
2. เน้นความสมดุลระหว่าง

6. ใช

เค

7.สร้างและส่งเสริมให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีพฤตกิรรม

สอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภบิาล 

8. รักษาและเสริมสร้าง

ความสามัคคี

9. เสนอข่าวสาร

การดาํเนินงานสหกรณ์ 

10. มีระบบบัญชีและการรายงาน

ด้านการเงนิที่มีการตรวจสอบ

โดยบุคคลที่สามอย่างอิสระ
1. ถอืปฏิบัตหิลักธรรมาภบิาล

สากลทั่วไป 
แนวทางธรรมาภิบ

สอ. ธกส.  

10 ประการ 

้ธรรมาภบิาลเป็นเสมือน

ร่ืองมือในการพัฒนา

ขีดความสามารถ 
าล 

บทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่าย 

3. บริหารงานภายใต้การมี

ส่วนร่วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุ่ม 

4. พิจารณาการออกแบบผลติภณัฑ์

ทัง้ด้านเงนิฝาก ด้านสินเชื่อ

และผลิตภณัฑ์อื่นๆ โดยเทียบเคียง

กับค่ามาตรฐาน 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

5. ทบทวนรูปแบบ

การบริหารงานและกระบวนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการ  
ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ 
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ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี เป็นแนวทางส าคญัในการจัดระเบียบ 
ให้สงัคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน  ซึง่ครอบคลมุถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฎิบตัิการ ฝ่ายราชการ และ
ฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงั ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกนัแก่ประเทศ  เพ่ือบรรเทาป้องกนัหรือ แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ 
ภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสงัคมจะรู้สกึถงึความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม  อนัเป็น
คณุลกัษณะส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมขุ สอดคล้องกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจบุนั (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542)  

ธรรมาภิบาล เป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยพฒันาสงัคมทัง้ระบบให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือหลกั 
6 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุ้มค่า องค์กรทางธุรกิจสามารถน าหลกัดงักล่าวมาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางน าพาองค์กรและสงัคมก้าวไปสู่
ความส าเร็จพร้อม ๆ กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 การจดัท าเนือ้หาองค์ความรู้ SMEs  ภายใต้งานพฒันาศนูย์ข้อมลู SMEs Knowledge Center ปี 2556 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 

ความหมายและความส าคัญของธรรมาภบิาล1 
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หลักธรรมาภิบาล พืน้ฐานส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล มี 6 ประการ2 คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุ้มคา่  

1) หลักนิตธิรรม (The Rule of Law) หมายถงึ การตรากฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ให้ทนัสมยั 
และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสมาชิก และสมาชิกยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัเหลา่นัน้ โดย
ถือวา่เป็นการบริหารจดัการสหกรณ์ หรือองค์กรภายใต้กฎระเบียบมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับคุคล  

 2) หลักคุณธรรม (Morality) หมายถงึ การยดึมัน่ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
คณะกรรมการของสหกรณ์ ยดึถือหลกันีใ้นการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการยดึถือและ
ปฏิบตัิเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่สมาชิก สมาชิกยดึถือปฏิบตัิเป็นตวัอย่างแก่สงัคม 

 3) หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถงึ การสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนัของ
สมาชิก โดยปรับปรุงกลไกการท างานของ สอ.ธกส. ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย สมาชิกเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้สมาชิก
ตรวจสอบความถกูต้องชดัเจนได้  

 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถงึ การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่นร่วมรับรู้ และ
เสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของ สอ.ธกส. ไมว่า่ด้วยการแจ้งความเห็น การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถงึ การตระหนกัในสิทธิหน้าท่ี ความส านกึใน
ความรับผิดชอบตอ่สมาชิก การใสใ่จปัญหาของสหกรณ์ และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

 6) หลักความคุ้มค่า (Cost - effectiveness or Economy) หมายถงึ การบริหารจดัการ และใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สหกรณ์ โดยรณรงค์ให้สมาชิกมีความประหยดั ปฏิบตัิตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 การจดัท าเนือ้หาองค์ความรู้ SMEs  ภายใต้งานพฒันาศนูย์ข้อมลู SMEs Knowledge Center ปี 2556 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับธรรมาภบิาล 
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ก.ความส าคัญของหลักธรรมาภบิาล  

  เป็นท่ีทราบอยู่แล้ววา่ สหกรณ์เป็นธุรกิจรูปแบบหนึง่ท่ีต้องมีการแข่งขนักบัธุรกิจอื่น ๆ แตก่าร
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จะมคีวามเจริญรุ่งเรือง แข็งแรงและมัน่คงได้ต้องขึน้อยู่กบัความเช่ือถือของสมาชิกและผู้
ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียเป็นส าคญั ถ้าขาด “ความเช่ือถือ” การด าเนินธุรกิจคงประสบปัญหา และอาจสง่ผลกระทบตอ่
เศรษฐกิจของประเทศในระดบัหนึง่ ความเช่ือถือในสหกรณ์จะสร้างได้อย่างไร ค าตอบท่ีสัน้ท่ีสดุคือ สหกรณ์ต้องม ี
ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจการท่ีสหกรณ์มีธรรมาภิบาลจะช่วยให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกบัมวลสมาชิก 

ข.การสร้างธรรมาภบิาล  
 ธรรมาภิบาลจะเกิดขึน้ได้และด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ด้วยความร่วมมือกนัระหว่างส่วน

ต่าง ๆในสหกรณ์ ขณะเดียวกันโดยท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ มีฐานะทางเศรษฐกิจ และระดับความรู้ 
ความสามารถในเชิงธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน และมีความแตกต่างจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้บริหารของธุรกิจรูปแบบอื่นใน
ภาคเอกชน ดงันัน้ จึงมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุนและก ากับดูแลอีกทางหนึ่งด้วย ได้แก่ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  แต่สิ่งส าคัญคือ ธรรมาภิบาลท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีมั่นคงนัน้ 
สมาชิกต้องเอาใจใส่ในบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน ท่ีมีต่อสหกรณ์ รวมทัง้คณะกรรมการสหกรณ์
ต้องเห็นความส าคญัของการที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล และวิธีการสร้างธรรมาภิบาล ปฏิบตัิได้ดงันี ้ 

1) คณะกรรมการต้องท าความเข้าใจแนวคิด และสาระส าคญัของธรรมาภิบาลเป็นอย่างไร  
2) ทบทวนธรรมาภิบาลที่เป็นอยู่ในปัจจบุนัวา่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส

เพียงใด  
3) ก าหนดรูปแบบและกระบวนการด าเนินตามหลกัธรรมาภิบาล แล้วออกเป็นข้อก าหนดเพ่ือ

ปฏิบตัิตอ่ไป 

   
  
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 

ธรรมาภบิาลในสหกรณ์ 
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  ค.ธรรมาภบิาลในสหกรณ์  

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสตัย์ โปร่งใส 
มีความรับผิดชอบ สร้างการมีสว่นร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจดัการ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสดุ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จ บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมัน่คง สง่ผลให้
สหกรณ์เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ธรรมาภบิาลในสหกรณ์ จะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยความร่วมมือกนัระหวา่งสว่นตา่ง ๆ3 ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 คูมื่อธรรมาภิบาลของกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 

 หลกัการสหกรณ์ 
 ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 คู่มือการปฏิบติังาน 
 บุคลากร ไดแ้ก่ สมาชิก 

คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ  
 ผูต้รวจสอบกิจการ /  

ผูต้รวจสอบภายใน 

ภาคสหกรณ์ 

ภาคสังคม ภาครัฐ 

ธรรมาภิบาล 

  กฎหมาย 
  ระเบียบ ค าแนะน า ค  าสัง่  
  เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐ  
ไดแ้ก่ คณะกรรมการพฒันาการ 
สหกรณ์แห่งชาตินายทะเบียน 
สหกรณ์ กรมตรวจบญัชีหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่
เจา้หนา้ท่ี คูค่า้ ชุมชน 

 ผูส้นใจทัว่ไป ไดแ้ก่
นกัวชิาการ
สถาบนัการศึกษา 
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1. ภาคสหกรณ์  

ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของสหกรณ์นัน้ ต้องสร้างให้มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิงานตาม
หน้าท่ีทัว่ทัง้องค์กร ดงันี ้ 

ประการท่ี 1 มีการถ่วงดลุอ านาจอย่างเหมาะสม เพ่ือไมเ่ปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่คนใด มีและใช้ 
อ านาจเพียงฝ่ายเดียว  

ประการท่ี 2 ก าหนดภาระหน้าท่ีชดัเจน ทัง้ระดบักรรมการ ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ซึง่จะท าให้
สามารถประเมินผลการท างานได้ชดัเจนและเป็นธรรม 

ประการท่ี 3 มีระเบียบ ข้อบงัคบั และคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน รวมถงึการก าหนดเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
จริยธรรมหรือข้อควรและไมค่วรปฏิบตัิ  

ประการท่ี 4 มีการรายงานท่ีดีและทนัการณ์เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับรู้ 
ประการท่ี 5 ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ในส่วนของบุคลากรต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก  คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายจัดการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ แตล่ะฝ่ายตา่งก็มีสว่นในการสร้างธรรมาภิบาลกนัทัง้สิน้ แตใ่ครจะมีสว่นอย่างไร แคไ่หน คอ่ย ๆ 
ท าความเข้าใจไปทีละสว่นตามล าดบั ดงันี ้ 

1.1 สมาชกิ 

                1.1.1 สมาชกิมีส่วนในการสร้างธรรมาภบิาลในสหกรณ์  
   สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้าท่ีส าคญัในการควบคมุจดัการสหกรณ์ โดย

สมาชิกทกุคนจะสามารถใช้บทบาท การควบคมุจดัการสหกรณ์ในท่ีประชมุใหญ่อย่างมีสิทธิ เท่าเทียมกนั ซึง่การใช้
อ านาจหน้าท่ีในการควบคมุจดัการ ท าโดยเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาข้อบังคบั รับทราบผลการด าเนินงาน
และก าหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการให้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของตนในการ
บริหารงานสหกรณ์ เลือกตัง้ผู้ ตรวจสอบกิจการเพ่ือท าหน้าท่ีแทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการ และตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ การเลือกตัง้นีส้มาชิกหนึง่คน มีหนึง่เสียง เป็นไปตาม
หลักประชาธิปไตยไม่สนใจว่าสมาชิกนัน้จะถือหุ้ นมากน้อยเท่าใด เพราะหลักสหกรณ์ถือหลักของการรวมคน
มากกวา่รวมเงิน นอกจากนี ้ท่ีประชมุใหญ่ยงัมีอ านาจควบคมุและตรวจสอบการบริหาร และการจดัการทัง้ปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ 
ซึง่ท่ีประชมุใหญ่ได้ลงมติก าหนด อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ  สมาชิกกบัการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิก
มีสว่นสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ในรูปของการก ากบัดแูล ตามสิทธิและหน้าท่ี  
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      1.1.2 สิทธิของสมาชกิ  

     1.1.2.1 เข้าร่วมประชมุใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน  
     1.1.2.2 เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั  
     1.1.2.3 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
     1.1.2.4 รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์  

            1.1.2.5 สทิธิอื่น ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

      1.1.3 หน้าที่ของสมาชกิ 

     1.1.3.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์  
     1.1.3.2 เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย  
     1.1.3.3 สง่เสริม สนบัสนนุกิจกรรมของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง  
     1.1.3.4 สอดสอ่งดแูลกิจกรรมของสหกรณ์  
     1.1.3.5 ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง  

      1.1.4 สมาชกิสหกรณ์ใช้หลักธรรมาภบิาลในสหกรณ์ 

                   1.1.4.1 ใช้สิทธิของตนผ่านมติท่ีประชุมใหญ่ในการด าเนินการต่าง ๆ โดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณา และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

      (1) ก าหนดคา่ตอบแทนการท างานของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ การก าหนด
ดงักลา่วถือ เป็นการควบคมุการจ่ายคา่ตอบแทน ซึง่สหกรณ์จะต้องจ่ายตามอตัราท่ีประชมุใหญ่ก าหนด  

      (2) เลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการ การจะให้สมาชิกทกุคนมาบริหารงาน
สหกรณ์ คงท าไมไ่ด้ จงึมีการเลอืกตวัแทนเพ่ือท าหน้าท่ีแทนสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์  

      (3) เสนอความคิดเห็นและความต้องการตา่ง ๆ ของสมาชิกในท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือให้
คณะกรรมการ น าไปก าหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตัิงานให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตอ่ไป  

      (4) สอบถามหรือขอค าอธิบายเพ่ิมเติมถงึผลการด าเนินงาน หรือปัญหาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
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      (5) เลือกตัง้และถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ  การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือเป็น
ตวัแทนสมาชิก ในการตรวจสอบการด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการบริหารงานของ คณะกรรมการ
ด าเนินการวา่การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิของกรรมการเป็นไปตาม มติท่ีประชมุใหญ่หรือไม ่รวมทัง้
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายจดัการวา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือกรมสง่เสริมสหกรณ์ ก าหนดหรือตามข้อบงัคบั ระเบียบ ท่ีสหกรณ์ก าหนดหรือไม ่ 

      (6) ก าหนดวงเงินท่ีสหกรณ์อาจกู้ ยืมหรือค า้ประกนั ถือเป็นการก าหนดขอบเขตการก่อ
หนีผ้กูพนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการสามารถกระท าได้  

      (7) แก้ไขข้อบงัคบั เม่ือเห็นวา่ข้อบงัคบัเดิมไมเ่หมาะสมสามารถเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่
พิจารณาได้  

      (8) พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ สามารถเสนอความเห็นและลงมติ
ในการ จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ได้  

      (9) อนมุตัิแผนงาน และงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย  
    1.1.4.2 ใช้สทิธิของตนผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ  
      (1)  รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีของสหกรณ์ ซกัถามและขอค าอธิบายใน

กรณีตา่ง ๆ ท่ีผู้ตรวจสอบกิจการได้กระท าในท่ีประชมุใหญ่ 
      (2)ขอให้ผู้ ตรวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเร่ืองบางอย่างท่ีสมาชิกพบว่า  อาจมี

ข้อผิดพลาดหรือ ไมช่อบมาพากล  
    1.1.4.3 ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง เช่น 
      (1) รู้จกัสิทธิ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอ่สหกรณ์ และใช้สิทธิท่ี

มีเพ่ือ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเช่น หากได้รับใบเสร็จรับเงินท่ีสมาชิกจ่ายเงินให้สหกรณ์ เม่ือจ่าย
คา่ธรรมเนียมแรกเข้า ซือ้หุ้น ซือ้สินค้า จ่ายช าระหนีเ้งินกู้  ฯลฯ ต้องท าการตรวจสอบทกุครัง้ รวมถงึกรณีฝากเงิน
ต้องมีการลงรายการในสมดุคูบ่ญัชีเงินฝาก  

      (2)  มีสว่นร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์  
      (3)  ได้รับความเสมอภาคในการท าธุรกิจ และในการรับความช่วยเหลือเก่ียวกบั

สวสัดิการท่ีระเบียบสหกรณ์ก าหนด  
      (4)  รับรู้ข้อมลูข่าวสารสหกรณ์  
      (5)  ได้รับค าอธิบายจากฝ่ายจดัการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบตัิ เก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ 

อย่างเหมาะสม  
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1.2 คณะกรรมการ 

     1.2.1 คณะกรรมการมีส่วนในการใช้ธรรมาภบิาลในสหกรณ์  

หากจะเปรียบเทียบวา่สหกรณ์เป็นเสมือนบ้านเมืองแล้ว คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก็
เป็นดงัเช่นคณะรัฐมนตรีซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงานเพ่ือให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมือง ถ้าคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและต่อประชาชนแล้ว  ก็จะ
สามารถน าชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกนัหากมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง รู้
ถงึอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทของตนเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิด
ขึน้กบัสหกรณ์ ได้เช่นกนั  

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ในฐานะตวัแทนสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ มีหน้าท่ีส าคญั ในการ
ก าหนดนโยบายและบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยการเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์ ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของท่ีประชุมใหญ่ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั ของสหกรณ์และนโยบายของรัฐ 
คณะกรรมการจงึมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่สมาชิก ในการที่จะท าให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นท่ี
พึง่ของมวลสมาชิกได้  

     1.2.2 การใช้ธรรมาภบิาลของคณะกรรมการในสหกรณ์  

               1.2.2.1 คณะกรรมการ รู้จกัสทิธิ บทบาท อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอ่
สหกรณ์  

  1.2.2.2 คณะกรรมการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์  
  1.2.2.3 คณะกรรมการก าหนดนโยบาย แผนงานท่ีชดัเจน โปร่งใส  

        1.2.2.4 คณะกรรรมการเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณา และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  

  1.2.2.5 คณะกรรมการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการทกุระดบัอย่างชดัเจน  
  1.2.2.6 คณะกรรมการดแูลให้สหกรณ์ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและค าแนะน าของสว่น

ราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบและมติของ ท่ีประชมุ หากระเบียบท่ีก าหนดไว้ไมเ่หมาะสม
ก็ให้มีการพิจารณาแก้ไข 

  1.2.2.7 คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การจดัการความเสี่ยง และให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัรวมถงึรายการผิดปกติ  
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  1.2.2.8 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอ  
  1.2.2.9 คณะกรรมการประสานงานระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิก  
  1.2.2.10 คณะกรรมการยดึมัน่ในความถกูต้อง พร้อมให้ความเท่ียงธรรมแก่สมาชิกและ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
  1.2.2.11 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีสว่นร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นตา่ง ๆ 

โดยการน าข้อมลูของสหกรณ์เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่เช่น เสนองบดลุ และรายงานกิจการประจ าปี เพ่ือแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น  

  1.2.2.12 คณะกรรมการเสริมสร้างให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องนบัตัง้แตส่มาชิกและเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ รู้ถงึสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน เพ่ือให้ทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สหกรณ์ตามความ
เหมาะสม  

  1.2.2.13 คณะกรรมการจดัให้มีการดแูลทรัพย์สินตา่ง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มคา่ ตลอดจนดแูลให้ทะเบียน สมดุบญัชี เอกสารตา่ง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  

เพ่ือให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และมีการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระ รวมทัง้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือยอมรับมติท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่อย่าง
เคร่งครัด โดยต้องไม่กระท าการท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในท่ีประชุม การไม่
ปฏิบตัิตามท่ีได้รับมอบหมาย การใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชน์ใสต่น เป็นต้น  

1.3 ฝ่ายจัดการ 

      1.3.1 มีความส านกึในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ ด้วยความ
ขยนั ซื่อสตัย์ เท่ียงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดผลดีตอ่การ
ปฏิบตัิงาน และสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก  

      1.3.2 ควบคมุการด าเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลเุป้าหมายโดยผู้จดัการ ปฏิบตัิงานและรับผิดชอบ
การด าเนินงานทัง้หมดของสหกรณ์ ควบคมุบงัคบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ทกุคนให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สว่นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าท่ีท่ีตนปฏิบตัิ  
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      1.3.3 มีความโปร่งใสในการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมลู โดยมีการจดัท ารายงานความ
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอตอ่คณะกรรมการเป็นประจ า ส าหรับผู้จดัการต้องเข้าร่วมประชมุชีแ้จง
เร่ืองตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ และท่ีประชมุคณะกรรมการ  

      1.3.4 มีวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม ทัว่ถงึเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดีร่วมกนั และมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั โดยผู้จดัการควบคมุบงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุคน ด้วยความยตุิธรรม เสมอ
ภาค ดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุคน ให้เป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสม และในสว่นของเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ต้องให้ข้อมลูแก่สมาชิกทกุรายด้วยความเตม็ใจและเท่าเทียมกนั ตลอดจนมีการประสานงานท่ีดีระหวา่ง
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

      1.3.5 ผู้จดัการต้องมีวิสยัทศัน์ในการพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า และประสบผลส าเร็จ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ  

      1.3.6 ปฏิบตัิงานตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบตา่ง ๆ  

1.4 ผู้ตรวจสอบกจิการ 

     เมื่อผู้ ตรวจสอบกิจการ ท าการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน ทรัพย์สิน 
หนีส้ิน การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ท าให้รู้วา่  

     1.4.1 คณะกรรมการด าเนินการ ปฏิบตัิงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบายและตามมติท่ีประชมุ
ใหญ่หรือไม ่ 

     1.4.2 การตดัสนิใจของคณะกรรมการ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรือไม ่ 
     1.4.3 การจดัจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าตามระเบียบหรือไม ่ 
     1.4.4 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท างานตามหน้าท่ีหรือไม ่ 
     1.4.5 มีการบนัทกึบญัชีถกูต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจบุนัหรือไม ่ 
     1.4.6 มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน รายงานการเงิน เพ่ือน ามาพิจารณา ปรับปรุงการท างานเป็น

ประจ าหรือไม ่ 
     1.4.7 มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดผลดีตอ่การ

ด าเนินงานของสหกรณ์หรือไม ่ 
     1.4.8 เสนอแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  
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2. ภาครัฐ 

  ในปัจจบุนัภาครัฐก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลกิจการของสหกรณ์ 

      2.1 การใช้ธรรมาภบิาลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

  2.1.1  ให้ความเห็นชอบระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกบัการเงินและการจดัการกองทนุพฒันา
สหกรณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการช่วยเหลือด าเนินการสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  2.1.2  ก ากบัดแูลการฝากและลงทนุอย่างอ่ืนของสหกรณ์ นอกเหนือจากท่ีกฏหมายก าหนด 

     2.2 การใช้ธรรมาภบิาลของนายทะเบียนสหกรณ์  

ก ากับดูแลกิจการของสหกรณ์โดยการตรวจตรา ก ากับแนะน าและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
เพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบแบบแผนท่ีถกูต้อง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ เช่น ยับยัง้หรือเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่หรือท่ี ประชุมคณะกรรมการท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย ข้อบงัคบัและระเบียบ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ด าเนินการต่าง ๆ ในกรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 

     2.3 การใช้ธรรมาภบิาลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

2.3.1  พฒันาระบบบญัชีและระบบงานสอบบญัชี ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร  

2.3.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแกส่หกรณ์ กลุม่เกษตรกรและวิสาหกิจชมุชนให้มีการบริหารจดัการ
ด้านการเงินและการบญัชีท่ีดี  

2.3.3  ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
2.3.4  ก ากบัดแูลการสอบบญัชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบญัชีภาคเอกชน  
2.3.5  พฒันาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
2.3.6  เสริมสร้างความรู้และสง่เสริมการจดัท าบญัชีแก่บคุลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน 

ประชาชนทัว่ไป กลุม่อาชีพและกลุม่เป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ  
2.3.7  พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถด้านการบญัชีและการสอบบญัชีแก ่ผู้ปฏิบตัิงาน

สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
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     2.4 การใช้ธรรมาภบิาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

      2.4.1  เผยแพร่ให้การศกึษาอบรม และวิธีการด าเนินงานของสหกรณ์แก่คณะกรรมการฯ ผา่ย
จดัการ และสมาชิกสหกรณ์  

      2.4.2  จดัท าแนวปฏิบตัิหรือคูม่ือการปฏิบตัิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ในการสร้างธรรมาภิบาลให้
สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  
       2.4.3  ก าหนดแนวทางหรือสนบัสนนุการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน ในการบริหารการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

      2.4.4  ก าหนดแนวทางหรือสนบัสนนุการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลือก และพฒันาผู้บริหาร  
ฝ่ายจดัการ และบคุลากรของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกบคุลากร  

      2.4.5  ให้ค าแนะน าหลกัการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลกัการ และวิธีการสหกรณ์  
      2.4.6  ประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุ และให้ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจอย่างตอ่เน่ือง  

      2.4.7  ประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุงให้กบัฝ่ายบริหารและจดัการของสหกรณ์ 

3. ภาคสังคม  

มีสว่นในการใช้ธรรมาภิบาลกบัสหกรณ์ทางอ้อม คือ  

     3.1 ผู้ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในฐานะเจ้าหนี ้กิจการคูค้่า ฯลฯ อาจมีการก าหนดเง่ือนไงตา่ง ๆ ท่ีท าให้สหกรณ์
ต้องมีระบบการควบคมุในบางเร่ือง อนัก่อให้เกิด ระบบการควบคมุก ากบัดแูลกิจการ หรือให้มีธรรมาภิบาล  

     3.2 ผู้สนใจทั่วไป อาจเป็นบคุคลท่ีให้ความสนใจกบักิจการของสหกรณ์ นกัวิชาการ และสถาบนั 
การศกึษา ซึง่ท าการศกึษาวิจยั วิเคราะห์ ค้นคว้า ปัญหา อปุสรรค จดุออ่น จดุแข็ง ของสหกรณ์ในด้านตา่ง ๆ อนั
เป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ ซึง่เป็นผลให้สหกรณ์สามารถน าข้อมลูดงักลา่วมาปรับปรุงพฒันาระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการของตนเองได้  
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สอ.ธกส. ได้เร่ิมก่อตัง้มาตัง้แตปี่ 2514  โดยความร่วมมือของบุคลากรใน ธ.ก.ส. ทกุ ๆ คน ตัง้แตผู่้บริหาร

จนมาถงึผู้ปฎิบตัิและกิจการของ สอ.ธกส. ได้เจริญเติบโตขึน้มาอย่างยัง่ยืนและมัน่คง การด าเนินงานของ สอ.ธกส. 

ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากสมาชิกทัง้หมด ในสว่นการบริหารจดัการเป็นไปอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม เป็นไปตาม

แนวทางธรรมาภิบาลทัว่ ๆ ไป ซึง่ สอ.ธกส. ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ในการด าเนินการไว้วา่ 
 

“เป็นสหกรณ์ชัน้น าของประเทศโดยใช้หลักธรรมาภบิาล ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เพื่อให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชกิ” 

ก. นโยบายธรรมาภิบาล 

  คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ สอ.ธกส. ได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการ

น าหลักการและแนวทางปฎิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือและปฏิบัติใน สอ.ธกส. ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม 

สอ.ธกส. ด าเนินการต่างๆ โดยยึดกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายสหกรณ์เป็นหลกั ค านึงถงึสิทธิของสมาชิกผู้

ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน มีการบังคบัใช้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบตัิ รวมทัง้การปฏิบตัิตามท่ีก าหนด หลกัคณุธรรม เป็นเร่ืองของการด าเนินงานของ สอ.ธกส. ท่ีจะต้องยึด

หลกัคณุธรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องเป็นผู้มีจิตส านกึในคณุธรรม ซื่อสตัย์สจุริต 

มีศีลธรรม มีความสามคัคี และร่วมมือกนัเพ่ือบริหารสหกรณ์ไปด้วยดีอย่างมีคณุธรรม ให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 

พัฒนาระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็น

มาตรฐาน พร้อมทัง้ส่งเสริมให้มีการปฎิบตัิต่อสมาชิกอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  จึงได้ร่วมกนัจัดท าหลกัการธรร

มาภิบาลของ สอ.ธกส. ขึน้มา เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจดัการ สมาชิกและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้มีหลกั

ธรรมาภิบาลเฉพาะของตนเองเป็นแนวทางปฎิบตัิท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ 

ข. ความหมายและความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

  ธรรมาภิบาล หรือ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหาร

จัดการภายในองค์กร เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าท่ี โดยมี

วตัถุประสงค์ส าคญั เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้เกิดแก่ สอ.ธกส. อนัจะเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้สว่น

เสียทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็น สมาชิก ผู้ ถือหุ้น ผู้ฝาก ผู้กู้  และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

 

 

 

 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 

หลักธรรมาภบิาลของ สอ.ธกส. 



17 
 

ประการท่ี 1 เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล ท่ีมีความโปร่งใส และมีมาตรฐานการปฎิบตัิท่ีชดัเจน 
อย่างเป็นระบบ 

ประการท่ี 2 สร้างความเช่ือมั่นให้แก่สมาชิก ผู้ ถือหุ้ น ผู้ มีส่วนได้เสีย และมีส่วนในการสร้าง
มลูคา่เพ่ิมของกิจการให้สงูขึน้ 

ประการท่ี 3 ท าให้เกิดนวตักรรมตามความประสงค์ของสมาชิก และเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการ 
ประการท่ี 4 เป็นการสร้างพนัธะผูกพัน เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ใช้อ านาจภายใน

ขอบเขต  รวมถึงการสร้างกรอบความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้เกิด
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีต่อฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่อสมาชิก เป็น
ล าดบัขัน้ไป 

ประการท่ี 5 เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและควบคมุภายในระบบงานด้านต่าง ๆ ของ สอ.ธกส. เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และน าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 

ประการท่ี 6 เป็นเคร่ืองมือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ การประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดขึน้ และ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารจดัการ 

1. การเข้าสู่ธรรมาภบิาลของสหกรณ์ ด าเนินการได้ดงันี ้

1)  ตัง้ปณิธานในการสร้างธรรมาภิบาล  
การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดในองค์กร จะต้องเกิดขึน้จากความสมัครใจ หรือยินดีท่ีจะด าเนิน

กิจกรรม “ธรรมาภิบาล” นัน้ด้วยตนเอง มิใช่เกิดจากความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ี สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในการ
สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือ คณะกรรมการด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการสหกรณ์ ต้องตัง้ปณิธานแน่วแน่และ
เป็นผู้มีคณุธรรมท่ีเป็นแบบอย่าง ดงันัน้ การสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์จะส าเร็จได้ คณะกรรมการด าเนินการ
ต้องเข้าใจและมีความตัง้ใจท าและท าโดยความสมคัรใจ เพราะคณะกรรมการด าเนินการต้องมีบทบาทในการสร้าง
ปรัชญา นโยบาย ตลอดจนก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ดงันัน้ การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดในสหกรณ์ได้ 
ต้องได้รับความสมคัรใจของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  

2)  ก าหนดวตัถปุระสงค์สหกรณ์และร่วมสร้างคณุคา่ของสหกรณ์  
เมื่อสหกรณ์มีความตัง้ใจจะด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลแล้ว อันดับแรกต้องก าหนด

วตัถุประสงค์ในการจดัท าธรรมาภิบาลก่อน โดยค านึงถึงการน าธรรมาภิบาลมาสร้างคณุค่าของสหกรณ์ เป็นหลกั 
และตรงตามเป้าหมายของสหกรณ์ รวมทัง้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และความคาดหวงัของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เมื่อก าหนดวตัถุประสงค์ได้อย่างชดัเจนแล้ว ก็จดัท าพนัธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
การสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ควรเป็นกลยทุธ์ในระยะยาว ครอบคลมุทกุสว่นในสหกรณ์  
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การสร้างธรรมาภิบาลไม่ได้เป็นหน้าท่ีเฉพาะของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นการสร้างธรรมาภิบาลท่ี
ครอบคลมุทกุกลุม่งานในสหกรณ์ ต้องมองธรรมาภิบาลให้เป็นระบบ โดยเฉพาะเร่ืองการสื่อสารท่ีต้องสื่อสารกบัทัง้
ภายในและภายนอกสหกรณ์ สว่นใหญ่ในทางปฏิบตัิ คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จะต้องตัง้อนกุรรมการ
ขึน้มาชดุหนึง่ เพ่ือด าเนินการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

3)  ก าหนดผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องในการสร้างธรรมาภิบาล  
สิ่งท่ีส าคญัมากตอ่สหกรณ์ คือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ซึง่ได้แก่ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ คูค้่า ชมุชน 

สงัคม รัฐบาล หรือทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีโอกาสท่ีจะสร้าง และ/ หรือได้รับผลกระทบจาก
สหกรณ์ สหกรณ์อาจเลือกสร้างธรรมาภิบาล โดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเห็นวา่ส าคญัท่ีสดุก่อน  

4)  ก าหนดนโยบายและแนวทางด าเนินงานธรรมาภิบาล  
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางด าเนินงานของสหกรณ์เร่ือง ธรรมาภิบาล ต้อง

ใช้ภาษาท่ีสามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจได้ทัว่ถึง และต้องชดัเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย สหกรณ์ต้องคิด
ก่อนว่าเมื่อมีนโยบายจะสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หลกัการด าเนินงานจะเป็นอย่างไร สหกรณ์ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่ก่ีคน
อาจก าหนดหลักการด าเนินงานไว้คร่าวๆ บางสหกรณ์อาจก าหนดเป็นบันทึกข้อตกลง ท่ีส าคัญคณะกรรมการ
ด าเนินการจ าเป็นต้องมีนโยบายท่ีชดัเจนเพ่ือสร้างความร่วมมือในหมู่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสหกรณ์ควรก าหนด
วตัถุประสงค์ในการสร้าง   ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ต้องปฏิบตัิได้จริงด้วยจงึจะส าเร็จ การก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ี
ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ แม้ผู้บริหารจะมีความมุง่มัน่ ก็ยากท่ีจะส าเร็จ และเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ควรมี
ผู้ เช่ียวชาญคอยให้ค าปรึกษา และมีการตรวจสอบภายในเป็นระยะทัง้ภายในสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้อง  

5)  การก าหนดวิธีบริหารจดัการ  
สหกรณ์ต้องสร้างความตระหนกัให้กบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ คู่ค้า ชุมชน สงัคม 

รัฐบาล เห็นความส าคัญของธรรมาภิบาล และให้ความร่วมมือ ตลอดจนต้องก าหนดหรือรณรงค์ให้ทุกคนใน
สหกรณ์สนับสนุนและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ มีการสื่อสารท่ีถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนด้วยภาษาท่ี
เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบตัิได้  

6)  จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัการด าเนินงาน เก่ียวกบัธรรมาภิบาล  
สหกรณ์ได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือก ากับองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือด าเนินการ

เก่ียวกบัธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และรายงานผลความก้าวหน้าให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ  

7)  ติดตามประเมินผล  
เม่ือก าหนดวตัถุประสงค์ และแนวทางด าเนินการไว้อย่างชัดเจนแล้ว คณะกรรมการด าเนินการ

ควรก าหนดตวัชีว้ดัหรือ Key Performance Indicators (KPI) เพ่ือใช้ในการติดตามวา่ เราท าได้ตามนโยบายหรือยงั  
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2. ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจากการมีธรรมาภบิาล  

เม่ือสหกรณ์ยึดถือ “ธรรมาภิบาล” ในการด าเนินธุรกิจ ผลท่ีได้รับกลบัมา คือ “ความเช่ือถือ” จากสมาชิก
สหกรณ์ ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน สงัคม และคู่ค้า ฯลฯ เพราะทุกส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียย่อมต้องการให้
สหกรณ์ท่ีจะค้าขายด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม 
สินค้าท่ีผลิตได้เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ค้าก าไรเกินควร และไม่เอาเปรียบต่อ
สมาชิก และประชาชนทั่วไป การด าเนินการลักษณะนี ้สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีเช่ือถือของคู่ค้า สมาชิก
สหกรณ์ มีสว่นเหลื่อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤติและในยามปกติ รวมทัง้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้
ง่าย ไม่ว่าสถาบนัการเงินใดก็ต้องการให้สินเช่ือ และให้ดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีถูกลง เพราะปล่อยสินเช่ือไปแล้วปลอดภัย
ไม่ต้องกลวัสูญ เน่ืองจากสหกรณ์มีความรับผิดชอบและธุรกิจด าเนินไปด้วยดี ผลท่ีได้รับกลบัมาของสหกรณ์พอ
สรุปได้ดงันี ้ 

1)  เพ่ิมความน่าเช่ือถือของกิจการสหกรณ์  
สหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี หรือมีธรรมาภิบาลจะมีนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติท่ีสนองตอบความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล จะส่งผลให้
สหกรณ์ได้รับความเช่ือถือจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  

2)  สามารถระดมทนุและเข้าถงึแหล่งเงินทนุได้ง่าย  
สถาบนัการเงินและแหล่งทุนตา่ง ๆ จะให้ความเช่ือมัน่กบัสหกรณ์ท่ีมีธรรมาภิบาล และพร้อมจะ

ให้การสนบัสนนุด้วย เพราะความน่าเช่ือถือท่ีสหกรณ์สัง่สมไว้ จะท าให้ผู้ ให้การสนบัสนนุมัน่ใจวา่เงินท่ีให้กู้ ยืมจะไม่
สญูหาย  

3)  มีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีดี มีความสามารถ และรักองค์กร  
ตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ท่ีมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีค านึงถึงความเป็นอยู่ของ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จะท าให้เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์รักองค์กร และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานกับ
องค์กรตลอดไป  

4)  เพ่ิมการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์  
สหกรณ์ท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีต่อสมาชิก ตระหนักและให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของ

สมาชิกเป็นหลกั ด้วยการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกโดยค านงึความปลอดภัยและความคุ้มค่า ท่ีสมาชิกจะ
ได้รับจากผลิตภณัฑ์หรือบริการ จะน าไปสูก่ารเพ่ิมการมีสว่นร่วมของสมาชิกและการขยายธุรกิจในอนาคต 
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5)  เพ่ิมโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน  
สหกรณ์ท่ีมีระบบการบริหารจดัการธุรกิจท่ีมีความซื่อสตัย์ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

สหกรณ์ได้รับความเช่ือถือ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ อยากให้การสนบัสนุนและให้การตอบสนอง
ท่ีดี เป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และน ากิจการไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ยืน  

6)  การยอมรับของสงัคมในการด าเนินธุรกิจ  
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมของสหกรณ์ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คาดหวงัหรือรับรู้ มีผล

อย่างมากต่อการยอมรับของสังคมและการเติบโตของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ ในทางตรงกันข้ามสหกรณ์ท่ี
ละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะถูกต่อต้านหรือมีความขดัแย้งกบัสงัคมและส่วนรวมแล้ว 
หากสหกรณ์ประสบภาวะวิกฤติร้ายแรง โอกาสท่ีจะได้รับความเห็นใจ การให้อภัย หรือโอกาสในการแก้ตวัจาก
ชมุชนและสงัคม คงเป็นเร่ืองท่ีคาดหวงัได้ยาก 

7)  เพ่ิมภมูิคุ้มกนัให้แก่สหกรณ์  
ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาในยคุโลกาภิวตัน์ มีโอกาสสงูมาก

ท่ีจะน ากิจการไปสูค่วามเสี่ยงใหม ่ๆ ซึง่ยากจะคาดเดา การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือมีธรรมาภิบาล มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยป้องกัน
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้จากภายในและภายนอก เป็นการเพ่ิมภมูิคุ้มกนัให้แก่สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจให้น้อยลง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จะต้องให้ความส าคญัต่อการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ใน สอ.ธกส. อย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง สหกรณ์จะต้องสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้เป็นท่ี
ยอมรับแก่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย โดยการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ หรือมีการก ากบั
ดแูลกิจการของสหกรณ์ท่ีดี 

 

หลักการเก่ียวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดีของ สอ.ธกส. 

  สอ.ธกส. มีจดุมุง่หมายส าคญัในการสื่อความไปยงัคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ เจ้าหน้าท่ี สมาชิก 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ถงึความตระหนกัและยึดมัน่ในการปฎิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และ

แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยหลกัส าคญั 7 ประการ ดงันี ้

1) Accountability ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฎิบตัหิน้าที่ 

2) Responsibility ความส านกึในหน้าที่ ด้วยขดีความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพยีงพอ 

3) Equitable Treatment การปฎิบตัิตอ่สมาชิกโดยสจุริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเทา่เทียมกนั 
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4) Transparency ความโปร่งใสต้องมคีวามโปร่งใสใน 2 ลกัษณะ  ดงันี ้

 ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

 มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส มีการแสดงผลประกอบการอยา่ง

โปร่งใสแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย  

5) Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการ   

     เปลีย่นแปลง หรือเพิ่มมลูคา่ใด ๆ นัน้ จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถใน  

    ทกุด้านเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิก 

6) Ethics  การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบ  

    ธุรกิจ 

7) Participation  การมีส่วนร่วม เป็นการสง่เสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่สมาชิกให้มี 

    สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ 

แนวทางธรรมาภบิาลของ สอ.ธกส. 

  เพ่ือให้กระบวนการธรรมาภิบาลของ สอ.ธกส. เป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างการมีสว่นร่วมและมีการ

ใช้กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า และโดย

ประหยัดเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้เสีย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยมิได้มุ่งเน้นท่ี

ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทัง้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความน่าเช่ือถือและ

ยอมรับจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คณะอนกุรรมการก ากบัองค์กรที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล ชดุท่ี 6 ได้ก าหนดแนวทาง

ธรรมาภิบาลเป็น  10 ประการ ดงันี ้

 ประการท่ี 1 : ถือปฏิบตัิหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัธรรมาภิบาลสากลทัว่ไป 

 ประการท่ี 2 : เน้นความสมดลุระหวา่งบทบาทของบคุลากรแตล่ะฝ่าย 

ประการท่ี 3 : บริหารงานภายใต้การมีสว่นร่วมของสมาชิกทัง้ 3 กลุม่ 

 ประการท่ี 4 : พิจารณาการออกแบบผลิตภณัฑ์ทัง้ด้านเงินฝาก ด้านสินเช่ือ และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ 
โดยเทียบเคียงกบัคา่มาตรฐานจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
  ประการท่ี 5 : ทบทวนรูปแบบการบริหารงานและกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ฝ่าย

จดัการ และเจ้าหน้าท่ี 

ประการท่ี 6 : ใช้ธรรมาภิบาลเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการพฒันาขีดความสามารถ 
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ประการท่ี 7 : สร้างและสง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียมีพฤติกรรมสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 

 ประการท่ี 8 : รักษาและเสริมสร้างความสามคัคี 

 ประการท่ี 9 : เสนอข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์  

ประการท่ี10 : มีระบบบญัชีและการรายงานด้านการเงิน  ท่ีมกีารตรวจสอบโดยบคุคลท่ีสาม

อย่างอิสระ 

ประการที่ 1 ถือปฏบิัติหลักธรรมาภบิาลตามหลักธรรมาภบิาลสากลทั่วไป 
 

 สอ.ธกส. จะถือปฏิบัติหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัธรรมาภิบาลสากลทั่วไป ได้แก่หลกันิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้วยความ
เคร่งครัด  

แนวทางปฎิบัต ิ

  1.1 หลกันิติธรรม ได้แก่ การก าหนดข้อบงัคบั ระเบียบ ท่ีทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับ เช่น

ระเบียบวา่ด้วยเงินฝาก ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้  ระเบียบเก่ียวกบัสวสัดิการ ระเบียบเจ้าหน้าท่ีฯลฯ 

  1.2 หลกัคณุธรรม ได้แก่ การยดึมัน่ในความถกูต้องดีงาม ความซื่อสตัย์ เสียสละ ความอดทน 

ขยนัหมัน่เพียร มีระเบียบวินยั เป็นต้น 

  1.3 หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  โดยปรับปรุงกลไกการ

ท างานขององค์กรทกุสว่นงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 

เช่น การจดัท ารายงานกิจการ การจดัการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 

  1.4 หลกัการมีสว่นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่นร่วมรับรู้ จากข่าวสาร สอ.ธกส. 

นิวส์, และเสนอความคิดเห็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

  1.5 หลกัความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนกัในสทิธิ หน้าท่ี ความส านกึในความรับผิดชอบตอ่

สหกรณ์ และสว่นรวม  

  1.6 หลกัความคุ้มคา่ ได้แก่การบริหารจดัการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่สว่นรวม  ด้วยความประหยดั ใช้อย่างคุ้มคา่ 
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ประการที่ 2 เน้นความสมดุลระหว่างบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่าย 
 

  สอ.ธกส. เน้นความสมดุลระหว่างบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่าย ได้แก่ ผู้ ตรวจสอบกิจการ  
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก  ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกิจการภายใน
ของสหกรณ์ ให้มีการถ่วงดลุอ านาจอย่างถกูต้องเหมาะสม  

แนวทางปฎิบัต ิ

 2.1  มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่าง

ชดัเจน 

  2.2  จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ การควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการติดตาม  

ให้มีรายงานผลการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

  2.3  จดัโครงสร้างองค์กรภายใต้กรอบหลกัส าคญั ได้แก่ หลกัการแบ่งงานกนัท า หลกัการ

มอบหมายงาน หลกัความช านาญเฉพาะงาน หลกัอ านาจท่ีชอบธรรม หลกัการประสานงาน ทัง้คณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการ เพ่ือให้เกิดห่วงโซค่ณุคา่ท่ีเกิดการเช่ือมตอ่งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุเป็นไปอย่างอิสระ ยอมรับมติท่ีเป็นเสียงสว่นใหญ่ 
 2.5  กรรมการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย ไมเ่ป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท า

รายการหรือกระท าการใด ๆ ในนาม สอ.ธกส. 
  

ประการที่ 3 บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชกิทัง้ 3 กลุ่ม 
 

  สอ.ธกส. จะบริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกทัง้ 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมาชิกผู้ฝาก 
กลุ่มสมาชิกผู้กู้  และกลุ่มสมาชิกผู้ ถือหุ้น  ให้มีความสมดลุและเป็นธรรมเสมอภาคกนั โดยให้ความส าคญักบัสิทธิ
ของสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ สอ.ธกส. ให้สอดคล้องกับ
หลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางปฎิบัต ิ

3.1  จดัให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เปิดช่องทางการสื่อสาร ดงันี ้ 
website สอ.ธกส., Mobile App, Call center และ Social Media ตา่งๆ กลอ่งแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมลู 
ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงการบริหารให้ดีย่ิงขึน้ 
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3.2  จดัให้มีการส ารวจและประเมินความพงึพอใจของสมาชิกในการใช้บริการ เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
  3.3  ยดึแนวนโยบายโดยรับฟังเสียงสว่นใหญ่ของสมาชิก รวมทัง้มติท่ีประชมุใหญ่เป็นแนวทาง

ในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจของ สอ.ธกส. 

3.4  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในวงกว้าง จะ
เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้แสดงความคิดเห็น  

3.5  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีสว่นรับรู้ผลการด าเนินงาน รายงานกิจการ และเสนอความคิดเห็น
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ และสง่เสริมให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง นบัตัง้แตส่มาชิกและเจ้าหน้าท่ี รู้ถงึสิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของแตล่ะคน  เพ่ือให้ทกุคนมีสว่นรับผิดชอบตอ่สหกรณ์ 

 
ประการที่ 4 พจิารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัง้ด้านเงนิฝาก ด้านสินเชื่อ  

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

 สอ.ธกส. พิจารณาการออกแบบผลิตภณัฑ์ทัง้ด้านเงินฝาก ด้านสินเช่ือ และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ โดย
เทียบเคียงกบัคา่มาตรฐานจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  

แนวทางปฎิบัต ิ
4.1  น าข้อมลูคูเ่ทียบ (Benchmark) มาเป็นปัจจยัในการก าหนดผลิตภณัฑ์ อตัราดอกเบีย้และ

ผลการด าเนินงาน 
  4.2  จดัให้มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้
เป็นระยะ และน ามาปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่ดีย่ิงขึน้ 

4.3  กรรมการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ี ให้ความส าคญัและเอาใจใสต่อ่สมาชิก โดยมุง่มัน่และ
สร้างความมัน่ใจให้กบัสมาชิกท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์และบริการที่ดี มีคณุภาพ ราคาท่ีเป็นธรรม อนัจะสง่ผลให้
สมาชิกเกิดความพงึพอใจ 

 
ประการที่ 5 ทบทวนรูปแบบการบริหารงาน 

และกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ 

สอ.ธกส. จะทบทวนรูปแบบการบริหารงานและกระบวนการด าเนินของคณะกรรมการ ฝ่าย
จดัการ และเจ้าหน้าท่ี  ให้เป็นไปอย่างซื่อสตัย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยดั เป็นผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม สง่ผลให้สหกรณ์เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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แนวทางปฎิบัต ิ
  5.1  มีการก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฎิบตัิงาน ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิก และสร้างความมัน่คงยัง่ยืนแก่ สอ.ธกส. 
  5.2  สนบัสนนุการพฒันาความรู้เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ให้
สอดคล้องและเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน รวมทัง้สง่เสริมวฒันธรรมการบริการในองค์กร 
  5.3  ก าหนดกลยทุธ์การด าเนินการที่ชดัเจน โปร่งใส ติดตาม ควบคมุ ก ากบัการด าเนินงานสู่
เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานตา่ง ๆ อย่างสม ่าเสมอและรับผิดชอบตอ่ผลประกอบการ 

5.4  ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการ โดยประเมินผลการ
ปฎิบตัิงานทกุ 6 เดือน เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับขึน้คา่ตอบแทนของผู้จดัการปีละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานตามข้อตกลงประเมินผล 

5.5  ด าเนินการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เพ่ือช่วยศกึษากลัน่กรองงานก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ 

5.6  สนบัสนนุให้ผู้จดัการเชิญฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้ข้อมลู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และจดัให้มีการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการ 

5.7  มีมาตรการท่ีชดัเจนเพ่ือให้กรรมการได้รับข้อมลูลว่งหน้า โดยมีเวลาเพียงพอท่ีจะศกึษา
พิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองตา่ง ๆ ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ 
  5.8  สหกรณ์ศกึษา ทบทวน ปรับปรุงระเบียบวิธีปฎิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมาย ค าแนะน าของ
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ีประชมุใหญ่  

 
ประการที่ 6 ใช้ธรรมาภบิาลเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการพัฒนาขีดความสามารถ 

สอ.ธกส. จะใช้ธรรมาภิบาลเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการ
ส่งเสริมบทบาทให้เกิดการท างานท่ีปราศจากการทุจริต หรือการไม่น าผลประโยชน์ของสาธารณะมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการท่ีชดัเจน โปร่งใส  เพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง เน้นมากในเร่ืองจริยธรรม 
วฒันธรรมองค์กร และการตดัสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สมาชิกและองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 



26 
 

แนวทางปฎิบัต ิ
  6.1  อ านวยความสะดวกให้สมาชิกได้ใช้สิทธิตา่ง ๆ เชน่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนเข้าร่วม
ประชมุ และใช้สทิธิ 1 คน 1 เสยีง อย่างเท่าเทียม 
  6.2  ให้ความส าคญักบัคณุคา่เจ้าหน้าท่ีของ สอ.ธกส. โดยสง่เสริมให้กรรมการ ฝ่ายจดัการและ
เจ้าหน้าท่ี พฒันาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม พฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของ สอ.ธกส. เป็นหลกั
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ฝ่ายจดัการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายของสอ.ธกส. 
  6.3  จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกบัเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และดแูลไมใ่ห้เกิดการคกุคามหรือข่มขู่ 
ระหวา่งเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั สอ.ธกส. 
  6.4  มุง่มัน่ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัสมาชิก โดยยดึมัน่ในคณุธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบน
ศกัยภาพท่ีเป็นจริง 
 

ประการที่ 7 สร้างและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีพฤตกิรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภบิาล 

  สอ.ธกส. จะสร้างและส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้
ตรวจสอบบญัชี และผู้ตรวจสอบกิจการ) มีพฤติกรรมสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลรวมทัง้ตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้สว่นเสียและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏบิัต ิ
7.1  จดัให้มีการอบรมความรู้ แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก ให้ผู้มีสว่นได้

สว่นเสียรู้จกับทบาทของตน มกีารจดักิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือเช่ือมสมัพนัธ์และ
ช่วยเหลือสงัคม 

7.2  ได้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ีทกุสว่นงานเป็นผู้ให้ข้อมลูและรับข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  

7.3  สร้างจิตส านกึถงึบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกท่ีดีตอ่สงัคม โดยให้ความส าคญัในการมี
สว่นร่วมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวา่ง สอ.ธกส. และสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม เพ่ือร่วมสร้างองค์ความรู้ และน าไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน 
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7.4  สอ.ธกส. จะไมน่ าเอาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มาใช้ประโยชน์โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
โดยต้องเคารพลิขสิทธ์ิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้ไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด 
ๆ  เป็นการสว่นตวัจากสมาชิก คูค้่าของ สอ.ธกส. หรือจากบคุคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนาม สอ.ธกส. 

7.5  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของ สอ.ธกส. และข้อมลูของสมาชิก โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากสมาชิก 
คณะกรรมการ สอ.ธกส. หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ี
เก่ียวกบับทบงัคบัของกฏหมาย 
 

ประการที่ 8 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี 

  สอ.ธกส. จะรักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี สมาชิก สหกรณ์
และสร้างความสอดคล้องระหวา่งบคุลากรและระบบงานกบัหลกัธรรมาภิบาล 

แนวทางปฎิบัต ิ
8.1  จดัให้มีการประชมุซกัซ้อมความเข้าใจระหวา่งฝ่ายจดัการกบัเจ้าหน้าท่ีทกุเดือน, มีการ

อบรมสมัมนาระหวา่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี, มีการจดัตัง้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

 8.2  ยดึมัน่ในความถกูต้อง พร้อมให้ความเท่ียงธรรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
8.3  ก าหนดให้กรรมการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ี กระท าการใด ๆ โดยยดึถือผลประโยชน์ของ 

สอ.ธกส. เป็นส าคญั และไมเ่ก่ียวข้องในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
8.4  หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจ

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางความคิด  
8.5  เคารพสิทธิของสมาชิกในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็น และปฏิบตัิตอ่สมาชิกทกุราย ให้ได้รับ

สิทธิพืน้ฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
8.6  ไมย่ยุง ใสร้่ายป้ายสี หรือเป็นต้นเหตแุห่งการทะเลาะวิวาท อนัเป็นการก่อให้เกิดการ

แตกแยก และต้องมีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ความสามคัคี และรักษาไว้ให้เป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในหมูพ่นกังาน 
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ประการที่ 9 เสนอข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ 

 สอ.ธกส.จะเสนอข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสท่ี
เอือ้อ านวย ขณะเดียวกันรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของสมาชิกเพ่ือ
พฒันาด าเนินงานให้เป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก 

แนวทางปฏบิัต ิ
 9.1  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มสีว่นร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นตา่ง ๆ โดยการน าข้อมลูของ

สหกรณ์เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่  
 9.2  จดัให้มีการประชมุสญัจรพบสมาชิกทัว่ทกุภาค เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งปี 

รวมทัง้รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุง พฒันาให้เกิดประโยชน์ตอ่สมาชิกและองค์กร 
9.3  จดัท าและเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน แนวนโยบาย รายงาน และระเบียบ

กฎเกณฑ์ท่ีมีสาระส าคญั  
 

ประการที่ 10 มีระบบบัญชีและการรายงานด้านการเงนิ  ที่มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอย่างอสิระ 

  สอ.ธกส. มีระบบบัญชีและการรายงานด้านการเงิน  ท่ีมีการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสามอย่าง
อิสระ มีรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้มีระบบรายงานข้อมลูที่ส าคญัตอ่สมาชิก ทัง้ด้านการเงินและไมใ่ช่การเงิน 

แนวทางปฎิบัต ิ
  10.1  มีการจดัท าบญัชี และทะเบียนตา่ง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระบียบ มติ และค าสัง่ของ

สหกรณ์ พร้อมทัง้มีการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบญัชี ผ่านการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุปี และ

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจตอ่คณะกรรมการด าเนินการในการประชมุทกุเดือน 

 10.2  มีการควบคมุดแูลทรัพย์สินตา่ง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มคา่ ตลอดจน
ดแูลให้ทะเบียน สมดุบญัชี เอกสารตา่ง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  

10.3  คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ีทกุคน มีหน้าท่ีสนบัสนนุการท างานและให้ข้อมลู
ท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง ตอ่หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีภายนอก 
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