10. มีระบบบัญชีและการรายงาน
ด้ านการเงินที่มกี ารตรวจสอบ
โดยบุคคลที่สามอย่ างอิสระ

9. เสนอข่ าวสาร
การดําเนินงานสหกรณ์

8. รักษาและเสริมสร้ าง
ความสามัคคี

7.สร้ างและส่ งเสริมให้ ผ้ ูมี
ส่ วนได้ ส่วนเสียมีพฤติกรรม
สอดคล้ องกับหลัก
ธรรมาภิบาล

1. ถือปฏิบัตหิ ลักธรรมาภิบาล
สากลทั่วไป
2. เน้ นความสมดุลระหว่ าง
บทบาทของบุคลากรแต่ ละฝ่ าย
3. บริหารงานภายใต้ การมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุ่ม

แนวทางธรรมาภิบาล
สอ. ธกส.
10 ประการ

6. ใช้ ธรรมาภิบาลเป็ นเสมือน
เครื่องมือในการพัฒนา
ขีดความสามารถ

4. พิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัง้ ด้ านเงินฝาก ด้ านสินเชื่อ
และผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ โดยเทียบเคียง
กับค่ ามาตรฐาน
จากสหกรณ์ ออมทรัพย์ อ่ นื

5. ทบทวนรูปแบบ
การบริหารงานและกระบวนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่
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ความหมายและความสาคัญของธรรมาภิบาล1

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดี เป็ นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบ
ให้ สงั คมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึง่ ครอบคลุมถึงฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฎิบตั ิการ ฝ่ ายราชการ และ
ฝ่ ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้ รักสามัคคีและร่ วมกันเป็ นพลัง ก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และเป็ นส่วนเสริ มความเข้ มแข็งหรื อสร้ างภูมิค้ มุ กันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรื อ แก้ ไขเยีย วยาภาวะวิกฤติ
ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้ สกึ ถึงความยุติธรรม ความโปร่ งใสและความมีส่วนร่ วม อันเป็ น
คุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ นพระประมุข สอดคล้ องกับความเป็ นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปั จจุบนั (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542)
ธรรมาภิบาล เป็ นพื ้นฐานที่จะช่วยพัฒนาสังคมทังระบบให้
้
มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือหลัก
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า องค์กรทางธุรกิจสามารถนาหลักดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อเป็ นแนวทางนาพาองค์กรและสังคมก้ าวไปสู่
ความสาเร็ จพร้ อม ๆ กัน

1
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หลักการทั่วไปเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล พืน้ ฐานสาคัญของหลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ 2 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักการมีสว่ นร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
1) หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) หมายถึง การตรากฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ให้ ทนั สมัย
และเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก และสมาชิกยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับเหล่านัน้ โดย
ถือว่าเป็ นการบริ หารจัดการสหกรณ์ หรื อองค์กรภายใต้ กฎระเบียบมิใช่ตามอาเภอใจ หรื ออานาจของตัวบุคคล
2) หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้ องดีงาม โดยรณรงค์ให้
คณะกรรมการของสหกรณ์ ยึดถือหลักนี ้ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นตัวอย่างแก่ฝ่ายจัดการ ฝ่ ายจัดการยึดถือและ
ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก สมาชิกยึดถือปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างแก่สงั คม
3) หลักความโปร่ งใส (Accountability) หมายถึง การสร้ างความไว้ วางใจซึง่ กันและกันของ
สมาชิก โดยปรับปรุ งกลไกการทางานของ สอ.ธกส. ให้ มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย สมาชิกเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวก และมีกระบวนการให้ สมาชิก
ตรวจสอบความถูกต้ องชัดเจนได้
4) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีสว่ นร่ วมรับรู้ และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปั ญหาสาคัญของ สอ.ธกส. ไม่วา่ ด้ วยการแจ้ งความเห็น การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรื ออื่น ๆ
5) หลักความรั บผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้ าที่ ความสานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสมาชิก การใส่ใจปั ญหาของสหกรณ์ และกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้ าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
6) หลักความคุ้มค่ า (Cost - effectiveness or Economy) หมายถึง การบริ หารจัดการ และใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สหกรณ์ โดยรณรงค์ให้ สมาชิกมีความประหยัด ปฏิบตั ิตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ก.ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล
เป็ นที่ทราบอยู่แล้ วว่า สหกรณ์เป็ นธุรกิจรูปแบบหนึง่ ที่ต้องมีการแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ แต่การ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ จะมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง แข็งแรงและมัน่ คงได้ ต้องขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อถือของสมาชิกและผู้
ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นสาคัญ ถ้ าขาด “ความเชื่อถือ” การดาเนินธุรกิจคงประสบปั ญหา และอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในระดับหนึง่ ความเชื่อถือในสหกรณ์จะสร้ างได้ อย่างไร คาตอบที่สนที
ั ้ ่สดุ คือ สหกรณ์ ต้องมี
ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจการที่สหกรณ์มีธรรมาภิบาลจะช่วยให้ สหกรณ์สามารถดาเนินงานไปสู่ความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกบั มวลสมาชิก
ข.การสร้ างธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ ้นได้ และดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ด้วยความร่ วมมือกันระหว่างส่วน
ต่าง ๆในสหกรณ์ ขณะเดีย วกั น โดยที่ ส มาชิ ก ส่วนใหญ่ ข องสหกรณ์ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และระดับ ความรู้
ความสามารถในเชิงธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน และมีความแตกต่างจากผู้ถือหุ้นหรื อผู้บริ หารของธุรกิจรู ปแบบอื่นใน
ภาคเอกชน ดังนัน้ จึงมีหน่วยงานของรั ฐทาหน้ าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและกากับดูแลอีกทางหนึ่งด้ วย ได้ แก่ กรม
ส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ แต่สิ่งสาคัญ คือ ธรรมาภิ บาลที่ จะนาไปสู่การพัฒ นาที่ มั่นคงนัน้
สมาชิกต้ องเอาใจใส่ในบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน ที่มีต่อสหกรณ์ รวมทัง้ คณะกรรมการสหกรณ์
ต้ องเห็นความสาคัญของการที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล และวิธีการสร้ างธรรมาภิบาล ปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้
1) คณะกรรมการต้ องทาความเข้ าใจแนวคิด และสาระสาคัญของธรรมาภิบาลเป็ นอย่างไร
2) ทบทวนธรรมาภิบาลที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่ งใส
เพียงใด
3) กาหนดรู ปแบบและกระบวนการดาเนินตามหลักธรรมาภิบาล แล้ วออกเป็ นข้ อกาหนดเพื่อ
ปฏิบตั ิตอ่ ไป
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ค.ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริ หารกิจการของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส
มีความรับผิดชอบ สร้ างการมีสว่ นร่ วม และมีการใช้ กระบวนการบริ หารจัดการ เพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิ ภาพ เกิดประสิทธิ ผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็ นผลให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุก
ฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ สหกรณ์ สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็ จ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมัน่ คง ส่งผลให้
สหกรณ์เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จะเกิดขึ ้นได้ ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ3 ดังนี ้
 หลักการสหกรณ์
 ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการปฏิบตั ิงาน
 บุคลากร ได้แก่ สมาชิก
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ
 ผูต้ รวจสอบกิจการ /
ผูต้ รวจสอบภายใน

ภาคสหกรณ์

ธรรมาภิบาล
ภาครัฐ

ภาคสั งคม

 ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าหน้าที่ คูค่ า้ ชุมชน
 ผูส้ นใจทัว่ ไป ได้แก่
นักวิชาการ
สถาบันการศึกษา

 กฎหมาย
 ระเบียบ คาแนะนา คาสัง่
 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาตินายทะเบียน
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีหกรณ์
กรมส่งเสริ มสหกรณ์
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1. ภาคสหกรณ์
ในการสร้ างธรรมาภิบาลในส่วนของสหกรณ์ นนั ้ ต้ องสร้ างให้ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที่ทวั่ ทังองค์
้ กร ดังนี ้
ประการที่ 1 มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ คนใด มีและใช้
อานาจเพียงฝ่ ายเดียว
ประการที่ 2 กาหนดภาระหน้ าที่ชดั เจน ทังระดั
้ บกรรมการ ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ซึง่ จะทาให้
สามารถประเมินผลการทางานได้ ชดั เจนและเป็ นธรรม
ประการที่ 3 มีระเบียบ ข้ อบังคับ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน รวมถึงการกาหนดเรื่ องที่เกี่ยวกับ
จริ ยธรรมหรื อข้ อควรและไม่ควรปฏิบตั ิ
ประการที่ 4 มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับรู้
ประการที่ 5 ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในส่วนของบุ ค ลากรต่ าง ๆ ของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ น สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ น งาน ฝ่ ายจัด การ
ผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ละฝ่ ายต่างก็มีสว่ นในการสร้ างธรรมาภิบาลกันทังสิ
้ ้น แต่ใครจะมีสว่ นอย่างไร แค่ไหน ค่อย ๆ
ทาความเข้ าใจไปทีละส่วนตามลาดับ ดังนี ้
1.1 สมาชิก
1.1.1 สมาชิกมีส่วนในการสร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้ าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้ าที่สาคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ์ โดย
สมาชิกทุกคนจะสามารถใช้ บทบาท การควบคุมจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ซึง่ การใช้
อานาจหน้ าที่ในการควบคุมจัดการ ทาโดยเข้ าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาข้ อบังคับ รับทราบผลการดาเนินงาน
และก าหนดนโยบายอย่ างกว้ าง ๆ เลื อกตัง้ คณะกรรมการดาเนิ น การให้ ท าหน้ าที่ เป็ น ตัวแทนของตนในการ
บริ ห ารงานสหกรณ์ เลื อ กตัง้ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การเพื่ อ ท าหน้ าที่ แ ทนตนในการตรวจสอบการบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการ และตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ การเลือกตังนี
้ ้สมาชิกหนึง่ คน มีหนึง่ เสียง เป็ นไปตาม
หลักประชาธิ ป ไตยไม่ส นใจว่าสมาชิ กนัน้ จะถื อหุ้นมากน้ อยเท่ าใด เพราะหลักสหกรณ์ ถือหลักของการรวมคน
มากกว่ารวมเงิน นอกจากนี ้ ที่ประชุมใหญ่ยงั มีอานาจควบคุมและตรวจสอบการบริ หาร และการจัดการทังปวงของ
้
สหกรณ์ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ และตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ
ซึง่ ที่ประชุมใหญ่ได้ ลงมติกาหนด อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ สมาชิกกับการสร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิก
มีสว่ นสร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ในรู ปของการกากับดูแล ตามสิทธิและหน้ าที่
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1.1.2 สิทธิของสมาชิก
1.1.2.1 เข้ าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรื อ ออกเสียงลงคะแนน
1.1.2.2 เข้ าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
1.1.2.3 เสนอหรื อได้ รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1.1.2.4 รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
1.1.2.5 สิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
1.1.3 หน้ าที่ของสมาชิก
1.1.3.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
1.1.3.2 เข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
1.1.3.3 ส่งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้ มแข็ง
1.1.3.4 สอดส่องดูแลกิจกรรมของสหกรณ์
1.1.3.5 ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
1.1.4 สมาชิกสหกรณ์ ใช้ หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
1.1.4.1 ใช้ สิทธิของตนผ่านมติที่ประชุมใหญ่ในการดาเนินการต่าง ๆ โดยเข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
พิจารณา และแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่อไปนี ้
(1) กาหนดค่าตอบแทนการทางานของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ การกาหนด
ดังกล่าวถือ เป็ นการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทน ซึง่ สหกรณ์จะต้ องจ่ายตามอัตราที่ประชุมใหญ่กาหนด
(2) เลือกตังและถอดถอนกรรมการด
้
าเนินการ การจะให้ สมาชิกทุกคนมาบริ หารงาน
สหกรณ์ คงทาไม่ได้ จึงมีการเลือกตัวแทนเพื่อทาหน้ าที่แทนสมาชิกในการบริ หารงานของสหกรณ์
(3) เสนอความคิดเห็นและความต้ องการต่าง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้
คณะกรรมการ นาไปกาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตอ่ ไป
(4) สอบถามหรื อขอคาอธิบายเพิ่มเติมถึงผลการดาเนินงาน หรื อปั ญหาเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
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(5) เลือกตังและถอดถอนผู
้
้ ตรวจสอบกิจการ การเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการเพื่อเป็ น
ตัวแทนสมาชิก ในการตรวจสอบการดาเนินงานทังปวงของสหกรณ์
้
ตรวจสอบการบริ หารงานของ คณะกรรมการ
ดาเนินการว่าการกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิของกรรมการเป็ นไปตาม มติที่ประชุมใหญ่หรื อไม่ รวมทัง้
ตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ หรื อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ กาหนดหรื อตามข้ อบังคับ ระเบียบ ที่สหกรณ์กาหนดหรื อไม่
(6) กาหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรื อค ้าประกัน ถือเป็ นการกาหนดขอบเขตการก่อ
หนี ้ผูกพันที่คณะกรรมการดาเนินการสามารถกระทาได้
(7) แก้ ไขข้ อบังคับ เมื่อเห็นว่าข้ อบังคับเดิมไม่เหมาะสมสามารถเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาได้
(8) พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ สามารถเสนอความเห็นและลงมติ
ในการ จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ได้
(9) อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย
1.1.4.2 ใช้ สทิ ธิของตนผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจาปี ของสหกรณ์ ซักถามและขอคาอธิบายใน
กรณีตา่ ง ๆ ที่ผ้ ตู รวจสอบกิจการได้ กระทาในที่ประชุมใหญ่
(2)ขอให้ ผู้ ตรวจสอบกิ จ การช่ ว ยตรวจสอบเรื่ อ งบางอย่ า งที่ ส มาชิ ก พบว่ า อาจมี
ข้ อผิดพลาดหรื อ ไม่ชอบมาพากล
1.1.4.3 ตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง เช่น
(1) รู้ จกั สิทธิ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอ่ สหกรณ์ และใช้ สิทธิที่
มีเพื่อ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเช่น หากได้ รับใบเสร็ จรับเงินที่สมาชิกจ่ายเงินให้ สหกรณ์ เมื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ซื ้อหุ้น ซื ้อสินค้ า จ่ายชาระหนี ้เงินกู้ ฯลฯ ต้ องทาการตรวจสอบทุกครัง้ รวมถึงกรณีฝากเงิน
ต้ องมีการลงรายการในสมุดคูบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก
(2) มีสว่ นร่ วมและร่ วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์
(3) ได้ รับความเสมอภาคในการทาธุรกิจ และในการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่ระเบียบสหกรณ์กาหนด
(4) รับรู้ ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์
(5) ได้ รับคาอธิบายจากฝ่ ายจัดการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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1.2 คณะกรรมการ
1.2.1 คณะกรรมการมีส่วนในการใช้ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
หากจะเปรี ยบเทียบว่าสหกรณ์ เป็ นเสมือนบ้ านเมืองแล้ ว คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ก็
เป็ นดังเช่นคณะรัฐมนตรี ซงึ่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และวางแผนการบริ หารงานเพื่อให้ เกิด
ความเจริ ญก้ าวหน้ าแก่บ้านเมือง ถ้ าคณะรัฐมนตรี มีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและต่อประชาชนแล้ ว ก็จะ
สามารถนาชาติบ้านเมืองให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกันหากมีคณะกรรมการที่เข้ มแข็ง รู้
ถึงอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของตนเป็ นอย่างดีแล้ ว ก็จะสามารถสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ เกิด
ขึ ้นกับสหกรณ์ ได้ เช่นกัน
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกและผู้บริ หารสหกรณ์ มีหน้ าที่สาคัญ ในการ
กาหนดนโยบายและบริ หารงานสหกรณ์ ซึ่งจะปฏิ บัติหน้ าที่ โดยการเข้ าประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ เพื่ อ
กาหนดแนวทางปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์ ตลอดจนกากับดูแลการปฏิ บัติงานของ ฝ่ ายจัดการ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของที่ประชุมใหญ่ และอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบีย บข้ อบังคับ ของสหกรณ์ และนโยบายของรั ฐ
คณะกรรมการจึงมีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิก ในการที่จะทาให้ สหกรณ์มีความเจริ ญก้ าวหน้ า และเป็ นที่
พึง่ ของมวลสมาชิกได้
1.2.2 การใช้ ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการในสหกรณ์
1.2.2.1 คณะกรรมการ รู้ จกั สิทธิ บทบาท อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอ่
สหกรณ์
1.2.2.2 คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์
1.2.2.3 คณะกรรมการกาหนดนโยบาย แผนงานที่ชดั เจน โปร่ งใส
1.2.2.4 คณะกรรรมการเข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ด้ วย
ความโปร่ งใสเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
1.2.2.5 คณะกรรมการกาหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน
1.2.2.6 คณะกรรมการดูแลให้ สหกรณ์ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและคาแนะนาของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หากระเบียบที่กาหนดไว้ ไม่เหมาะสม
ก็ให้ มีการพิจารณาแก้ ไข
1.2.2.7 คณะกรรมการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และให้
ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ
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1.2.2.8 คณะกรรมการจัดให้ มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ
1.2.2.9 คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
1.2.2.10 คณะกรรมการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง พร้ อมให้ ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิกและ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
1.2.2.11 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ มีสว่ นร่ วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ
โดยการนาข้ อมูลของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เช่น เสนองบดุล และรายงานกิจการประจาปี เพื่อแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ นต้ น
1.2.2.12 คณะกรรมการเสริ มสร้ างให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องนับตังแต่
้ สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่ของ
สหกรณ์ รู้ ถงึ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามความ
เหมาะสม
1.2.2.13 คณะกรรมการจัดให้ มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้ ใช้ ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ตลอดจนดูแลให้ ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรี ยบร้ อยเป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้ มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้ องมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และมีการตัดสินใจที่เป็ นอิสระ รวมทัง้ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น หรื อยอมรับมติที่เป็ นเสียงส่วนใหญ่อย่าง
เคร่ งครัด โดยต้ องไม่กระทาการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้ าร่ วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่ประชุม การไ ม่
ปฏิบตั ิตามที่ได้ รับมอบหมาย การใช้ อานาจหน้ าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน เป็ นต้ น
1.3 ฝ่ ายจัดการ
1.3.1 มีความสานึกในหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ด้ วยความ
ขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ การ
ปฏิบตั ิงาน และสร้ างความก้ าวหน้ าแก่สหกรณ์และสมาชิก
1.3.2 ควบคุมการดาเนินงานของสหกรณ์ให้ บรรลุเป้าหมายโดยผู้จดั การ ปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบ
การดาเนินงานทังหมดของสหกรณ์
้
ควบคุมบังคับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ทุกคนให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ส่วนเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้ าที่ที่ตนปฏิบตั ิ
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1.3.3 มีความโปร่ งใสในการดาเนินงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยมีการจัดทารายงานความ
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็ นประจา สาหรับผู้จดั การต้ องเข้ าร่ วมประชุมชี ้แจง
เรื่ องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
1.3.4 มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ทัว่ ถึงเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดีร่วมกัน และมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้จดั การควบคุมบังคับบัญชาเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ คน ด้ วยความยุติธรรม เสมอ
ภาค ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ คน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสม และในส่วนของเจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ต้องให้ ข้อมูลแก่สมาชิกทุกรายด้ วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงานที่ดีระหว่าง
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
1.3.5 ผู้จดั การต้ องมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า และประสบผลสาเร็ จ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ
1.3.6 ปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในระเบียบต่าง ๆ
1.4 ผู้ตรวจสอบกิจการ
เมื่อผู้ตรวจสอบกิ จ การ ท าการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลัก ฐาน บัญ ชี การเงิ น ทรั พ ย์ สิ น
หนี ้สิน การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ทาให้ ร้ ู วา่
1.4.1 คณะกรรมการดาเนินการ ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและตามมติที่ประชุม
ใหญ่หรื อไม่
1.4.2 การตัดสินใจของคณะกรรมการ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรื อไม่
1.4.3 การจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์และแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่สหกรณ์ทาตามระเบียบหรื อไม่
1.4.4 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทางานตามหน้ าที่หรื อไม่
1.4.5 มีการบันทึกบัญชีถกู ต้ องและเรี ยบร้ อยเป็ นปั จจุบนั หรื อไม่
1.4.6 มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายงานการเงิน เพื่อนามาพิจารณา ปรับปรุ งการทางานเป็ น
ประจาหรื อไม่
1.4.7 มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ การ
ดาเนินงานของสหกรณ์หรื อไม่
1.4.8 เสนอแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
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2. ภาครั ฐ
ในปั จจุบนั ภาครัฐกาหนดนโยบายและกากับดูแลกิจการของสหกรณ์
2.1 การใช้ ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
2.1.1 ให้ ความเห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดเกี่ยวกับการเงินและการจัดการกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือดาเนินการสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
2.1.2 กากับดูแลการฝากและลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ นอกเหนือจากที่กฏหมายกาหนด
2.2 การใช้ ธรรมาภิบาลของนายทะเบียนสหกรณ์
กากับดูแลกิจการของสหกรณ์ โดยการตรวจตรา กากับแนะนาและส่งเสริ มกิจการของสหกรณ์
เพื่อให้ สหกรณ์ดาเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบแบบแผนที่ถกู ต้ อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ เช่น ยับยัง้ หรื อเพิ กถอนมติที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ ประชุมคณะกรรมการที่ฝ่าฝื น
กฎหมาย ข้ อบังคับและระเบี ยบ ร้ องทุกข์หรื อฟ้องคดีแทนสหกรณ์ ดาเนินการต่าง ๆ ในกรณี สหกรณ์ มีข้อบกพร่ อง
เป็ นต้ น
2.3 การใช้ ธรรมาภิบาลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.3.1 พัฒนาระบบบัญชีและระบบงานสอบบัญชี ให้ เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
2.3.2 ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้ มีการบริ หารจัดการ
ด้ านการเงินและการบัญชีที่ดี
2.3.3 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2.3.4 กากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
2.3.5 พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2.3.6 เสริ มสร้ างความรู้ และส่งเสริ มการจัดทาบัญชีแก่บคุ ลากรเครื อข่าย เกษตรกร เยาวชน
ประชาชนทัว่ ไป กลุม่ อาชีพและกลุม่ เป้าหมายตามโครงการพระราชดาริ
2.3.7 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้ านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ ผู้ปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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2.4 การใช้ ธรรมาภิบาลของกรมส่ งเสริมสหกรณ์
2.4.1 เผยแพร่ ให้ การศึกษาอบรม และวิธีการดาเนินงานของสหกรณ์แก่คณะกรรมการฯ ผ่าย
จัดการ และสมาชิกสหกรณ์
2.4.2 จัดทาแนวปฏิบตั ิหรื อคูม่ ือการปฏิบตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ในการสร้ างธรรมาภิบาลให้
สหกรณ์ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
2.4.3 กาหนดแนวทางหรื อสนับสนุนการสร้ างเกณฑ์มาตรฐาน ในการบริ หารการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2.4.4 กาหนดแนวทางหรื อสนับสนุนการสร้ างเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก และพัฒนาผู้บริ หาร
ฝ่ ายจัดการ และบุคลากรของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์ใช้ เป็ นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากร
2.4.5 ให้ คาแนะนาหลักการดาเนินงานของสหกรณ์ให้ เป็ นไปตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์
2.4.6 ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
2.4.7 ประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี
และเสนอแนะข้ อควรแก้ ไขปรับปรุ งให้ กบั ฝ่ ายบริ หารและจัดการของสหกรณ์
3. ภาคสังคม
มีสว่ นในการใช้ ธรรมาภิบาลกับสหกรณ์ทางอ้ อม คือ
3.1 ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง ทังในฐานะเจ้
้
าหนี ้ กิจการคูค่ ้ า ฯลฯ อาจมีการกาหนดเงื่อนไงต่าง ๆ ที่ทาให้ สหกรณ์
ต้ องมีระบบการควบคุมในบางเรื่ อง อันก่อให้ เกิด ระบบการควบคุมกากับดูแลกิจการ หรื อให้ มีธรรมาภิบาล
3.2 ผู้สนใจทั่วไป อาจเป็ นบุคคลที่ให้ ความสนใจกับกิจการของสหกรณ์ นักวิชาการ และสถาบัน
การศึกษา ซึง่ ทาการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ ค้ นคว้ า ปั ญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ในด้ านต่าง ๆ อัน
เป็ นการสะท้ อนข้ อเท็จจริ งที่เป็ นอยู่ ซึง่ เป็ นผลให้ สหกรณ์สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวมาปรับปรุ งพัฒนาระบบการ
กากับดูแลกิจการของตนเองได้
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หลักธรรมาภิบาลของ สอ.ธกส.
สอ.ธกส. ได้ เริ่ มก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 2514 โดยความร่ วมมือของบุคลากรใน ธ.ก.ส. ทุก ๆ คน ตังแต่
้ ผ้ บู ริ หาร
จนมาถึงผู้ปฎิบตั ิและกิจการของ สอ.ธกส. ได้ เจริ ญเติบโตขึ ้นมาอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง การดาเนินงานของ สอ.ธกส.
ได้ รับความร่ วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกทังหมด
้
ในส่วนการบริ หารจัดการเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม เป็ นไปตาม
แนวทางธรรมาภิบาลทัว่ ๆ ไป ซึง่ สอ.ธกส. ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินการไว้ วา่
“เป็ นสหกรณ์ ชนั ้ นาของประเทศโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล ที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อให้ บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก”
ก. นโยบายธรรมาภิบาล
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ สอ.ธกส. ได้ แสดงเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการ
น าหลัก การและแนวทางปฎิ บัติด้ านธรรมาภิ บ าลมายึ ดถื อและปฏิ บัติใ น สอ.ธกส. ได้ แ ก่ ด้ านหลัก นิ ติ ธ รรม
สอ.ธกส. ดาเนินการต่างๆ โดยยึดกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ เป็ นหลัก คานึงถึงสิทธิของสมาชิกผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกส่วน มีการบังคับใช้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบตั ิ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามที่กาหนด หลักคุณธรรม เป็ นเรื่ องของการดาเนินงานของ สอ.ธกส. ที่จะต้ องยึด
หลักคุณธรรม คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และสมาชิกของสหกรณ์ จะต้ องเป็ นผู้มีจิตสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มีศีลธรรม มีความสามัคคี และร่ วมมือกันเพื่อบริ หารสหกรณ์ไปด้ วยดีอย่างมีคณ
ุ ธรรม ให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
พัฒ นาระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบ การปฎิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เป็ น
มาตรฐาน พร้ อมทัง้ ส่งเสริ มให้ มีการปฎิบตั ิต่อสมาชิกอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส จึงได้ ร่วมกันจัดทาหลักการธรร
มาภิบาลของ สอ.ธกส. ขึ ้นมา เพื่อให้ คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ ายจัดการ สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ได้ มีหลัก
ธรรมาภิบาลเฉพาะของตนเองเป็ นแนวทางปฎิบตั ิที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ข. ความหมายและความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ธรรมาภิบาล หรื อ การกากับดูแลกิจการที่ ดี หมายถึง การจัดโครงสร้ างและกลไกการบริ หาร
จัด การภายในองค์ ก ร เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งคณะกรรมการ ฝ่ ายจัด การ และเจ้ าหน้ า ที่ โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ เกิดแก่ สอ.ธกส. อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ สว่ น
เสียทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ น สมาชิก ผู้ถือหุ้น ผู้ฝาก ผู้ก้ ู และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ดังนี ้

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก”

17

ประการที่ 1 เสริ มสร้ างระบบธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่ งใส และมีมาตรฐานการปฎิบตั ิที่ชดั เจน
อย่างเป็ นระบบ
ประการที่ 2 สร้ างความเชื่ อมั่น ให้ แก่ ส มาชิ ก ผู้ถื อหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสี ย และมีส่วนในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มของกิจการให้ สงู ขึ ้น
ประการที่ 3 ทาให้ เกิดนวัตกรรมตามความประสงค์ของสมาชิก และเพิ่มศักยภาพการให้ บริ การ
ประการที่ 4 เป็ นการสร้ างพันธะผูกพัน เพื่อให้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ใช้ อานาจภายใน
ขอบเขต รวมถึงการสร้ างกรอบความรั บผิดชอบของฝ่ ายจัดการ และคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ทาให้ เกิด
ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ ต่อฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่อสมาชิก เป็ น
ลาดับขันไป
้
ประการที่ 5 เป็ นเครื่ องมือตรวจสอบและควบคุมภายในระบบงานด้ านต่าง ๆ ของ สอ.ธกส. เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจ และการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย และนาข้ อคิดเห็นข้ อเสนอแนะมาปรั บปรุ งแก้ ไขการ
ดาเนินงาน ให้ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
ประการที่ 6 เป็ นเครื่ องมือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ ้น และ
เสริ มสร้ างความโปร่ งใสของการบริ หารจัดการ
1. การเข้ าสู่ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ดาเนินการได้ ดงั นี ้
1) ตังปณิ
้ ธานในการสร้ างธรรมาภิบาล
การสร้ างธรรมาภิ บาลให้ เกิ ดในองค์กร จะต้ องเกิ ดขึน้ จากความสมัครใจ หรื อยิ นดีที่จะดาเนิ น
กิจกรรม “ธรรมาภิบาล” นันด้
้ วยตนเอง มิใช่เกิดจากความจาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ สิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการ
สร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือ คณะกรรมการดาเนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ต้ องตังปณิ
้ ธานแน่วแน่และ
เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมที่เป็ นแบบอย่าง ดังนัน้ การสร้ างธรรมาภิบาลของสหกรณ์ จะสาเร็ จ ได้ คณะกรรมการดาเนินการ
ต้ องเข้ าใจและมีความตังใจท
้ าและทาโดยความสมัครใจ เพราะคณะกรรมการดาเนินการต้ องมีบทบาทในการสร้ าง
ปรั ชญา นโยบาย ตลอดจนกาหนดกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนัน้ การสร้ างธรรมาภิบาลให้ เกิดในสหกรณ์ ได้
ต้ องได้ รับความสมัครใจของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
2) กาหนดวัตถุประสงค์สหกรณ์และร่ วมสร้ างคุณค่าของสหกรณ์
เมื่ อ สหกรณ์ มี ค วามตัง้ ใจจะด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ างมี ธ รรมาภิ บ าลแล้ ว อัน ดับ แรกต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดทาธรรมาภิบาลก่อน โดยคานึงถึงการนาธรรมาภิบาลมาสร้ างคุณค่าของสหกรณ์ เป็ นหลัก
และตรงตามเป้าหมายของสหกรณ์ รวมทังต้
้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ได้ อย่างชัดเจนแล้ ว ก็จดั ทาพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
การสร้ างธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ควรเป็ นกลยุทธ์ในระยะยาว ครอบคลุมทุกส่วนในสหกรณ์
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การสร้ างธรรมาภิ บาลไม่ได้ เป็ นหน้ าที่ เฉพาะของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง แต่ต้องเป็ นการสร้ างธรรมาภิ บาลที่
ครอบคลุมทุกกลุม่ งานในสหกรณ์ ต้ องมองธรรมาภิบาลให้ เป็ นระบบ โดยเฉพาะเรื่ องการสื่อสารที่ต้องสื่อสารกับทัง้
ภายในและภายนอกสหกรณ์ ส่วนใหญ่ในทางปฏิบตั ิ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ จะต้ องตังอนุ
้ กรรมการ
ขึ ้นมาชุดหนึง่ เพื่อดาเนินการสร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
3) กาหนดผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องในการสร้ างธรรมาภิบาล
สิ่งที่สาคัญมากต่อสหกรณ์ คือ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่ ได้ แก่ สมาชิ ก เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ คูค่ ้ า ชุมชน
สังคม รั ฐบาล หรื อทุกฝ่ ายที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ และมีโอกาสที่ จะสร้ าง และ/ หรื อได้ รับผลกระทบจาก
สหกรณ์ สหกรณ์อาจเลือกสร้ างธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เห็นว่าสาคัญที่สดุ ก่อน
4) กาหนดนโยบายและแนวทางดาเนินงานธรรมาภิบาล
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางดาเนินงานของสหกรณ์ เรื่ อง ธรรมาภิบาล ต้ อง
ใช้ ภาษาที่สามารถสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กรเข้ าใจได้ ทวั่ ถึง และต้ องชัดเจน สามารถเข้ าใจได้ ง่าย สหกรณ์ ต้องคิด
ก่อนว่าเมื่อมีนโยบายจะสร้ างธรรมาภิบาลแล้ ว หลักการดาเนินงานจะเป็ นอย่างไร สหกรณ์ ที่มีเจ้ าหน้ าที่ไม่กี่คน
อาจกาหนดหลักการดาเนิ นงานไว้ คร่ าวๆ บางสหกรณ์ อาจกาหนดเป็ นบันทึกข้ อตกลง ที่ สาคัญ คณะกรรมการ
ดาเนินการจาเป็ นต้ องมีนโยบายที่ชดั เจนเพื่อสร้ างความร่ วมมือในหมู่เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และสหกรณ์ ควรกาหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้ าง ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ต้ องปฏิบตั ิได้ จริ งด้ วยจึงจะสาเร็ จ การกาหนดวัตถุประสงค์ ที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ แม้ ผ้ บู ริ หารจะมีความมุง่ มัน่ ก็ยากที่จะสาเร็ จ และเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ คาปรึ กษา และมีการตรวจสอบภายในเป็ นระยะทัง้ ภายในสหกรณ์ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้ อง
5) การกาหนดวิธีบริ หารจัดการ
สหกรณ์ ต้องสร้ างความตระหนักให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ คู่ค้า ชุมชน สังคม
รั ฐบาล เห็น ความส าคัญ ของธรรมาภิ บ าล และให้ ความร่ วมมือ ตลอดจนต้ องกาหนดหรื อรณรงค์ ให้ ทุกคนใน
สหกรณ์ สนับสนุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ มีการสื่อสารที่ถูกต้ อง ชัดเจนและครบถ้ วนด้ วยภาษาที่
เข้ าใจง่าย และสามารถปฏิบตั ิได้
6) จัดตังคณะกรรมการก
้
ากับการดาเนินงาน เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
สหกรณ์ ได้ จัดตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่ อกากับองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่ อดาเนิ นการ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และรายงานผลความก้ าวหน้ าให้ คณะกรรมการดาเนิ นการทราบ
7) ติดตามประเมินผล
เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางดาเนินการไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว คณะกรรมการดาเนินการ
ควรกาหนดตัวชี ้วัดหรื อ Key Performance Indicators (KPI) เพื่อใช้ ในการติดตามว่า เราทาได้ ตามนโยบายหรื อยัง
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2. ประโยชน์ ท่ สี หกรณ์ ได้ รับจากการมีธรรมาภิบาล
เมื่อสหกรณ์ ยึดถือ “ธรรมาภิบาล” ในการดาเนินธุรกิจ ผลที่ได้ รับกลับมา คือ “ความเชื่อถือ” จากสมาชิก
สหกรณ์ ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน สังคม และคู่ค้า ฯลฯ เพราะทุกส่วนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียย่อมต้ องการให้
สหกรณ์ ที่จะค้ าขายด้ วยมีความซื่อสัตย์ สุจริ ตโปร่ งใส มีความรับผิ ดชอบ มีความยุติธรรม มีจริ ยธรรม คุณ ธรรม
สินค้ าที่ผลิตได้ เป็ นสินค้ าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม ไม่ค้ากาไรเกินควร และไม่เอาเปรี ยบต่อ
สมาชิ ก และประชาชนทั่วไป การดาเนิ น การลักษณะนี ้ สหกรณ์ จ ะเจริ ญ รุ่ งเรื องเป็ น ที่ เชื่ อถื อของคู่ค้า สมาชิ ก
สหกรณ์ มีสว่ นเหลื่อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในยามวิกฤติและในยามปกติ รวมทังสามารถเข้
้
าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่าย ไม่ว่าสถาบันการเงินใดก็ต้องการให้ สินเชื่อ และให้ ดอกเบี ้ยเงินกู้ ที่ถูกลง เพราะปล่อยสินเชื่อไปแล้ วปลอดภัย
ไม่ต้องกลัวสูญ เนื่องจากสหกรณ์ มีความรับผิดชอบและธุรกิจดาเนินไปด้ วยดี ผลที่ได้ รับกลับมาของสหกรณ์ พอ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
1) เพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ ที่ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อมีธรรมาภิบาลจะมีนโยบายและ
แนวทางปฏิ บัติที่ ส นองตอบความคาดหวังหรื อความต้ องการของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยอย่ างสมดุล จะส่งผลให้
สหกรณ์ได้ รับความเชื่อถือจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
2) สามารถระดมทุนและเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่าย
สถาบันการเงินและแหล่งทุนต่าง ๆ จะให้ ความเชื่อมัน่ กับสหกรณ์ ที่มีธรรมาภิบาล และพร้ อมจะ
ให้ การสนับสนุนด้ วย เพราะความน่าเชื่อถือที่สหกรณ์สงั่ สมไว้ จะทาให้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุนมัน่ ใจว่าเงินที่ให้ ก้ ยู ืมจะไม่
สูญหาย
3) มีเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ที่ดี มีความสามารถ และรักองค์กร
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล สหกรณ์ ที่ มีน โยบายและแนวทางปฏิ บัติที่ คานึ งถึงความเป็ น อยู่ข อง
เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ และให้ ความสาคัญ กับการสร้ างคุณ ภาพชีวิตที่ ดีให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ จะทาให้ เจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ รักองค์กร และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ค วามสามารถให้ ความสนใจเข้ ามาร่ วมงานกับ
องค์กรตลอดไป
4) เพิ่มการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ ที่มีแนวทางปฏิ บัติที่ดีต่อสมาชิ ก ตระหนักและให้ ความสาคัญ ต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกเป็ นหลัก ด้ วยการผลิตสินค้ าหรื อให้ บริ การแก่สมาชิกโดยคานึงความปลอดภัยและความคุ้มค่า ที่สมาชิกจะ
ได้ รับจากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ จะนาไปสูก่ ารเพิ่มการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกและการขยายธุรกิจในอนาคต
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5) เพิ่มโอกาสในการสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สหกรณ์ ที่มีระบบการบริ หารจัดการธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
สหกรณ์ ได้ รับความเชื่อถือ ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ อยากให้ การสนับสนุนและให้ การตอบสนอง
ที่ดี เป็ นโอกาสที่จะทาให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุร กิจ และนากิจการไปสูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ าอย่าง
ยัง่ ยืน
6) การยอมรับของสังคมในการดาเนินธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมของสหกรณ์ ที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย คาดหวังหรื อรับรู้ มีผล
อย่างมากต่อการยอมรั บของสังคมและการเติบโตของสหกรณ์ ในการดาเนิ นธุรกิ จ ในทางตรงกันข้ ามสหกรณ์ ที่
ละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมนอกจากจะถูกต่อต้ านหรื อมีความขัดแย้ งกับสังคมและส่วนรวมแล้ ว
หากสหกรณ์ ประสบภาวะวิกฤติร้ายแรง โอกาสที่จะได้ รับความเห็นใจ การให้ อภัย หรื อโอกาสในการแก้ ตวั จาก
ชุมชนและสังคม คงเป็ นเรื่ องที่คาดหวังได้ ยาก
7) เพิ่มภูมิค้ มุ กันให้ แก่สหกรณ์
ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวตั น์ มีโอกาสสูงมาก
ที่จะนากิจการไปสูค่ วามเสี่ยงใหม่ ๆ ซึง่ ยากจะคาดเดา การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิ บัติงาน ซึ่งเป็ นการกากับ ดูแลกิจการที่ดี หรื อมีธรรมาภิ บาล มาตรการเหล่านีจ้ ะช่วยป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นทังจากภายในและภายนอก
้
เป็ นการเพิ่มภูมิค้ มุ กันให้ แก่สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจให้ น้อยลง คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ จะต้ องให้ ความสาคัญต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ใน สอ.ธกส. อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง สหกรณ์ จะต้ องสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือให้ เป็ นที่
ยอมรับแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย โดยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ หรื อมีการกากับ
ดูแลกิจการของสหกรณ์ที่ดี
หลักการเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของ สอ.ธกส.
สอ.ธกส. มีจดุ มุง่ หมายสาคัญในการสื่อความไปยังคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ เจ้ าหน้ าที่ สมาชิก
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ถึงความตระหนักและยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้ วยหลักสาคัญ 7 ประการ ดังนี ้
1) Accountability

ความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบตั หิ น้ าที่

2) Responsibility

ความสานึกในหน้ าที่ ด้ วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3) Equitable Treatment การปฎิบตั ิตอ่ สมาชิกโดยสุจริ ต และจะต้ องพิจารณาให้ เกิดความเท่าเทียมกัน
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4) Transparency

ความโปร่งใสต้ องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี ้
 ความโปร่งใสในการดาเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้
 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส มีการแสดงผลประกอบการอย่าง
โปร่งใสแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย

5) Value Creation

การสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การทั ง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการ
เปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มมูลค่าใด ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นการเพิ่มความสามารถใน
ทุกด้ านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

6) Ethics

การส่งเสริ มพัฒ นาการกากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบ
ธุรกิจ

7) Participation

การมีส่วนร่ วม เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการกระจายโอกาสแก่สมาชิกให้ มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ

แนวทางธรรมาภิบาลของ สอ.ธกส.
เพื่อให้ กระบวนการธรรมาภิบาลของ สอ.ธกส. เป็ นไปอย่างโปร่ งใส สร้ างการมีสว่ นร่ วมและมีการ
ใช้ กระบวนการบริ หารจัดการเพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพเกิดประสิทธิ ผลคุ้มค่า และโดย
ประหยัดเป็ นผลให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย และเป็ นธรรมต่อทุก ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องโดยมิได้ มุ่งเน้ น ที่
ประโยชน์ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม สร้ างความน่าเชื่อถือและ
ยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง คณะอนุกรรมการกากับองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ชุดที่ 6 ได้ กาหนดแนวทาง
ธรรมาภิบาลเป็ น 10 ประการ ดังนี ้
ประการที่ 1 : ถือปฏิบตั ิหลักธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาลสากลทัว่ ไป
ประการที่ 2 : เน้ นความสมดุลระหว่างบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่ าย
ประการที่ 3 : บริ หารงานภายใต้ การมีสว่ นร่ วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุม่
ประการที่ 4 : พิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทงด้
ั ้ านเงินฝาก ด้ านสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
โดยเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ประการที่ 5 : ทบทวนรู ปแบบการบริ หารงานและกระบวนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ฝ่ าย
จัดการ และเจ้ าหน้ าที่
ประการที่ 6 : ใช้ ธรรมาภิบาลเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
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ประการที่ 7 : สร้ างและส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียมีพฤติกรรมสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล
ประการที่ 8 : รักษาและเสริ มสร้ างความสามัคคี
ประการที่ 9 : เสนอข่าวสารการดาเนินงานสหกรณ์
ประการที่10 : มีระบบบัญชีและการรายงานด้ านการเงิน ที่มกี ารตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม
อย่างอิสระ
ประการที่ 1 ถือปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาลสากลทั่วไป
สอ.ธกส. จะถือปฏิ บัติหลักธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาลสากลทั่วไป ได้ แก่หลักนิติธรรม
หลัก คุณ ธรรม หลัก ความโปร่ งใส หลัก การมีส่วนร่ วม หลัก ความรั บ ผิ ดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้ วยความ
เคร่ งครัด
แนวทางปฎิบัติ
1.1 หลักนิติธรรม ได้ แก่ การกาหนดข้ อบังคับ ระเบียบ ที่ทนั สมัยและเป็ นธรรมเป็ นที่ยอมรับ เช่น
ระเบียบว่าด้ วยเงินฝาก ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้ ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ระเบียบเจ้ าหน้ าที่ฯลฯ
1.2 หลักคุณธรรม ได้ แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้ องดีงาม ความซื่อสัตย์ เสียสละ ความอดทน
ขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั เป็ นต้ น
1.3 หลักความโปร่ งใส ได้ แก่ การสร้ างความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน โดยปรับปรุ งกลไกการ
ทางานขององค์กรทุกส่วนงานให้ มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
เช่น การจัดทารายงานกิจการ การจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี
1.4 หลักการมีสว่ นร่ วม ได้ แก่ การเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีสว่ นร่ วมรับรู้ จากข่าวสาร สอ.ธกส.
นิวส์, และเสนอความคิดเห็นทังทางตรงและทางอ้
้
อม
1.5 หลักความรับผิดชอบ ได้ แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้ าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์ และส่วนรวม
1.6 หลักความคุ้มค่า ได้ แก่การบริ หารจัดการ และใช้ ทรัพยากรที่มีจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่สว่ นรวม ด้ วยความประหยัด ใช้ อย่างคุ้มค่า
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ประการที่ 2 เน้ นความสมดุลระหว่ างบทบาทของบุคลากรแต่ ละฝ่ าย
สอ.ธกส. เน้ น ความสมดุล ระหว่างบทบาทของบุคลากรแต่ล ะฝ่ าย ได้ แ ก่ ผู้ตรวจสอบกิ จการ
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิก ให้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกิจการภายใน
ของสหกรณ์ ให้ มีการถ่วงดุลอานาจอย่างถูกต้ องเหมาะสม
แนวทางปฎิบัติ
2.1 มีการกาหนดอานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน
2.2 จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการติดตาม
ให้ มีรายงานผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2.3 จัดโครงสร้ างองค์กรภายใต้ กรอบหลักสาคัญ ได้ แก่ หลักการแบ่งงานกันทา หลักการ
มอบหมายงาน หลักความชานาญเฉพาะงาน หลักอานาจที่ชอบธรรม หลักการประสานงาน ทังคณะกรรมการและ
้
ฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ เกิดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่เกิดการเชื่อมต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็ นไปอย่างอิสระ ยอมรับมติที่เป็ นเสียงส่วนใหญ่
2.5 กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่ ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ไม่เป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทา
รายการหรื อกระทาการใด ๆ ในนาม สอ.ธกส.
ประการที่ 3 บริ หารงานภายใต้ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุ่ม
สอ.ธกส. จะบริ หารงานภายใต้ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มสมาชิ กผู้ฝาก
กลุ่มสมาชิกผู้ก้ ู และกลุ่มสมาชิกผู้ถือหุ้น ให้ มี ความสมดุลและเป็ นธรรมเสมอภาคกัน โดยให้ ความสาคัญกับสิทธิ
ของสมาชิกและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการกาหนดนโยบายการดาเนินงานของ สอ.ธกส. ให้ สอดคล้ องกับ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางปฎิบัติ
3.1 จัดให้ มีเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเปิ
้ ดช่องทางการสื่อสาร ดังนี ้
website สอ.ธกส., Mobile App, Call center และ Social Media ต่างๆ กล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อนาข้ อมูล
ข้ อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์มาปรับปรุ งการบริ หารให้ ดียิ่งขึ ้น
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3.2 จัดให้ มีการสารวจและประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้ บริ การ เพื่อนาผลมา
ปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
3.3 ยึดแนวนโยบายโดยรับฟั งเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก รวมทังมติ
้ ที่ประชุมใหญ่เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของ สอ.ธกส.
3.4 การดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวงกว้ าง จะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ แสดงความคิดเห็น
3.5 เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ มีสว่ นรับรู้ผลการดาเนินงาน รายงานกิจการ และเสนอความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และส่งเสริ มให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง นับตังแต่
้ สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่ รู้ ถงึ สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้ ทกุ คนมีสว่ นรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ประการที่ 4 พิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทงั ้ ด้ านเงินฝาก ด้ านสินเชื่อ
และผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ โดยเทียบเคียงกับค่ ามาตรฐานจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ อ่ นื
สอ.ธกส. พิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทงด้
ั ้ านเงินฝาก ด้ านสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ โดย
เทียบเคียงกับค่ามาตรฐานจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
แนวทางปฎิบัติ
4.1 นาข้ อมูลคูเ่ ทียบ (Benchmark) มาเป็ นปั จจัยในการกาหนดผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี ้ยและ
ผลการดาเนินงาน
4.2 จัดให้ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
เป็ นระยะ และนามาปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ดียิ่งขึ ้น
4.3 กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่ ให้ ความสาคัญและเอาใจใส่ตอ่ สมาชิก โดยมุง่ มัน่ และ
สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั สมาชิกที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ราคาที่เป็ นธรรม อันจะส่งผลให้
สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
ประการที่ 5 ทบทวนรู ปแบบการบริหารงาน
และกระบวนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่
สอ.ธกส. จะทบทวนรู ปแบบการบริ หารงานและกระบวนการดาเนิ นของคณะกรรมการ ฝ่ าย
จัดการ และเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ สร้ างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็ นผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด แก่ผ้ มู ีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ส่งผลให้ สหกรณ์เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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แนวทางปฎิบัติ
5.1 มีการกาหนดแผนงบประมาณประจาปี เพื่อเป็ นกรอบแนวทางการปฎิบตั ิงาน ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิก และสร้ างความมัน่ คงยัง่ ยืนแก่ สอ.ธกส.
5.2 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ ให้
สอดคล้ องและเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน รวมทังส่
้ งเสริ มวัฒนธรรมการบริ การในองค์กร
5.3 กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการที่ชดั เจน โปร่ งใส ติดตาม ควบคุม กากับการดาเนินงานสู่
เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอและรับผิดชอบต่อผลประกอบการ
5.4 กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การ โดยประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานทุก 6 เดือน เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับขึ ้นค่าตอบแทนของผู้จดั การปี ละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานตามข้ อตกลงประเมินผล
5.5 ดาเนินการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรองงานก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
5.6 สนับสนุนให้ ผ้ จู ดั การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อให้ ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง และจัดให้ มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ
5.7 มีมาตรการที่ชดั เจนเพื่อให้ กรรมการได้ รับข้ อมูลล่วงหน้ า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้
5.8 สหกรณ์ศกึ ษา ทบทวน ปรับปรุ งระเบียบวิธีปฎิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย คาแนะนาของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง และมติที่ประชุมใหญ่
ประการที่ 6 ใช้ ธรรมาภิบาลเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
สอ.ธกส. จะใช้ ธ รรมาภิ บ าลเป็ น เสมื อนเครื่ องมือในการพัฒ นาขี ดความสามารถ โดยมีก าร
ส่งเสริ ม บทบาทให้ เกิ ดการท างานที่ ป ราศจากการทุจ ริ ต หรื อการไม่ น าผลประโยชน์ ข องสาธารณะมาใช้ เพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตัว โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการที่ชดั เจน โปร่ งใส เพื่อให้ ได้ กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้ องให้ ความสาคัญ กับ การบริ ห ารความเสี่ยง เน้ นมากในเรื่ องจริ ยธรรม
วัฒนธรรมองค์กร และการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสมาชิกและองค์กร

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก”

26

แนวทางปฎิบัติ
6.1 อานวยความสะดวกให้ สมาชิกได้ ใช้ สิทธิตา่ ง ๆ เช่น เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนเข้ าร่ วม
ประชุม และใช้ สทิ ธิ 1 คน 1 เสียง อย่างเท่าเทียม
6.2 ให้ ความสาคัญกับคุณค่าเจ้ าหน้ าที่ของ สอ.ธกส. โดยส่งเสริ มให้ กรรมการ ฝ่ ายจัดการและ
เจ้ าหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของ สอ.ธกส. เป็ นหลัก
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ฝ่ายจัดการและเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่ วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ ขอบเขตนโยบายของสอ.ธกส.
6.3 จัดให้ มีสภาพการจ้ างงานที่เป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
สอดคล้ องกับเจ้ าหน้ าที่แต่ละคน มีโอกาสก้ าวหน้ าในอาชีพอย่างเป็ นธรรม และดูแลไม่ให้ เกิดการคุกคามหรื อข่มขู่
ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ สอ.ธกส.
6.4 มุง่ มัน่ ในการดาเนินงานเพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั สมาชิก โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม
และจริ ยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยความเป็ นธรรม มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเจริ ญเติบโตบน
ศักยภาพที่เป็ นจริ ง
ประการที่ 7 สร้ างและส่ งเสริมให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียมีพฤติกรรมสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล
สอ.ธกส. จะสร้ างและส่งเสริ มให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสี ย (คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ สมาชิ ก ผู้
ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ) มีพฤติกรรมสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลรวมทังตอบสนองต่
้
อผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
7.1 จัดให้ มีการอบรมความรู้ แก่คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ เจ้ าหน้ าที่และสมาชิก ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียรู้ จกั บทบาทของตน มีการจัดกิจกรรมร่ วมกับเครื อข่ายภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และ
ช่วยเหลือสังคม
7.2 ได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่ทกุ ส่วนงานเป็ นผู้ให้ ข้อมูลและรับข้ อเสนอแนะ ข้ อ
ร้ องเรี ยนจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ
7.3 สร้ างจิตสานึกถึงบทบาทหน้ าที่การเป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ สังคม โดยให้ ความสาคัญในการมี
ส่วนร่ วมและสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นระหว่าง สอ.ธกส. และสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่ งใส
เป็ นธรรม เพื่อร่ วมสร้ างองค์ความรู้ และนาไปสูก่ ารพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
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7.4 สอ.ธกส. จะไม่นาเอาทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น มาใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
โดยต้ องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเคร่ งครัด รวมทังไม่
้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใด
ๆ เป็ นการส่วนตัวจากสมาชิก คูค่ ้ าของ สอ.ธกส. หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนาม สอ.ธกส.
7.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ สอ.ธกส. และข้ อมูลของสมาชิก โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากสมาชิก
คณะกรรมการ สอ.ธกส. หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวกับบทบังคับของกฏหมาย
ประการที่ 8 รั กษาและเสริมสร้ างความสามัคคี
สอ.ธกส. จะรักษาและเสริ มสร้ างความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ สมาชิก สหกรณ์
และสร้ างความสอดคล้ องระหว่างบุคลากรและระบบงานกับหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฎิบัติ
8.1 จัดให้ มีการประชุมซักซ้ อมความเข้ าใจระหว่างฝ่ ายจัดการกับเจ้ าหน้ าที่ทกุ เดือน, มีการ
อบรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่, มีการจัดตังคณะกรรมการแรงงานสั
้
มพันธ์ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
8.2 ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง พร้ อมให้ ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
8.3 กาหนดให้ กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่ กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
สอ.ธกส. เป็ นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8.4 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด
8.5 เคารพสิทธิของสมาชิกในการได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ น และปฏิบตั ิตอ่ สมาชิกทุกราย ให้ ได้ รับ
สิทธิพื ้นฐานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
8.6 ไม่ยยุ ง ใส่ร้ายป้ายสี หรื อเป็ นต้ นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อันเป็ นการก่อให้ เกิดการ
แตกแยก และต้ องมีสว่ นร่ วมในการสร้ างสรรค์ความสามัคคี และรักษาไว้ ให้ เป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
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ประการที่ 9 เสนอข่ าวสารการดาเนินงานสหกรณ์
สอ.ธกส.จะเสนอข่ าวสารการด าเนิ น งานสหกรณ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก ในทุ ก โอกาสที่
เอือ้ อานวย ขณะเดียวกันรั บฟั งปั ญ หา การแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและความต้ องการของสมาชิ กเพื่ อ
พัฒนาดาเนินงานให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิก
แนวทางปฏิบัติ
9.1 เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ มสี ว่ นร่ วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ โดยการนาข้ อมูลของ
สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
9.2 จัดให้ มีการประชุมสัญจรพบสมาชิกทัว่ ทุกภาค เพื่อรายงานผลการดาเนินงานระหว่างปี
รวมทังรั้ บฟั งข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุ ง พัฒนาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิกและองค์กร
9.3 จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ ผลการดาเนินงาน แนวนโยบาย รายงาน และระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่มีสาระสาคัญ
ประการที่ 10 มีระบบบัญชีและการรายงานด้ านการเงิน ที่มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอย่ างอิสระ
สอ.ธกส. มีระบบบัญ ชี และการรายงานด้ านการเงิน ที่มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่ สามอย่าง
อิสระ มีรายงานผลการตรวจสอบ รวมทังมี
้ ระบบรายงานข้ อมูลที่สาคัญต่อสมาชิก ทังด้
้ านการเงินและไม่ใช่การเงิน
แนวทางปฎิบัติ
10.1 มีการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระบียบ มติ และคาสัง่ ของ
สหกรณ์ พร้ อมทังมี
้ การแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทกุ ปี และ
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมทุกเดือน
10.2 มีการควบคุมดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้ ใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจน
ดูแลให้ ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรี ยบร้ อยเป็ นปั จจุบนั
10.3 คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเจ้ าหน้ าที่ทกุ คน มีหน้ าที่สนับสนุนการทางานและให้ ข้อมูล
ที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
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