน่ง................................................................

																																																																													วันที่.................................................................

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

หมวดที่ 1		ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	 200	  

หมวดที่ 2		การดำเนินงานภายในของสหกรณ์	 200	  

หมวดที่ 3		ธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 200	  

หมวดที่ 4		การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก	 100	  

หมวดที่ 5		บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์	 100	  

หมวดที่ 6		ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์	 100	  

หมวดที ่7		การจดัสวสัดกิารและการทำกจิกรรมสาธารณประโยชนแ์กส่มาชกิและชมุชน	 100	  

          รวม 1,000  

 คดิเปน็รอ้ยละ  
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ส่วนที่ 4

ภาคผนวก 
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คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงิน 

 หนี้คั่งค้างมากกว่า 12 เดือน	หมายถึง	หนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า	12	เดือน	หาข้อมูลได้จากรายงานลูกหนี้
รายตัว	ณ	วันสิ้นปีทางบัญชีล่าสุด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	(ปีบัญชี	31	ธันวาคม	2561)	
	 สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์ในปี	2560	เป็นเงินจำนวน	20,000	บาท	ผ่อนชำระงวดละ	500	บาท	ปรากฏว่า	
	 ในปี	 2560	 สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้	 จำนวน	 2	 งวด	 ๆ	 ละ	 500	 บาท	 เป็นเงินจำนวน	 1,000	 บาท	 ดังนั้น	
สมาชิกจึงมีหนี้ค้างชำระ	เป็นเงินจำนวน	5,000	บาท		
	 ในปี	 2561	 สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ในเดือนมกราคม	 เป็นเงินจำนวน	 500	 บาท	 ดังนั้น	 สมาชิกจึงมีหนี้			 
ค้างชำระ	เป็นเงินจำนวน	5,500	บาท		
 สรปุ	สมาชกิจะมหีนีค้ัง่คา้งกบัสหกรณ	์เปน็เงนิจำนวน	18,500	บาท	ซึง่คดิจากตน้เงนิทีส่มาชกิกูห้กัดว้ยจำนวนเงนิ
ที่สมาชิกมาส่งชำระ	 คือ	 (ต้นเงิน)	 จำนวน	 20,000	 บาท	 หัก	 (ยอดเงินที่สมาชิกนำมาชำระ)	 จำนวน	 1,500	 บาท		 
คงเหลือหนี้คั่งค้างจำนวน	 18,500	บาท	 มิใช่คิดจากจำนวนเงินที่สมาชิกค้างชำระกับสหกรณ์	 คือ	 จำนวน	 10,500	บาท	
(ยอดเงินค้างชำระในปี	2560	จำนวน	5,000	บาท	บวก	ยอดเงินค้างชำระ	ในปี	2561	จำนวน	5,500	บาท	รวมเป็นเงิน
จำนวน	10,500	บาท)	
 
 
 
 
 

 
 จากตารางดงักลา่ว  ป ี2560	 สมาชกินำเงนิมาชำระ	จำนวน	2	 งวด	คอื	 เดอืนมกราคม	และเดอืนตลุาคม	 โดยค้าง	 
	 	 	 ชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	ถึง	เดือนกันยายน	และเดือนพฤศจิกายน	ถึง	เดือนธันวาคม	
  ปี 2561	สมาชิกนำเงินมาชำระ	จำนวน	1	งวด	คือ	เดือนมกราคม	โดยค้างชำระตั้งแต่เดือน	 
	 	 	 กุมภาพันธ์	ถึง	เดือนธันวาคม	
 ณ	วนัสิน้ปบีญัช	ี31	ธนัวาคม	2561	จะพจิารณาวา่สมาชกิมหีนีค้ัง่คา้งกบัสหกรณม์ากกวา่	12	เดอืน	หรอืนอ้ยกวา่ 
12	 เดือน	 ให้พิจารณาจาก	 นำเงินที่สมาชิกมาชำระในเดือนตุลาคมปี	 2560	 มาตัดชำระหนี้	 ในเดือนกุมภาพันธ	์	 
ป	ี2560	และนำเงนิทีส่มาชกิชำระในเดอืนมกราคม	2561	มาตดัชำระหนีใ้นเดอืนมนีาคม	ป	ี2560  
 ดงันัน้	สมาชกิจะคา้งชำระ	นบัจากเดอืนเมษายน	2560	จนถงึวนัสิน้ปบีญัช	ีเดอืนธนัวาคม	2561	(21	เดอืน)	สรุปได้ว่า
สมาชิกรายนี้จึงมีหนี้คั่งค้างกับสหกรณ์มากกว่า	12	เดือน		
 วิธีการคำนวณ	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกว่า	 12	 เดือน	 ให้นำจำนวนเงินที่สมาชิกค้างกับสหกรณ์ทั้งหมด	คือ	
18,500	บาท	มาตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	มใิชน่ำเงนิทีส่มาชกิคา้งชำระในแตล่ะเดอืน	คอื	10,500	บาท	มาตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

 

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกว่า	12	เดือน	x	100	

										จำนวนหนี้คั่งค้างมากกว่า	12	เดือน 

18,500	x	100																					

18,500										

       
 หนีค้ัง่คา้งนอ้ยกวา่ 12 เดอืน	หมายถงึ	หนีท้ีเ่กนิกำหนดชำระนอ้ยกวา่	12	เดอืน	หาขอ้มลูไดจ้าก รายงานลกูหนี้
รายตัว	ณ	วันสิ้นปีทางบัญชีล่าสุด	

ปีบัญชี	 ต้นเงิน	
จำนวนเงินที่ชำระ 

คงเหลือ	
มค.	 กพ.	 มีค.	 เมย.	 พค.	 มิย.	 กค.	 สค.	 กย.	 ตค.	 พย.	 ธค. 

2 5 6 0	 20 ,000	 500	 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - - - - - - 500	 - - 19 ,000	

2 5 6 1 19 ,000	 500	 - - - - - - - - - - - 18 ,500 

=	100%	
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 หนีค้ัง่คา้ง	หมายถงึ	หนีค้ัง่คา้งตามขอ้	1.1	และ	1.2	 หาข้อมูลได้จาก	ตัวหารของข้อ	1.1	และ	1.2	

 สนิทรพัยร์วม	หมายถงึ	 สนิทรพัยท์ัง้สิน้ของสหกรณ	์ประกอบดว้ย	สนิทรพัยห์มนุเวยีน	 เงนิลงทนุระยะยาว	 ลูกหนี้
ระยะยาว	สินทรัพย์ถาวร	(ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ)	และสินทรัพย์อื่น	หาข้อมูลได้จาก	งบแสดงฐานะการเงิน	

 ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	 หมายถึง	 ผลรวมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสุทธิ	 ลูกหนี้ระยะสั้นสุทธิ	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	
และลูกหนี้ระยะยาว	หาข้อมูลได้จาก	งบแสดงฐานะการเงิน	

 ทุนสำรอง หาข้อมูลได้จาก	งบแสดงฐานะการเงิน	

 สินทรัพย์สภาพคล่อง	 หมายถึง	 สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เพือ่ใชเ้ปน็
ทนุหมนุเวยีนของสหกรณ	์โดยปจัจบุนักฎกระทรวงฯ	ไดก้ำหนดสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งไว	้9	ประเภท	ดงันี ้   
	 	 1.	เงินสด	
	 	 2.	เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	
	 	 3.	บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกิน	1	ปี	
	 	 4.	หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	
	 	 5.	พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	
  6.	ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยชมุนมุสหกรณ	์ซึง่มรีะยะเวลาคงเหลอืกอ่นถงึกำหนดใชเ้งนิไมเ่กนิ	1	ปี	
	 	 7.	 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	 ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึง
กำหนดใช้เงินไม่เกิน	1	ปี	และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	
  8.	 ตัว๋แลกเงนิซึง่ธนาคารรบัรอง	 สลกัหลงัหรอืรบัอาวลั	หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ	 ซึง่ธนาคารสลกัหลงั	 หรือรับ
อาวัล	ทั้งนี้	โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของธนาคาร	
	 	 9.	สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	
  สนิทรพัยต์าม	(1)	–	(9)	ตอ้งเปน็สนิทรพัยท์ีป่ราศจากภาระผกูพนั	หาขอ้มลูไดจ้าก	งบแสดงฐานะการเงนิ	
 
 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	หมายถึง	ที่ดิน	(ถ้ามี)	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ	ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	สิทธิการใช้
ซอฟแวร์	เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอตัดจ่าย	หาข้อมูลได้จาก	งบแสดงฐานะการเงิน	โดยจะปรากฏ
อยู่ในรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

 รายได	้หมายถงึ	รายไดท้กุธรุกจิของสหกรณ	์ประกอบดว้ย	ขาย/บรกิาร	รายไดเ้ฉพาะธรุกจิ	และรายไดอ้ืน่ หาข้อมูล
ได้จาก	งบกำไรขาดทุน		

 สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 หมายถึง	 สินทรัพย์รวมของปีปัจจุบัน	 +	 สินทรัพย์รวมของปีก่อน	 หาร	 2	หาข้อมูลได้จาก 
งบแสดงฐานะการเงิน	 

 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 และดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้		 
หาข้อมูลได้จาก	งบกำไรขาดทุน 

 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 หมายถึง รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ	 และรายได้อื่น	
ลบ	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	หาข้อมูลได้จาก	งบกำไรขาดทุน	

 ลูกหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ	 หมายถึง	 ยอดเงินที่ลูกหนี้ทุกรายจะต้องชำระเมื่อถึงกำหนดว่ามีจำนวนเท่าไหร่		
หาข้อมูลได้จาก	รายงานลูกหนี้รายตัว	ณ	วันสิ้นปีทางบัญชีล่าสุด	

 ลกูหนีเ้งนิกูท้ีช่ำระไดต้ามกำหนด	 หมายถงึ	 ยอดเงนิทีล่กูหนีช้ำระไดจ้รงิๆ	หาขอ้มลูไดจ้าก	 รายงานลกูหนีร้ายตวั 
ณ	วันสิ้นปีทางบัญชีล่าสุด 



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 

 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน74

คำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการ คำอธิบาย 

1	 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ต่อ	 หนี้คั่งค้างที่มาก	 
กว่า	12	เดือน    

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกว่า	12	เดือน	x	100 

จำนวนหนี้คั่งค้างมากกว่า	12	เดือน	

เกณฑ์มาตรฐาน	:	100%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 	 สหกรณ์ควรมี	 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างที่มากกว่า	
12	 เดือน	 100%	 	 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 
ดังกล่าวจะทำให้สหกรณ์ทราบถึงสถานภาพที่แท้จริง	 
ในสหกรณ์	 และสร้างความตระหนักร่วมกันของ
กรรมการและฝ่ายจัดการในการติดตามหนี้คั่งค้าง	 
อย่างรวดเร็ว	

2	 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ต่อ	 หนี้คั่งค้างที่น้อย
กว่า	12	เดือน    

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน้อยกว่า	12	เดือน	x	100 

จำนวนหนี้คั่งค้างน้อยกว่า	12	เดือน		

เกณฑ์มาตรฐาน	:	35%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมี	 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้คั่งค้างที่น้อยกว่า	
12	 เดือน	 35%	 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
จะทำให้สหกรณ์ทราบถึงสถานภาพที่แท้จริงใน
สหกรณ์และสร้างความตระหนักร่วมกันของกรรมการ
และฝ่ายจัดการในการติดตามหนี้คั่งค้างอย่างรวดเร็ว	

3	 ทุนเรือนหุ้น	ต่อ	สินทรัพย์รวม	 

ทุนเรือนหุ้น	x	100 

สินทรัพย์รวม	

เกณฑ์มาตรฐาน	:	อยู่ระหว่าง 10-20%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีทุน
เรือนหุ้น	 10-20%	 ของสินทรัพย์รวม	 สหกรณ์ต้องมี
การรณรงค์ให้สมาชิกมีการสะสมหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นประจำเมื่ อ เทียบกับสินทรัพย์รวมแล้ว	 
ไม่เกิน20%	

4	 เงินรับฝาก	ต่อ	สินทรัพย์รวม	 

เงินรับฝากจากสมาชิก	x	100 

สินทรัพย์รวม	

เกณฑ์มาตรฐาน	:	อยู่ระหว่าง	70-80%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีเงินรับ
ฝาก	 70-80%	 ของสินทรัพย์รวมเหตุผลเนื่องจาก
สหกรณ์เน้นการสร้างนิสัยประหยัด อดออม ให้เกิดแก่
สมาชิกมากกว่าให้สมาชิกกู้	 การเปิดเงินรับฝาก
สามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมาทำธุรกรรมกับ
สหกรณ์ได้มากขึ้นเนื่องจากสหกรณ์ให้ผลตอบแทน	 
ที่แน่นอน	 การที่สมาชิกมาฝากเงินไว้กับสหกรณ์เพื่อ
แสดงถึงการทำธุรกิจในสหกรณ์	

5	 ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	ต่อ	สินทรัพย์รวม		
 

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	x	100 

สินทรัพย์รวม	
 
เกณฑ์มาตรฐาน	:	อยู่ระหว่าง	70-80%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรให้เงินกู้
แก่สมาชิก 70-80%	 ของสินทรัพย์รวมซึ่งถือว่าเป็น
อัตราที่สามารถสร้างรายได้พอที่จะให้สหกรณ์จัดจ้าง
บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ	 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานและบริหารงาน	 รวมถึงสามารถจัดสรร
เงินเข้าเป็นกองทุนต่าง	ๆ	 ได้	 ขณะเดียวกันอัตรานี้ก็ไม่
สูงเกินไปที่สหกรณ์จะอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อหนี้คั่งค้าง
หากสมาชิกไม่มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้	
*ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือหมายถึง	ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ	
ระยะสั้น+ระยะยาว	
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6 ทุนสำรอง	ต่อ	สินทรัพย์รวม		
 

ทุนสำรอง	x	100 

สินทรัพย์รวม	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	อย่างน้อย	10%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมี
ทุนสำรองอย่างน้อย	 10%	 ของสินทรัพย์รวม	 เหตุผล
เนื่องจากทุนสำรองเป็นของส่วนรวมซึ่งหักสะสม	 
จากกำไรไว้เพื่อกันการขาดทุน	 เป็นเงินที่ไม่มีต้นทุน	
สหกรณ์ใดที่มีการกันทุนสำรองไว้มากจะมีความมั่นคง
และสร้างความน่าเชื่อถือกับหน่วยงานภายนอกทั่วไป	

7 สินทรัพย์สภาพคล่อง	ต่อ	สินทรัพย์รวม	
 

สินทรัพย์สภาพคล่อง	x	100 

สินทรัพย์รวม	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	อยู่ระหว่าง	15-20%	

ตามหลกัการของระบบ	PEARLS	สหกรณค์วรมสีภาพคลอ่ง
ต่อสินทรัพย์รวมระหว่าง	 15-20%	 หมายความว่า
สหกรณ์จะต้องกันสำรองสภาพคล่องไว้หากสมาชิก	 
มาถอนเงินฝากแต่สหกรณ์ไม่มีเงินหรือขาดสภาพคล่อง
จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์	 
ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงิน	
*สภาพคล่อง	 หมายถึง	 ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน
เงินสดได้ง่ายภายใน	 12	 เดือน	 เงินสดในมือ,	 เงินฝาก
ธนาคาร,	เงินลงทุนชั่วคราว	

8 หนี้คั่งค้าง	ต่อ	ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ 
 

หนี้คั่งค้างทั้งสิ้น	x	100 

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	น้อยกว่า	5%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 	 สหกรณ์ควรมีหนี้	 
คัง่คา้งตอ่ลกูหนีเ้งนิกูค้งเหลอืนอ้ยกวา่	5%	หนีค้ัง่คา้งเปรยีบเสมอืน
มะเร็งร้ายที่อยู่ในสหกรณ์หากมีการควบคุมและป้องกัน
ตัง้แตเ่ริม่ตน้ สหกรณจ์ะมคีวามเขม้แขง็มัน่คงและมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น	

9 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	ต่อ	สินทรัพย์รวม  
  

สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	x	100 

สินทรัพย์รวม	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	น้อยกว่า	5%	
 

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมี
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (ที่ดิน	 อาคารสำนักงาน	
ครุภัณฑ์	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 วัสดุคงเหลือ	 ฯลฯ)	 ต่อ	 
สินทรัพย์รวมไม่เกิน	 5%	 การที่สหกรณ์มีการลงทุน
หรือมีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเปอร์เซนต์ที่สูง
หมายถงึสหกรณน์ำเอาหนีส้นิและทนุสว่นหนึง่	 (เงนิรบัฝาก
และทุนเรือนหุ้น)	 ของสมาชิกมาลงทุนในทรัพย์สินของ
สหกรณ์ซึ่งจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่า	 (หรือไม่ได้เลย)	
เมื่อเทียบกับที่ต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกในรูป
ของเงินปันผลและดอกเบี้ย	
*	สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	หมายถึง	ที่ดิน	อาคาร	
อุปกรณ์สำนักงาน	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 เงินค้างรับ	 เงินรอ
เรียกคืน	 เงินทดรองจ่ายเบี้ยประกัน	 วัสดุคงเหลือ	
เงินสด	เงินฝากกระแสรายวัน	ฯลฯ 



 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐาน 

 องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน76

ข้อที่ รายการ คำอธิบาย

10 รายได้	ต่อ	สินทรัพย์รวมเหลือ 
  

รายได้รวม	x	100 

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	
 
เกณฑ์มาตรฐาน	:	ไม่น้อยกว่า	10%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีรายได้
ในการบริหารงานต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอย่างน้อย	
10%	หมายความว่าเมื่อสหกรณ์นำสินทรัพย์สิ้นปีที่แล้ว
และปีนี้มาเฉลี่ยกัน	 จะต้องมีรายได้จากการดำเนินงาน
อย่างน้อย	10%		
***สินทรัพย์เฉลี่ยหมายถึง	 สินทรัพย์ของปีปัจจุบัน	 +	
สินทรัพย์ของปีก่อน	/	2	

11 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ต่อ	สินทรัพย์รวมเฉลี่ย    
   

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	x	100 

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	
 
เกณฑ์มาตรฐาน	: อยู่ระหว่าง	3-10% 

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีค่า	 
ใช้จ่ายในการบริหารดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง3-10%	 หมายความว่าเมื่อสหกรณ์	 
นำสินทรัพย์ปีที่แล้วและปีนี้มาเฉลี่ยกัน	 จะต้องมี	 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างน้อย	3-10%		
***สินทรัพย์รวมเฉลี่ยหมายถึงสินทรัพย์รวมของ	 
ปีปัจจุบัน	+	สินทรัพย์รวมของปีก่อน	/	2	
***ดอกเบี้ยจ่าย	 หมายถึง	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากและ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	

12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 ต่อ	 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน       
 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	x	100 

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
 
เกณฑ์มาตรฐาน	:	น้อยกว่า	40% 

ตามหลักการของ	 CAMEL	 เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	 ซึ่งเปรียบเสมือนค่าใช้จ่าย
คงที่มีความสัมพันธ์กับรายได้ที่อาจจะผันผวนตามภาวะ
ธุรกิจของสหกรณ์	 หากมีอัตราส่วนสูงจะส่งผลต่อความ
มั่นคงทางการเงินหากมีสัดส่วนน้อยกว่า	 40%	 ของ
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็จะทำให้สหกรณ์	 
มีความมั่นคงทางการเงิน	

13 กำไรสุทธิ	ต่อ	สินทรัพย์รวมเฉลี่ย     
  

กำไรสุทธิ	x	100 

ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	ไม่น้อยกว่า10% 

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีกำไร
สุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	 10%	หมายความ
ว่าเมื่อสหกรณ์นำสินทรัพย์รวมปีที่แล้วและปีนี้มาเฉลี่ย
กัน	จะต้องมีกำไรสุทธิอย่างน้อย		10	%		
***สินทรัพย์รวมเฉลี่ยหมายถึง	 สินทรัพย์รวมของ	 
ปีปัจจุบัน	+	สินทรัพย์รวมของปีก่อน	/	2	

14 ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด      
 

ลูกหนี้เงินกู้ที่ชำระได้ตามกำหนด	x	100 

ลูกหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ	
 
เกณฑม์าตรฐาน	:	รอ้ยละของลกูหนีร้ะยะสัน้ทีช่ำระ
ได้ตามกำหนดเทียบกับลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ	

ตามหลักการของ	 CAMEL	 ความสามารถในการเรียก
เก็บหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนด
เทียบกับลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระมากน้อย
เพียงใด	 หากอัตราส่วนสูง	 แสดงว่าสภาพคล่องทางการ
เงินดี	 หากอัตราส่วนนี้ต่ำแสดงว่าสมาชิกมีหนี้เงินกู้เกิน
ความสามารถในการชำระหนี้	
*เงินให้สมาชิกกู้ระยะสั้น	-	หนี้คั่งค้างสุทธิระยะสั้น 
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15	 สภาพคล่อง	ต่อ	เงินรับฝาก 
 
สภาพคล่อง	 (เงินสดทั้งหมดที่นำไปลงทุนชั่วคราว-
หนี้สินที่มีภาระผูกพัน)	x	100	/เงินรับฝาก	
   
เกณฑ์มาตรฐาน	:ไม่น้อยกว่าร้อยละ		15-20	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีสภาพ
คล่องต่อเงินรับฝากไม่น้อยกว่า	 15%	 	 สูงสุดไม่เกิน	
20%	 หมายความว่าสหกรณ์จะต้องกันสำรองสภาพ
คล่องไว้หากสหกรณ์มาถอนเงินฝากแต่สหกรณ์ไม่มีเงิน
หรือขาดสภาพคล่อง	 จะเกิดความเสียหายต่อภาพ
ลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงิน		
*ทั้งหมดที่นำไปลงทุนชั่วคราว	 =เงินสดในมือ	 เงินฝาก
ธนาคาร	ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	เงินฝาก
ประจำระยะเวลาไม่เกิน1	ปี	
*หนี้สินที่มีภาระผูกพัน	 =	 เงินกู้ภายนอกที่ต้องชำระ
ภายใน	1	ปี	รายการบัญชีค้างจ่าย	

16	 ความเจริญเติบโต	ด้านสมาชิก	
 

(สมาชิกปีปัจจุบัน-สมาชิกปีก่อน)	x	100 

สมาชิกปีก่อน	
 

เกณฑ์มาตรฐาน	:	ไม่น้อยกว่า	12%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีการ
เพิ่มของจำนวนสมาชิกเมื่อเทียบกับปีก่อนไม่น้อยกว่า	
12%	 หรือไม่น้อยกว่า	 30%	 ของประชากรในพื้นที่	 
การทีส่หกรณม์สีมาชกิเพิม่มากขึน้หมายถงึสมาชกิพงึพอใจ
ในบริการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	 เมื่อมีสมาชิก	 
มากขึ้น	ธุรกิจของสหกรณ์ก็มากขึ้นตามไปด้วย	

17	 ความเจริญเติบโต	ด้านสินทรัพย์	
 

(สินทรัพย์ปีปัจจุบัน-สินทรัพย์ปีก่อน)	x	100 

สินทรัพย์รวมปีก่อน	
 
เกณฑ์มาตรฐาน	:	ไม่น้อยกว่า	10%	

ตามหลักการของระบบ	 PEARLS	 สหกรณ์ควรมีการ
เพิ่มของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับปีก่อนไม่น้อยกว่า	 10%	
ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องมาจากการเพิ่มของเงินรับ
ฝาก	 มากกว่าการเพิ่มของทุนเรือนหุ้นหรือการกู้ยืมเงิน
จากภายนอก	หากมีสมาชิกมาทำธุรกิจด้านเงินฝากกับ
สหกรณ์มากขึ้นนั่นหมายถึงสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
มัน่ใจตอ่ความเปน็สถาบนัการเงนิของสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

	 การใช้อัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานและสูตรต่าง	 ๆ	 มีผลให้การใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินผล
การดำเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 และยังก่อให้เกิดภาษาการเงินที่เป็นสากล	 ซึ่งทุกคนสามารถพูดและเข้าใจได้
อย่างเดียวกัน		

	 ความสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดลำดับเปรียบเทียบแบบ	PEARLS		คือ	ความเที่ยงธรรมตัวชี้วัด เชิงคุณภาพและ
ไม่รวมความรู้สึกเลย	 ซึ่งแตกต่างกับระบบ	 CAMEL	 เอื้อต่อการจัดชั้นการจัดการในเชิงปริมาณ	 บนฐานความคิดหรือ	 
ความรู้สึกทั่วไปของผู้ตรวจสอบ  

การหลีกเลี่ยงการประเมินผลตามความรู้สึก	 จะทำให้สามารถเสนอรายงานที่เที่ยงธรรมต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ไดโ้ดยใชข้อ้มลูขา่วสารทางการเงนิจากงบการเงนิ	ระบบการจดัลำดบัทีเ่ปน็กลาง	จะเปดิโอกาสใหม้กีารอภปิรายปญัหาตา่ง	ๆ 
กับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ		
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ระบบ		PEARLS	 	 เปน็กรอบหรอืโครงงานสำหรบัหนว่ยงานทีท่ำหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูล	ทำการวเิคราะหจ์ุดสำคัญ	 	 ๆ	
ของการดำเนินงานสหกรณ์เป็นรายเดือน	 หรือรายสามเดือน	 	 การประเมินค่าเหล่านี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การกำหนด	 
รู้แนวโน้มและสืบหาจุดที่น่าห่วงใยหรือบกพร่องของสหกรณ์สมาชิก	 ด้วยการสร้างอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน	

 
ระบบ		PEARLS		เปรียบเทียบกับ	CAMEL	
ระบบ	 	 PEARLS	 สามารถปรับใช้กับความจำเป็นเฉพาะอย่างของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่พัฒนาแล้วหรือกำลัง

พัฒนา	 ในระยะแรก	 ๆ	 สภาเครดิตยูเนี่ยนโลกได้พยายามนำระบบการจัดลำดับแบบ	 CAMEL	 มาปรับใช้กับสหกรณ์	 
เครดิตยูเนี่ยนแต่ปรากฏว่าต้องมีการปรับแก้มากเกินไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ	 CAMEL	 มีข้อจำกัดสำคัญ	 2	 ข้อ		 
ซึ่งจำกัดความมีประสิทธิผลของตัวเอง	กล่าวคือ	

1.	ระบบ	CAMEL	ไม่ได้ประเมินผลโครงสร้างทางการเงินของงบแสดงฐานะการเงิน	 โครงสร้างงบแสดง
ฐานะการเงนิมผีลกระทบโดยตรงตอ่ประสทิธภิาพและการทำกำไร	 มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การดำเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล
และยั่งยืนของสหกรณ์	

2.	 ระบบ	 CAMEL	 	 ไม่พิจารณาอัตราการเจริญเติบโต	 การเจริญเติบโตของสินทรัพย์เป็นยุทธศาสตร์
สำคัญที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะต้องมุ่งมั่นสร้างความเติบโต อย่างไม่ขาดตอน	 ถ้าต้องการ	 
จะสงวนรักษามูลค่าสินทรัพย์ของตนไว้	

 
						 CAMEL	 สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล	 ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการ	 จุดเน้นที่สำคญัของ

อตัราสว่น	CAMEL	 เพือ่ใหค้วามคุม้ครองความสามารถในการชำระหนีข้องสถาบนัและเพือ่ความปลอดภยัของเงินฝากของสมาชิก
ด้วย	CAMEL	ไม่ได้ออกแบบให้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์จุดสำคัญ	ๆ	ทั้งหมดของการดำเนินงานสหกรณ์ฯ	

 
	 						 ระบบ	 PEARLS	 	 เป็นการออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการและต่อมาได้กลายเป็นกลไก	 
การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ	อักษรแต่ละตัว		P		E	A		R		L		S		ทำหน้าที่เฝ้าดูแต่ละเรื่องแตกต่างกัน แต่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
 

P (Protection) =  การป้องกันความเสี่ยง 
การใหค้วามคุม้ครองทีเ่พยีงพอแกส่นิทรพัยเ์ปน็หลกัการพืน้ฐานประการหนึง่ของสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น	 การคุม้ครองหนีเ้สยี 

ถ้าสหกรณ์มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถึง	 100%	 ของหนี้เสียอายุเกิน	 12	 เดือนทั้งหมด	 และ	 35%	 ของหนี้เสียทั้งหมด	 
ที่มีอายุ	1-12	เดือน	
	 การป้องกันหนี้เสียที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์	 2	 ประการ	 คือ	 มูลค่าทรัพย์สูงเกินจริง	 และรายได้
ไมเ่ปน็จรงิ	สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นสว่นมากไมใ่หค้วามสำคญัทีจ่ะยอมรบัหนีส้ญู	และยิง่ใหค้วามสำคญันอ้ยมากทีจ่ะตดัหนีส้ญู
ออกจากรายได	้ การไมใ่หค้วามสำคญัเชน่นัน้	 นำไปสูก่ารใชค้วามปลอดภยั	 และความมัน่คงอยา่งผดิ	 ๆ	 กนัอยา่งกวา้งขวาง 
รายได้สุทธิถูกรายงานว่าสูงเกินจริง	 มูลค่าสินทรัพย์ก็สูงเกินจริงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ	 และในที่สุดเงินออม	 
ของสมาชิกก็ไม่ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอ		
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลายสหกรณ์ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความไม่เพียงพอขอค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
เนื่องจากคิดว่าทุนสำรองของสหกรณ์เป็นปัจจัยขั้นต้นที่สามารถนำมาใช้เพื่อการคุ้มครองหนี้สูญ	ความคิดที่ผิด	 ๆ	 เช่นนี้	
กำลังค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนแปลงไป	 เมื่อฝ่ายจัดการเริ่มเข้าใจว่าการใช้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นแหล่งที่มาขั้นต้นของการ
คุ้มครองจะง่ายมากและเจ็บปวดน้อยกว่าการขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อนำทุนสำรองมาตัดหนี้สูญเป็นอันมาก	
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79ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

	 สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลกส่งเสริมหลักการให้นำค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาใช้เป็นลำดับแรกในการจัดการกับ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPL)	 ระบบ	 PEARLS ประเมินผลการให้ความคุ้มครองที่เพียงพอแก่สหกรณ์เครดติยเูนีย่น   
โดยการเปรยีบเทยีบขนาดของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูกบัจำนวนหนีท้ีผ่ดินดัการชำระหนี	้(หนีค้า้งชำระ)	

E (Effective financial structure) = โครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิผล 
	 โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวในการกำหนดศกัยภาพแหง่การ
เตบิโต	ความสามารถในการแสวงหารายไดแ้ละความเขม้แขง็ทางการเงนิโดยทัว่ไปของสหกรณ์	

ระบบ	PEARLS	เป็นเครื่องมือวัดสินทรัพย์	หนี้สินและทุน	และยังชี้แนะโครงสร้างสำหรับสหกรณ์ด้วย	เป้าหมาย	
ดังต่อไปนี้จะได้รับการส่งเสริม	คือ	
 สินทรัพย์  

	 95%	 เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยเงินให้สมาชิกกู้	 (70-80%)	 และการลงทุนระยะสั้น	 
	 ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง	(15-20%)	

	 5%	 เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่	 ประกอบด้วย	 สินทรัพย์ถาวร	 (ที่ดิน	 อาคาร	 หรือ	 
	 สิ่งก่อสร้าง	เครื่องมือเครื่องใช้	ฯลฯ)	

ต้องส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้มากที่สุดเพื่อการแสวงหารายได้ให้เพียงพอ	
เนื่องจากเงินให้กู้เป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ทำกำไรมากที่สุดของสหกรณ์	
	 สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก	 จึงแนะนำให้รักษา	 70-80%	 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของสหกรณ์ไว้ในรูปเงินให้กู้		
สินทรัพย์สภาพคล่องนั้นจะไม่สนับสนุนให้มีมากเกินไปเพราะว่าส่วนเหลื่อมจากการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง	 เช่น	 บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์	 ย่อมต่ำกว่ารายได้จากเงินให้กู้ค่อนข้างมาก	 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ไม่สนับสนุน	 เพราะว่า	 
เมื่อซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งก็ยากที่จะขายออกไปหรือแปลงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้	 วิธีที่มีประสิทธิผลในการดำรงสมดุล	 
ที่ดีที่สุดระหว่างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือ	 การเพิ่มปริมาณของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
นั่นเอง	

หนี้สิน 
	 70-80%	เป็นเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิก	

อตัราสว่นรอ้ยทีส่งูของเงนิฝากออมทรพัยแ์สดงวา่สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นไดพ้ฒันาโปรแกรมตลาดทีม่ปีระสทิธผิลและกำลัง
เดนิไปสูค่วามสำเรจ็แหง่ความเปน็อสิระทางการเงนิมนัยงัแสดงดว้ยวา่ตอ่ไปสมาชกิจะไมต่อ้ง	 “ออมเงนิ”	 เพือ่ทีจ่ะกูย้มืเงนิ
แต่จะออมเงินเพราะได้รับการเสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า	

ทุน 
	 10-20%		เป็นทุนเรือนหุ้นของสมาชิก	
	 10%		เป็นทุนสำรอง	(ทุนที่ห้ามแบ่งแยก)	

 
ภายใต้ระบบการก่อตั้งทุนสมัยใหม่จะไม่เน้นทุนหุ้นจากสมาชิก	 แต่จะเน้นทุนสำรองแทน	 ทุนสำรองมีความ	 

มุ่งหมาย	3	ประการ	คือ	
 1. เพื่อจัดหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

เนื่องจากทุนสำรองไม่มีต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยโดยชัดแจ้ง	 หน้าที่สำคัญของทุนประเภทนี้ สหกรณ์เครดิต	 
ยูเนี่ยน	 จึงใช้สำหรับจัดซื้อจัดหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 เช่น	 ที่ดิน	 สิ่งก่อสร้างและเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 ถ้ามีทุน
ประเภทนี้ไม่เพียงพอ	 สหกรณ์ก็จำเป็นต้องนำเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีต้นทุนสูงกว่าหรือนำทุนหุ้นที่สมาชิกถือ	
มาใช้ในส่วนที่ยังขาดเพื่อการชำระราคา	วิธีนี้แม้ว่าจะไม่ดีนัก	แต่ก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่อย่างแพร่หลาย	
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2. เพื่อเพิ่มรายได้ 
ทุนสำรองยังมีผลที่ทรงพลังต่อความสามารถในการทำรายได้สุทธิให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	และด้วยเหตุนี้

ทำให้ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นด้วย	 	 เพราะว่าทุนประเภทนี้ไม่มีดอกเบี้ยเป็นต้นทุนที่ชัดแจ้งเงินทุนที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย
ตลอดก็จะทำรายได้ให้แก่สหกรณ์ได้เต็ม	100%	การใช้ทุนสำรองเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	เช่น	เงินให้กู้ยืม	
จึงทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีกำไรเป็นจำนวนมาก	นอกจากนั้นทุนสำรองยังสามารถทำให้เพิ่มจำนวนขึ้นได้เร็วกว่ามาก	
 โดยเพยีงแตอ่าศยัสว่นเหลือ่มเพยีงเลก็นอ้ยจากเงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่นัน้	 สำหรบัสหกรณท์ีม่ฐีานทนุอ่อนแอ	
กระบวนการเพิ่มทุนสำรองย่อมจะช้ากว่ามากเพราะว่าความสามารถในการสร้างทุนให้เพียงพอนั้น	 เชื่อมโยงอยู่กับความ
สามารถในการสงวนรักษาทุนไว้นั่นเอง	

3.  เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือความสูญเสีย 
	 ในฐานะเป็นแหล่งเงินทุนขั้นสุดท้าย	 ทุนสำรองจะถูกใช้เพื่อดูดซับความสูญเสียจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
เงินกู้	 และ/หรือ	 การขาดทุนจากการดำเนินงาน	 กฎหมายในหลายประเทศบัญญัติว่า	 การลดทุนสำรองจำนวนเท่าไร
ก็ตาม	 โดยนำไปหักการขาดทุนหรือความสูญเสียใด	 ๆ	 จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่	 ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหาย	 
อย่างมากของการจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 เพราะฉะนั้น	 จึงเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดมากที่ควรตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 
ไว้ให้เพียงพอเพื่อใช้ตัดหรือทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นไป	
 การวดัขนาดของทนุสำรอง	โดยการใช	้PEARLS	เปน็อตัราสว่นทีส่ำคญัอยา่งหนึง่	ซึง่เชือ่มโยงกบัจดุดำเนนิงาน
อื่น	 ๆ	 จำนวนมากของสหกรณ์	 ถ้ามีทุนสำรองไม่เพียงพอ	 (อัตราส่วนทุนต่ำ)	 ก็จะเป็นสัญญาณบอกเหตุได้โดยเร็วว่า	 
มีความอ่อนแอเกิดขึ้นแล้ว	ณ	จุดดำเนินงานอื่น	ๆ	ของสหกรณ์	
 
A (Asset quality) = คุณภาพของสินทรัพย์ 

	 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างเงินได้	 การที่มีสินทรัพย์ที่	 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากเกินไป	 จะกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในทางลบ	 ตัวชี้วัด	 PEARLS	 ดังต่อไปนี้	 
แสดงให้เห็นผลกระทบของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

 
1. อัตราส่วนของการผิดนัดชำระหนี้ 

	 	 ในบรรดาอัตราส่วน	 PEARLS	 ทุกอัตราส่วนการไม่ชำระหนี้เป็นเครื่องวัดความอ่อนแอของสหกรณ์	 
ที่สำคัญที่สุด	ถ้าอัตราการไม่ชำระหนี้สูงย่อมจะกระทบจุดสำคัญอื่น	ๆ	ทั้งหมดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ด้วยการใช้สูตร	
PEARLS	 วัดภาระการไม่ชำระหนี้ได้อย่างแม่นยำ	 สหกรณ์จะได้ทราบอย่างถูกต้องถึงความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนที่
ภาวะวกิฤตจะเกดิขึน้	เปา้หมายกค็อื	การรกัษาอตัราสว่นการ ไมช่ำระหนีใ้หต้ำ่กวา่		5%	ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมด 
 

2. อัตราส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
	 	 อัตราส่วนที่สำคัญตัวที่	 2	 ได้แก่	 อัตราส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 
เป็นเจ้าของ	อัตรานี้ยิ่งสูงก็จะยิ่งยากที่สหกรณ์จะแสวงหารายได้ให้เพียงพอ	 เป้าหมายก็คือ	จะต้องจำกัดจำนวนสินทรัพย์	 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ไม่เกิน	5%	ของสินทรัพย์ทั้งหมดของสหกรณ์	
	 	 ถ้าจำเป็นจริง	 ๆ	 ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตนก็อาจเพิ่มอัตราส่วนของ
สนิทรพัยท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดใ้หส้งูขึน้ไดบ้า้งในระยะสัน้	 เพราะเมือ่ไดป้รบัปรงุภาพลกัษณแ์ลว้จะสง่ผลตอ่ความสำเรจ็เชงิรกุ	 
ของสหกรณ์มากกว่าการที่พยายามจะรักษาอัตราส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ภายในขอบเขตจำกัดไม่เกิน	
5%	 เมื่อสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่และสะสมเงินออมไว้กับสหกรณ์มากขึ้น	 อัตราส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็จะ
เริ่มลดลง	ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้น	เมื่อสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น	
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3. การจัดหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
	 	 ขณะที่การลดอัตราส่วนร้อยละของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้ต่ำ	 การซื้อสินทรัพย์ประเภทนี้ก็มี
ความสำคัญไม่แพ้กัน	ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้ทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือเพื่อจัดซื้อสินทรัพย์ประจำ	
สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก	 ได้ให้สหกรณ์ต้นแบบยึดถือเป็นวัตถุประสงค์ว่าสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด	
100%	 ให้จัดซื้อด้วยทุนสำรองของสหกรณ์	 หรือด้วยหนี้สินอย่างอื่น ที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินที่ชัดเจน	 ด้วยการใช้ทุนที่
ไม่มีต้นทุนเพื่อซื้อหาสินค้าดังกล่าว	 รายได้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็จะไม่ถูกระทบกระเทือนโดยไม่สมควร	นี้คือข้ออ้าง
ที่หนักแน่นประการหนึ่ง	 ซึ่งสนับสนุนใหแ้ปลงรายไดส้ทุธทิัง้หมดเปน็ทนุ	 เพือ่ปรบัปรงุอาคารเกา่	ๆ	และเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ี่
สกึหรอใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ขีึน้  
 
R (Rates 0f return and cost) = อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
	 ระบบ	 PEARLS	 แยกส่วนประกอบทั้งหมดของรายได้สุทธิ	 เพื่อช่วยฝ่ายจัดการให้สามารถคำนวณผลได้จากการ
ลงทนุและประเมนิคา่ใชจ้า่ยดำเนนิงานได	้โดยวธินีี	้PEARLS	แสดงใหเ้หน็คณุคา่ของมนัวา่เปน็เครือ่งมอืการจดัการอยา่งหนึง่	
ไม่เหมือนกับระบบอื่นที่คำนวณผลได้บนฐานค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์	 PEARLS	 คำนวณผลได้บนฐานของการลงทุนแท้จริง	 
ที่ยังให้ผลอยู่	วิธีการคำนวณเช่นนี้	ช่วยฝ่ายจัดการในการตัดสินใจว่าการลงทุนชนิดไหนจะให้ผลกำไรมากที่สุด	
	 อัตราผลตอบแทนและต้นทุนนี้ยังอาจบอกฐานะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ว่าเป็นสหกรณ์ ที่มีผลตอบแทน	 
จากการลงทุนดีที่สุดหรือแย่ที่สุด	 โดยการเปรียบเทียบโครงสร้างการเงินกับผลตอบแทนการลงทุนก็อาจจะตัดสินได้ว่า
สหกรณ์มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรการผลิตของตนลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิผล
อยา่งไร	เทคนคิการวเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพจะชว่ยฝา่ยจดัการ ใหส้ามารถดำเนนิการทางการเงนิแขง่ขนักบัสหกรณอ์ืน่	ๆ	ได้ 
	 ตามหลักของระบบ	 PEARLS	 ซึ่งได้รับการแนะนำส่งเสริมจากสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU)	 สหกรณ์ควรมี
รายได้ในการบริหารงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอย่างน้อย	 10%	 	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง		 
3-10%		และมีกำไรต่อสินทรัพย์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	10%	
 
L (liquidity) =สภาพคล่อง 
	 การจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพได้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากยิ่งขึ้น	 ขณะที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 
ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินจากหุ้นของสมาชิกไปสู่เงินรับฝากที่มีลักษณะผันแปรมากขึ้น	 ๆ	 ในการเคลื่อนไหวหลาย
ครั้งตามธรรมเนียมการปฏิบัติดั้งเดิม	 หุ้นของสมาชิกถือว่ามีสภาพคล่องต่ำมากและเงินกู้ที่ให้แก่บุคคลภายนอกก็นับว่ามี
ระยะเวลาการชำระคืนที่ยาวนาน	เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการจูงใจ	ที่จะดำรงรักษาเงินสำรองสภาพคล่อง	สภาพคล่องตาม
ความคิดดั้งเดิมถือว่าเป็นเงินสดที่พร้อมที่จะให้กู้ยืม	
	 ตัวแปรที่สหกรณ์สามารถควบคุมได้เอง	แต่เมื่อมีการนำเงินรับฝากซึ่งสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้มาใช้	แนวคิดเรื่อง
สภาพคล่องก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	 ในปัจจุบันสภาพคล่อง	 หมายถึงเงินสดทั้งหมดที่นำไปลงทุนชั่วคราว	 เช่น	 เงินสด	 
ในมอื	เงนิฝากธนาคาร	ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะเวลาไมเ่กนิ	1	ป	ีเงนิฝากประจำระยะเวลา ไมเ่กนิ	1	ป	ีตวัชีว้ดัตวันีแ้สดงรอ้ยละ
เงินรับฝากที่ได้นำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและจะต้องรักษาอัตรานี้ไว้ไม่ต่ำกว่า	 15-20%	 หลังจากได้ชำระหนี้
ระยะสั้นทั้งหมดแล้ว	
 
S (Signs of growth) =  การแสดงความเจริญเติบโต 
 วถิทีางเดยีวทีจ่ะรกัษาคา่ของสนิทรพัยไ์วใ้หไ้ดผ้ลสำเรจ็	 คอื	 ตอ้งเรง่การเตบิโตของสนิทรพัย ์นัน่ใหเ้รว็และแรงขึน้ 
ควบคูไ่ปกบัการรกัษาภาวการณท์ำกำไรไวใ้หด้	ี ลำพงัการเตบิโตอยา่งเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ	ขอ้ไดเ้ปรยีบของระบบ	PEARLS	นี	้
อยู่ที่ว่ามันเชื่อมโยงการเติบโตกับภาวการณ์ทำกำไรเข้าด้วยกัน	 รวมทั้งการเชื่อมโยงจุดสำคัญอื่น	 ๆ	 ในการประเมินค่า
ความเข้มแข็งของระบบทั้งหมด		
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 1. สมาชิก 
        สหกรณ์ควรมีการเพิ่มของจำนวนสมาชิกเมื่อเทียบกับปีก่อนไม่น้อยกว่า 12%	 หรือไม่น้อยกว่า	 30%	 ของ
ประชากรในพื้นที่	 การที่สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นหมายถึงสมาชิกพึงพอใช้ในบริการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	 เมื่อมี
สมาชิกมากขึ้น	ธุรกิจของสหกรณ์ก็มากขึ้นตามไปด้วย	
      2.  สินทรัพย์รวม 
      อัตราส่วนการเติบโตของสินทรัพย์รวมเป็นอัตราส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง	 สูตรหลายตัวของอัตราส่วน	 
แบบ	 PEARLS	 ได้รวมสินทรัพย์รวมในฐานะเป็นตัวฐาน	 การเติบโตที่ต่อเนื่องและแข็งแรงของสินทรัพย์รวม	 จะทำให้
อัตราส่วนแบบ	PEARLS	หลายตัวได้รับการปรับปรุงดีขึ้น	โดยการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมกับอัตรา
อื่น	 ๆ	 ก็สามารถติดตามร่องรอยการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างงบ แสดงฐานะการเงิน	 ที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ทั้ง	 
ทางบวกและทางลบ	เป้าหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ	เพื่อความสำเร็จของการเติบโตที่แท้จริงเป็นบวกในทุกๆ ปี	
 
คำชี้แจงแบบประเมินหมวดที่ 2 การดำเนินงานภายในของสหกรณ์ 

แบบประเมินการดำเนินงานภายในของสหกรณ์  มี  10  หมวด  74  รายการ 
  หมวด  1.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน    มี  7 รายการ 
  หมวด  2.  การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี มี 13 รายการ 
  หมวด  3.  งานการเงิน      มี  8 รายการ 
  หมวด  4.  การจัดทำบัญชี     มี  5 รายการ 
  หมวด  5.  การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน   มี  2 รายการ 
  หมวด  6.  ธุรกิจสินเชื่อ      มี 16 รายการ 
  หมวด  7.  ธุรกิจการรับฝากเงิน     มี 12 รายการ 
  หมวด  8.  การจัดสวัสดิการ     มี  7 รายการ 
  หมวด  9.  อื่น ๆ      มี  2 รายการ 
  หมวด 10. การแก้ไขข้อบกพร่อง     มี  2 รายการ 
              รวม          74 รายการ 
 
  เพือ่ใหก้ารประเมนิผลการบรหิารจดัการสหกรณเ์ปน็มาตรฐานเดยีวกนั  กรมสง่เสรมิสหกรณจ์งึไดจ้ดัทำคำอธิบาย
ความหมายของแต่ละรายการ  ดังนี้ 
 
หมวด 1.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
รายการ	1.1	 หมายถึง	 สหกรณ์นำเอกสารคำแนะนำแนวทางการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์เสนอต่อ	 
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว	 และที่ประชุม มีมติให้สหกรณ์	 
	 	 ถือปฏิบัติ	และบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	

รายการ	1.2		 หมายถึง	 สหกรณ์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนเสนอต่อที่ประชุม	 
	 	 คณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน	 และมีการนำผลการปฏิบัติงาน	 
	 	 เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปีที่สหกรณ์กำหนดไว้	
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รายการ	1.3			 หมายถึง	 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา		 
	 	 กรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	 
	 	 ที่กำหนด	 และบันทึกแนวทางการแก้ไขไว้ในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการ	 
	 	 ดำเนินการ	

รายการ	1.4		 หมายถึง	 สหกรณ์จัดทำงบทดลอง	 หรือรายรับ–รายจ่ายที่เกิดขึ้น	 ในระหว่างเดือนและ	 
	 	 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน	

รายการ	1.5				 หมายถึง	 สหกรณ์บันทึกรายงานการประชุมใหญ่แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่											 
	 	 มีการประชุมใหญ่	 โดยมีลายมือชื่อสมาชิก	 ผู้เข้าประชุม	 ประธานในที่ประชุม	 และ	 
	 	 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์	 และได้จัดทำสำเนารายงานการ	 
	 	 ประชุมใหญ่เก็บไว้ที่สำนักงานสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบหรือขอดู	

รายการ	1.6				 หมายถึง	 รายการนี้ตรวจสอบได้จากสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	 
	 	 ประจำเดือน	 ว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง	 ๆ		 
	 	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือไม่	

รายการ	1.7				 หมายถึง	 สหกรณ์มีหนังสือนำส่งสำเนาระเบียบที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ให้นายทะเบียน	 
	 	 สหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ทราบทุกครั้ง				
 
หมวด 2.  การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี 

รายการ	2.1			 หมายถึง	 สหกรณ์มีการบันทึกรายการและให้สมาชิกและพยาน	 ลงลายมือชื่อในทะเบียน	 
	 	 สมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งที่มีการรับสมาชิกใหม่	

รายการ	2.2			 หมายถึง	 สหกรณ์จัดเก็บทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นไว้ ในตู้ เก็บเอกสารภายใน	 
	 	 สำนักงานสหกรณ์	และใส่กุญแจเมื่อสิ้นเวลาทำการ	

รายการ	2.3				 หมายถึง			 ในกรณีที่มีสมาชิกเข้า–ออก	 สหกรณ์แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของสมาชิกที่	 
	 	 เข้าใหม่หรือขอลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ	 
	 	 การพจิารณาอนมุตัทิกุครัง้	ตรวจไดจ้ากรายงานการประชมุคณะกรรมการดำเนินการ	

รายการ	2.4				 หมายถึง	 สหกรณ์ต้องบันทึกรายการในทะเบียนหุ้นของสมาชิกทุกครั้งเมื่อสมาชิกมาถือหุ้น/	 
	 	 โอนหุ้น/ถอนหุ้น	ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

รายการ	2.5			 หมายถึง	 สหกรณ์มีหนังสือนำส่งรายงานผลการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นที่ เกิดขึ้น							 
	 	 ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันสิ้นปี	 
	 	 ทางบัญชีของสหกรณ์			

รายการ	2.6		 หมายถึง	 สหกรณ์มีการจัดทำรายงานกิจการประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์	 
	 	 ในรอบปีที่ผ่านมา	เสนอต่อที่ประชุมใหญ่	

รายการ	2.7				 หมายถึง	 สหกรณ์มีหนังสือนำส่งสำเนารายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ให้นายทะเบียน	 
	 	 สหกรณ์ภายใน	30	วัน		นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
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รายการ	2.8		 หมายถึง	 สหกรณ์มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา	 
	 	 เอกสารสำคัญของสหกรณ์	และผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง	

รายการ	2.9		 หมายถึง	 สหกรณ์ส่งสำเนาระเบียบที่กำหนดขึ้นถือใช้ให้ฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง	 
	 	 ที่มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ	 เช่น	 ส่งสำเนาระเบียบว่าด้วยการ	 
	 	 ให้เงินกู้แก่สมาชิกให้กับฝ่าย/แผนกสินเชื่อ	เป็นต้น	

รายการ	2.10	 หมายถึง	 สหกรณ์มีการจัดหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เหมาะสมกับหน้าที	่ 
	 	 ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งโดยมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดจ้างถูกต้อง	 
	 	 สมบรูณแ์ละครบถว้น	เชน่	สญัญาจา้ง	หนงัสอืการคำ้ประกนั	และสญัญาจำนอง	เปน็ตน้	 

รายการ	2.11			 หมายถึง	 สหกรณ์มีคำสั่ งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล	 
	 	 รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์	และผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง	

รายการ	2.12		 หมายถึง	 สหกรณ์มีการบันทึกรายการทรัพย์สินของสหกรณ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้อง	 
	 	 และเป็นปัจจุบัน	

รายการ	2.13	 หมายถึง	 ผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจนับทรัพย์สินของสหกรณ์	 ทำการตรวจนับทรัพย์สินเมื่อ	 
  สิน้ปทีางบญัช	ี และนำผลการตรวจนบัมาเทยีบกบัทะเบยีนคมุทรพัยส์นิเพือ่ยนืยนัยอด		 
  และบันทึกผลการตรวจนับไว้เป็นหลักฐาน	
 
หมวด 3.  งานการเงิน 

รายการ	3.1	 หมายถึง	 สหกรณ์กำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินขึ้นถือใช้	

รายการ	3.2								หมายถึง	 สหกรณ์มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเงินจ่ายเงิน	 
	 	 และเก็บรักษาเงิน	และผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง	

รายการ	3.3	 หมายถึง	 คำสั่งของสหกรณ์หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องไม่มอบหมายให้	 
	 	 ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและด้านการบัญชี	เป็นบุคคลคนเดียวกัน	

รายการ	3.4							หมายถึง	 สหกรณม์เีอกสารการรบัเงนิ-จา่ยเงนิ	ครบถว้นและถกูตอ้ง	เชน่	ใบสำคญัรบั	ใบสำคญัจา่ย		 
    และใบเสร็จรับเงิน	 	 เป็นต้น	 โดยในเอกสารดังกล่าวต้องมีลายมือชื่อผู้รับ–จ่ายเงิน		 
	 	 	 	 ผู้ตรวจ	 ผู้อนุมัติครบถ้วนสมบูรณ์	 มีการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้เก็บเอกสาร	 ภายใน	 
	 	 	 	 สำนักงานสหกรณ์	และใส่กุญแจเมื่อสิ้นเวลาทำการ			

รายการ	3.5						หมายถึง		 ผู้ทำหน้าที่การเงินมีการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	 และบันทึกผลการตรวจนับ	 
	 	 	 	 ในใบสรุปเงินสดคงเหลือประจำวันเสนอต่อผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย	และมีการ	 
	 	 	 	 ตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดเงินสด	

รายการ	3.6						หมายถึง		 สหกรณ์เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันไว้ไม่เกินกว่าระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการ	 
	 	 	 	 รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน	ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากใบสรุปเงินสดคงเหลือประจำวัน	 
	 	 	 	 และสมุดเงินสด		กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บเงินเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด		ต้องมีการ		 
	 	 	 	 ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในสมุดเงินสดไว้เป็นหลักฐานด้วย		
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รายการ	3.7						หมายถึง		 สหกรณม์กีารจดัทำทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิถกูตอ้งเปน็ปจัจบุนัมหีลกัฐาน	 การรับและ	 
	 	 	 	 จ่ายใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน	และมีการจ่ายเรียงตามลำดับเล่มที่	

รายการ	3.8						หมายถึง		 กรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สุ่มตรวจเงินสด	ทำการสุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือ	 
	 	 	 	 ประจำวัน	 แล้วนำยอดเงินที่ตรวจนับได้ไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดอย่างน้อย	 
	 	 	 	 เดอืนละ	1	ครัง้	และรายงานผลการสุม่ตรวจตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง	 
	 	 	 	 ที่มีการสุ่มตรวจ		
 
หมวด 4.  การจัดทำบัญชี 

รายการ	4.1						หมายถึง		 สหกรณม์คีำสัง่เปน็ลายลกัษณอ์กัษรมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นการจดัทำบญัช	ี 	และ	 
	 	 	 	 ผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง	

รายการ	4.2						หมายถึง		 ผูร้บัผดิชอบดา้นบญัชมีกีารบนัทกึรายการรบั–จา่ยเงนิสดทีเ่กดิขึน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวันที่		 
	 	 	 	 มีรายการเกิดขึ้น	

รายการ	4.3						หมายถึง		 ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีมีการบันทึกรายการที่ไม่เกี่ยวกับการรับ–จ่ายเงินสดให้แล้วเสร็จ		 
	 	 	 	 ภายใน	3	วัน		นับแต่วันที่มีรายการเกิดขึ้น	

รายการ	4.4						หมายถึง		 สหกรณ์มีเอกสารประกอบการลงบญัชคีรบถว้น	เชน่	ใบเสรจ็รบัเงนิ	ใบโอนเงนิ	ใบสำคญัจ่าย   
    เป็นต้น	 โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน	 ผู้รับเงิน	 	 ผู้ตรวจ	 ผู้อนุมัติ		 
	 	 	 	 ครบถ้วนสมบูรณ์	

รายการ	4.5						หมายถึง		 สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชี	 และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในตู้เก็บเอกสาร	 
	 	 	 	 ภายในสำนักงานสหกรณ์	และใส่กุญแจเมื่อสิ้นเวลาทำการ	
 
หมวด 5.  การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ	5.1						หมายถึง		 งบการเงินที่สหกรณ์จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่	 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก	 
	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง	

รายการ	5.2						หมายถึง		 สหกรณ์สามารถเสนองบดุลและขออนุมัติงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ได้	 ภายใน		 
	 	 	 	 150	วัน		นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์	
 
หมวด 6.  ธุรกิจสินเชื่อ 

รายการ	6.1	 หมายถึง		 สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นถือใช้	

รายการ	6.2						หมายถึง		 สหกรณ์มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด้านสินเชื่อและผู้ได้	 
	 	 	 	 รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง	

รายการ	6.3						หมายถึง		 ผูร้บัผดิชอบดา้นสนิเชือ่	บนัทกึและตรวจสอบรายการในเอกสารการขอกูเ้งนิ		รวมทัง้ดแูล	 
	 	 	 	 ใหผู้เ้กีย่วขอ้งลงลายมอืชือ่ในเอกสารตา่ง	 ๆ	 เชน่	 คำขอกู	้ สญัญากู	้ 	 หนังสือค้ำประกัน		 
	 	 	 	 และสัญญาจำนอง	ครบถ้วนสมบูรณ์		
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รายการ	6.4						หมายถึง		 สหกรณจ์ดัหลกัประกนัเงนิกูท้ีเ่หมาะสมและถกูตอ้งตามระเบยีบสหกรณท์ีก่ำหนด	 และ	 
	 	 	 	 มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักประกันทุกปี	

รายการ	6.5						หมายถึง		 สหกรณบ์นัทกึรายการในทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิระยะสัน้–ปานกลางถกูตอ้งเปน็ปจัจบุนั		 

รายการ	6.6						หมายถึง		 สหกรณ์บันทึกรายการในทะเบียนการค้ำประกันของสมาชิกถูกต้องเป็นปัจจุบัน			

รายการ	6.7						หมายถึง		 สหกรณ์นำคำขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ทุกรายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 
    ดำเนินการสหกรณ์หรืออนุกรรมการเงินกู้	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 และมีการบันทึกผล	 
	 	 	 	 การอนุมัติเงินกู้ไว้เป็นหลักฐาน	

รายการ	6.8						หมายถึง		 สหกรณ์ให้สมาชิกผู้กู้เงินลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้ในวันที่สมาชิกมารับเงินกู้เท่านั้น	

รายการ	6.9						หมายถึง		 สหกรณ์มีใบรับเงินกู้ซึ่งมีลายมือชื่อผู้รับเงินและมีการลงรายการครบถ้วน	และถูกต้อง	

รายการ	6.10				หมายถึง	 สหกรณ์บันทึกรายการในทะเบียนลูกหนี้เงินกู้รายตัวถูกต้องเป็นปัจจุบัน		

รายการ	6.11				หมายถึง		 สหกรณ์เก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ได้รับชำระหนี้จากสมาชิก		

รายการ	6.12				หมายถึง		 สหกรณม์กีารกำหนดกจิกรรมการเรง่รดัหนีส้นิไวช้ดัเจน	เชน่	กำหนดวนั	เวลา		และสถานที่  
	 	 	 	 ประชุมกลุ่ม	 เพื่อเร่งรัดหนี้สิน	 หรือกำหนดระยะเวลาการส่งใบเตือนให้สมาชิกมา	 
	 	 	 	 ชำระหนี้		เป็นต้น			

รายการ	6.13				หมายถึง		 สหกรณ์เก็บรักษาหนังสือสำคัญเช่น	 คำขอกู้	 สัญญากู้	 หนังสือกู้	 สัญญาค้ำประกัน		 
	 	 	 	 สญัญาจำนอง	 และเอกสารสทิธติา่งๆ	 ไวใ้นตูน้ริภยัหรอืตูเ้กบ็เอกสารภายในสำนักงาน	 
	 	 	 	 สหกรณ์	และใส่กุญแจทันทีที่ใช้งานเสร็จ	หรืออาจนำฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์	

รายการ	6.14				หมายถึง		 สหกรณ์มีการคัดแยกหนี้ตามอายุการเป็นหนี	้ โดยแยกตามประเภทและระยะเวลาการ	 
	 	 	 	 ชำระหนี	้เชน่	ลกูหนีก้ารคา้	ลกูหนีเ้งนิกูร้ะยะสัน้	ระยะปานกลางและระยะยาว	เป็นต้น	

รายการ	6.15				หมายถึง		 สหกรณ์จัดทำรายงานสรุปผลการจ่ายเงินกู้	 	 และรับชำระหนี้	 ระหว่างเดือนเสนอต่อ	 
	 	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน	

รายการ	6.16				หมายถึง		 คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการหรือกรรมการ	 ทำการสุ่ม	 
	 	 	 	 สอบทานหนี้เงินกู้ของสมาชิกอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยอาจกระทำผ่านที่ประชุม	 
	 	 	 	 กลุ่มหรือทำหนังสือถึงสมาชิกเฉพาะรายที่ต้องการสุ่มตรวจ	
 
หมวด 7.  ธุรกิจการรับฝากเงิน 

รายการ	7.1						หมายถึง			 สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินตามประเภทของเงินฝากที่สหกรณ์	 
	 	 	 	 ดำเนินการ	โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์	

รายการ	7.2						หมายถึง			 สหกรณ์มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่	 รับฝาก–	 
	 	 	 	 ถอนเงิน	 และมีการกำหนดวงเงินขั้นสูงในการรับฝาก–ถอนเงินใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บั	 
	 	 	 	 มอบหมายถอืปฏบิตั	ิและผูไ้ดร้บัมอบหมายลงลายมอืชือ่รับทราบคำสั่ง	
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รายการ	7.3						หมายถึง		 คำสั่งของสหกรณ์หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องไม่มอบหมาย			 
	 	 	 	 ให้ผู้รับ–จ่ายเงินเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ทำบัญชี	 หรือผู้ทำหน้าที่รับฝากเงินกรณี	 
	 	 	 	 สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดให้คณะกรรมการดำเนินการมีมติมอบหมาย              
    ให้กรรมการ	หรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้จัดทำเอกสารการรับฝากและถอนเงิน 

รายการ	7.4						หมายถึง			 สหกรณ์มีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงินซึ่งจัดทำไว้เมื่อสมาชิกมาขอ	 
	 	 	 	 เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ	์ 	 และในการถอนเงินหรือปิดบัญชีเงินฝากลายมือชื่อผู้ขอ	 
	 	 	 	 ถอนเงินหรือปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงินฝากตาม	 
	 	 	 	 ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้เท่านั้น	

รายการ	7.5						หมายถึง			 สมุดคู่ฝากที่สหกรณ์ออกให้กับสมาชิกต้องอยู่กับสมาชิกผู้ฝาก	 ห้ามมิให้สหกรณ์	 
	 	 	 	 รับฝากสมุดคู่ฝากจากสมาชิก	

รายการ	7.6						หมายถึง			 ผู้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านการรับฝากเงินมีการคัดแยกบัญชีเงินฝากของสมาชิก	 
	 	 	 	 ที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์นานเกินกว่า	 1	 ปี	 แล้วสุ่มตรวจเพื่อเทียบยอดเงินฝาก	 
	 	 	 	 คงเหลือในสมุดคู่ฝากกับยอดในทะเบียนเจ้าหนี้เงินฝาก	

รายการ	7.7						หมายถึง		 สหกรณม์กีารบนัทกึรายการรบัฝากเงนิ-ถอนเงนิในทะเบยีนเจา้หนีเ้งนิฝากถกูตอ้งเปน็ปจัจบุนั 

รายการ	7.8						หมายถึง			 เจ้าหน้าที่รับฝากเงินมีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนเจ้าหนี้เงินฝากและเทียบ	 
	 	 	 	 ลายมือชื่อผู้ถอนเงินกับตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินทุกครั้งที่มีการถอนเงิน			

รายการ	7.9						หมายถึง		 สหกรณม์หีลกัฐานเอกสารเกีย่วกบัการรบัฝากเงนิทีม่ลีายมอืชือ่ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการรบั	 
	 	 	 	 ฝากเงนิ	ครบถว้นสมบรูณ	์ เชน่	หนงัสอืขอเปดิบญัช	ีตวัอยา่งลายมอืชือ่ผู้มีอำนาจถอนเงิน/	 
	 	 	 	 ปิดบัญชีเงินฝาก	 ใบรับฝากเงิน	 และใบถอนเงิน	 เป็นต้น	 และจัดเก็บไว้ในตู้เอกสาร	 
	 	 	 	 ภายในสำนักงานสหกรณ์	และใส่กุญแจเมื่อสิ้นเวลาทำการ	

รายการ	7.10					 หมายถงึ		 ผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบทะเบียนเจ้าหนี้เงินฝาก	 ได้ตรวจสอบทะเบียนเจ้าหนี้	 
    เงินฝาก	 และบัญชีแยกประเภทตามความเหมาะสม	 และรายงานผลการตรวจสอบต่อ	 
	 	 	 	 ทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ	

รายการ	7.11					หมายถึง			 สหกรณ์จัดทำและรายงานสรุปผลการรับฝาก–ถอนเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 
	 	 	 	 ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน	 ตรวจสอบได้จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ	 
	 	 	 	 ดำเนินการ	

รายการ	7.12					หมายถึง			 ผู้ได้รับมอบหมายให้สุ่มสอบทานยอดเงินฝากเมื่อสิ้นปีทางบัญชีทำการสุ่มสอบทาน	 
	 	 	 	 ยอดเงนิฝากของสมาชกิเทยีบกบัทะเบยีนเจา้หนีเ้งนิฝาก	 อยา่งนอ้ย ปลีะ	 1	 ครัง้ และ	 
	 	 	 	 รายงานผลการสุม่สอบทานยอดเงนิฝากตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการทุกครั้งที่มี	 
	 	 	 	 การสุ่มสอบทานยอด	
 
หมวด 8.  การจัดสวัสดิการ 

รายการ	8.1						หมายถึง		 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบ	ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ ขึ้นถือใช้ 
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รายการ	8.2						หมายถึง		 สหกรณ์มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดสวัสดิการ	 
	 	 	 	 ให้กับสมาชิก	และผู้ได้รับมอบหมายได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง		

รายการ	8.3						หมายถึง		 สหกรณ์กำหนดเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสมทบเป็นทุนสวัสดิการให้กับ	 
	 	 	 	 สมาชิกไว้ในข้อบังคับสหกรณ์	หมวด	4	การดำเนินงานหัวข้อการจัดสรรกำไรสุทธิ	

รายการ	8.4						หมายถึง		 สหกรณบ์นัทกึรายการในทะเบยีนคมุการจา่ยเงนิสวสัดกิารแยกตามประเภทสวสัดกิาร	 
	 	 	 	 ทีจ่า่ยใหแ้กส่มาชกิ	ถกูตอ้งเปน็ปจัจบุนั	

รายการ	8.5						หมายถึง		 สหกรณ์มีเอกสารหลักฐานการขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการครบถ้วนถูกต้องตาม	 
	 	 	 	 ระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดและจัดเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารภายในสำนักงานสหกรณ์และ	 
	 	 	 	 ใส่กุญแจเมื่อสิ้นเวลาทำการ	

รายการ	8.6						หมายถึง		 สหกรณจ์ดัทำรายการรบั–จา่ยเงนิสวสัดกิารและเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเนินการ	 
    ทกุครัง้ทีม่กีารรบั–จา่ยเงนิสวสัดกิาร	ตรวจสอบไดจ้ากรายงานการประชมุคณะกรรมการ	 
	 	 	 	 ดำเนินการ	

รายการ	8.7						หมายถึง		 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหสุ้ม่สอบทานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารทำการสุม่ตรวจการรบัหรอืจา่ยเงนิ	 
	 	 	 	 สวสัดกิาร	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบสหกรณท์ีก่ำหนดอยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	 และรายงานผล	 
	 	 	 	 การสุม่สอบทานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการทกุครัง้ทีม่กีารสุม่สอบทาน 
 
หมวด  9.  อื่น ๆ  

รายการ	9.1						หมายถึง		 ถ้าข้อบังคับสหกรณ์หมวด	 11	 ข้อเบ็ดเสร็จ	 ระเบียบของสหกรณ์กำหนดให้มีระเบยีบ		 
	 	 	 	 วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ืน่	สหกรณต์อ้งกำหนดระเบยีบ วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ	 
	 	 	 	 จากสหกรณอ์ืน่ขึน้ถอืใชใ้หถ้กูตอ้งตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์ำหนด	 	 แม้จะไม่มีการรับ	 
	 	 	 	 ฝากเงินจากสหกรณ์อื่นก็ตาม			

รายการ	9.2						หมายถึง		 ถ้าข้อบังคับสหกรณ์หมวด	 11	 ข้อเบ็ดเสร็จ	 ระเบียบของสหกรณ์กำหนดให้มีระเบียบ		 
	 	 	 	 ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน	 	 สหกรณ์ต้องกำหนดระเบียบ  ว่าด้วยการให้	 
	 	 	 	 สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินขึ้นถือใช้ให้ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด	 แม้จะไม่มี	 
	 	 	 	 การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินก็ตาม			
 
หมวด  10.  การแก้ไขข้อบกพร่อง  

รายการ	10.1					หมายถึง		 สหกรณ์นำหนังสือของผู้ตรวจการสหกรณ์	 	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	  นายทะเบียน	 
	 	 	 	 สหกรณ์	 แจ้งเรื่องให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 
    ดำเนนิการสหกรณป์ระจำเดอืน	ซึง่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณากำหนดแนวทางการแกไ้ข	 	 และ	 
	 	 	 	 ได้บันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   

รายการ	10.2					หมายถึง		 สหกรณม์กีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตามหนงัสอืของผูต้รวจการสหกรณ	์ ผูส้อบบญัชสีหกรณ	์   
	 	 	 	 นายทะเบียนสหกรณ์		และรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว	ใหส้หกรณจ์งัหวดั	 
	 	 	 	 ในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณท์ราบทกุเดอืนจนกวา่จะแกไ้ขแล้วเสร็จ			
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การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย 

	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 (Sample	 size)	 เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องกำหนดให้เหมาะสม	 และมีความเป็นตัวแทน	 
ทีด่ขีองประชากรทีท่ำการศกึษา	 เพือ่จะชว่ยใหผ้ลการวจิยัมคีวามนา่เชือ่ถอื	 ดงันัน้	 จงึเกดิคำถามวา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
เท่าไรจึงจะทำให้ผลการวิจัยมีความเชื่อถือได้	 ซึ่งความจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าจะต้องใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนเท่าใด	 ได้มีผู้เสนอวิธีการกำหนดของตัวอย่างไว้หลายวิธีด้วยกัน	 เช่น	 การกำหนดเกณฑ์ร้อยละของ
ประชากร	การใช้ตารางสำเร็จรูป	หรือการใช้สูตรคำนวณ	ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกตามความเหมาะสม	
 กลุ่มตัวอย่าง	 (Sample	 groups)	 หมายถึง	 บางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากร              
ทีท่ำการศกึษา	 การใชก้ลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็จะทำใหม้โีอกาสเกดิความคลาดเคลือ่นมากและการใชข้นาดกลุม่ตวัอยา่งใหญ่	 
จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย	 เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ข้อมูลทีเ่ทีย่งตรง	การคำนวณทางสถติมิคีวาม	 
ถกูตอ้งมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็	 กลุม่ตวัอยา่งยิง่มขีนาดใหญม่ากเทา่ใด	 ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลง		 
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแม้จะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอกี	 	 แตค่วามคลาดเคลือ่นกล็ดลงไดไ้มม่ากนกั	 (Kerlinger,	
1972:61	อา้งใน	พวงรตัน	์ทวรีตัน,์	2543:91)	ดงัภาพ		 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

ที่มา :		เคอร์ลิงเจอร์	(Kerlinger,	1972:61	อ้างใน	พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2543:91)	
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การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 การกำหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งวา่ควรมขีนาดเทา่ใดนัน้	ผูว้จิยัควรคำนงึถงึสิง่ตา่ง	ๆ	หลายอยา่ง		มาประกอบกนั 
(Librero,	1985	อ้างใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543)	ดังนี้	
 1.	 คา่ใชจ้า่ย	 เวลา	 แรงงาน	 และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งนัน้	 วา่มพีอที่จะทำให้ได้
หรือไม่	และคุ้มค่าเพียงใด	
	 2.	 ขนาดของประชากร	 ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่	 มีความจำเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ถ้าประชากรมีขนาดเล็ก	
และสามารถที่จะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด	
	 3.	 ความเหมอืนกนั	 ถา้ประชากรมคีวามเหมอืนกนัมาก	 ความแตกตา่งของสมาชกิมนีอ้ย	 นัน้คอื	 ความแปรปรวน	 
ในกลุ่มตัวอย่างมีน้อย	 ก็ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้	 แต่ถ้าประชากรมีลักษณะไม่เหมือนกัน	 ความแตกต่างของสมาชิก	 
มีมาก	 ความแปรปรวนในกลุ่มมีมาก	 จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่	 เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะต่าง	 ๆ	 ของ
ประชากร	
	 4.	 ความแม่นยำชัดเจน	 ถ้าต้องการความแม่นยำชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า	 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่	
คือ	ยิ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใด	ผลการศึกษายิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น	
	 5.	 ความคลาดเคลือ่นจากการสุม่ตวัอยา่ง	 ความคลาดเคลือ่นทีย่อมใหเ้กดิขึน้ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง	 โดยทัว่ไปแลว้   
มักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได	้ 1%	หรือ	 5% (สัดส่วน	 0.01	 หรือ	 0.05)	 และยังขึ้นอยู่กับความสำคัญของเรื่อง	 
ที่ต้องการศึกษาด้วย	 ถ้าปัญหามีความสำคัญมาก	 ก็ควรให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด	 เช่น	 1%	 แต่ถ้ามีความสำคัญ
น้อยก็อาจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง	เช่น	5%	เป็นต้น	
 6.	 ความเชือ่มัน่	 ผูว้จิยัตอ้งกำหนดความเชือ่มัน่วา่กลุม่ตวัอยา่งทีสุ่ม่มานัน้มโีอกาสไดค้า่อา้งองิไมแ่ตกตา่งจากค่าที่
แท้จริงของประชากรประมาณเท่าไร	เช่น	ถ้ากำหนดระดับเชื่อมั่น	95%	หมายถึง	ค่าอ้างอิงมีโอกาสถกูตอ้ง	95%	มโีอกาส
ผดิพลาดจากคา่ทีแ่ทจ้รงิ	 5%	นัน่คอื	คา่ทีไ่ดจ้ากกลุม่ตวัอยา่ง	 95	กลุม่จาก	100	กลุม่	ทีสุ่ม่มาจากประชากรเดียวกันจะไม่	 
แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากร	ซึ่งระดับความเชื่อมั่นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น	99%	หรือลดลงเหลือ	90%  
 
 
วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกันหลากหลายวิธี	 ในที่นี้จะเสนอการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการกำหนดเกณฑ์	การใช้สูตรคำนวณและการใช้ตารางสำเร็จรูป	ซึ่งแต่ละวิธีสามารถอธิบายได้ดังนี้	
	 1.	การกำหนดเกณฑ์ 
	 	 	 	 ในกรณีนี้ผู้วิจัยต้องทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้ว	 ใช้ เกณฑ์โดยกำหนดเป็นร้อยละ															
ของประชากรในการพิจารณา	ดังนี้	(ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543)	
	 	 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	25%	
	 	 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	10%	
	 	 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	5%	
	 	 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	1%	
	 2.	การใช้ตารางสำเร็จรูป 
	 	 	 	 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป	 มีอยู่หลายประเภท	ขึ้นอยู่กับความต้องการของผูว้จิยั	
ตารางสำเรจ็รปูทีน่ยิมใชก้นัในงานวจิยัเชงิสำรวจ	ไดแ้ก	่ตารางสำเรจ็รปูของทาโร	ยามาเน	่และตารางสำเร็จรูปของเครจซึ่	และ
เมอร์แกน	เป็นต้น	(เกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน่) 
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ตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ 

	 ตารางสำเร็จรูปของ	ทาโร	ยามาเน่น	 (Yamane,	1973	อ้างใน	ธีรวุฒิ	 เอกะกุล,	2543)	 เป็นตารางที่ใช้หาขนาด
ของกลุม่ตวัอยา่ง	เพือ่ประมาณคา่สดัสว่นของประชากร	โดยคาดวา่สดัสว่นของลกัษณะทีส่นใจ ในประชากร	เท่ากับ	0.5	และ
ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 ดังตาราง	 วิธีการอ่านตาราง	 ผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากร	 และกำหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 เช่น	 ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 จากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ	 2,000	 คน	
ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ	5%	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ	333	คน	เป็นต้น	
 
ตาราง	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร	ยามาเน่	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	และความคลาดเคลื่อนต่าง	ๆ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายถึง	ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ	assume	ให้เป็นการกระจายแบบปกติ	จึงไม่สามารถใช้สูตรคำนวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้	

	 ที่มา	: (Yamane,	1973	อ้างใน	จักรกฤษณ์	สำราญใจ,	2544)	

ขนาดประชากร	
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน	(e)	

+1% +2% +3%	 +4%	 +5%	 +10%	

500 * * * * 222	 83	

1,000	 * * * 385	 286	 91	

1,500 * * 638	 441	 316	 94	

2,000 * * 714	 476	 333	 95	

2,500 * 1,250	 769	 500	 345	 96	

3,000 * 1,364	 811	 517	 353	 97	

3,500 * 1,458	 843	 530	 359	 97	

4,000 * 1,538	 870	 541	 364	 98	

4,500 * 1,607	 891	 549	 367	 98	

5,000 * 1,667	 909	 556	 370	 98	

6,000 * 1,765	 938	 566	 375	 98	

7,000 * 1,842	 959	 574	 378	 99	

8,000 * 1,905	 976	 580	 381	 99	

9,000 * 1,957	 989	 584	 383	 99	

10,000 5,000	 2,000	 1,000	 588	 385	 99	

15,000 6,000	 2,143	 1,034	 600	 390	 99	

20,000 6,667	 2,222	 1,053	 606	 392	 100	

25,000 7,143	 2,273	 1,064	 610	 394	 100	

50,000 8,333	 2,381	 1,087	 617	 397	 100	

100,000 9,091	 2,439	 1,099	 621	 398	 100 
∞ 10,000	 2,500	 1,111	 625	 400	 100 



พิมพ์ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สาขา 4
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โทร. 0 2525 4807-9, 0 2525 4853-4  โทรสาร 0 2525 4855



กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

แนวทางการส่งเสริม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
สู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

แนวทางการส่งเสริม สหกรณ
์เครดิตยูเนี่ยน สู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน                                             กองพ

ัฒ
นาสหกรณ

์ด้านการเงินและร้านค้า    กรมส่งเสริมสหกรณ์
   ชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 


