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คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสาคัญในการส่งเสริม
ให้สหกรณ์มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทาให้สหกรณ์เป็น
สหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีการควบคุมภายในที่ดี ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินกิจการธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณ์ เมื่อนามาใช้ในการดาเนินกิจการ ย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และเจริญก้ าวหน้าในกิจการนั้น
ทาให้เกิดความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหาร
จัดการด้วยการน าหลั กธรรมาภิ บาลมาปฏิบั ติ อย่างจริ งจั ง ต่อ เนื่ อง และด าเนิ นงานโดยยึ ดหลัก ความเป็ น
สหกรณ์ ให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งสมาชิก
กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ดังนั้ น จึ งต้อ งสร้างบรรทั ดฐานในการปฏิ บั ติต ามหลั กธรรมาภิ บ าลให้กั บ สหกรณ์ ให้เป็ น
แนวทางเดี ย วกั น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในปี 2560 กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ ท บทวนหลั ก “ธรรมาภิ บ าล
ในสหกรณ์” จากเดิมมี จานวน 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็ น 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการ
ตอบสนอง หลั กภาระรับผิดชอบ หลั กความโปร่งใส หลั กการมี ส่วนร่วม หลักการมอบอานาจ หลั กนิ ติธรรม
และหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงปรับกระบวนการ
สร้างธรรมาภิบ าล และวิธีการประเมิน ธรรมาภิบ าลในสหกรณ์ ขึ้น ใหม่ ภายใต้ โครงการสหกรณ์ สีข าวด้ว ย
ธรรมาภิบาล อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ อย่างยั่ งยืน กิจการสหกรณ์มีความมั่นคง
สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดขึ้น ในระบบสหกรณ์ สืบต่อไป ทั้งนี้ คาแนะนาสหกรณ์ สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลนั้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1) องค์ความรู้เรื่องสหกรณ์ 2) ธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์ และ3) สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาแนะนาสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
ให้สหกรณ์ นาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความเจริญ ก้าวหน้า ทั้งนี้ เป้าหมาย
สาคัญ เพื่อใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ ทาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม 2561
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บทนำ
จากกระแสสังคมที่ขาดความเชื่อมั่นในการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ซึ่งเป็นสหกรณ์ด้านการเงิน รัฐบาลจึงกาหนดเกณฑ์กากับดูแลกิจการสหกรณ์ 2 ประเภทนี้ขึ้นมาเป็น
การเฉพาะเรื่องมาตรฐานการกากับดูแลกิจการสถาบันการเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กาหนด
นโยบายให้กรมส่งเสริ มสหกรณ์เห็นความสาคัญ ในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีการควบคุมภายในที่ดี ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนา
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนิน ธุรกิจ
ในรูป แบบสหกรณ์ จะทาให้ สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ ที่ แท้จ ริง เป็น จุดเริ่มต้ น ของโครงการสหกรณ์ สีขาวด้ วย
ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์
ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดาเนินงานโดยยึดหลัก
ความเป็นสหกรณ์ ให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติในทุกระดับ
ทั้งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประกอบด้วยเนื้อหา
3 ส่วนสาคัญ ดังต่อไปนี้

1. องค์ควำมรู้เรื่องสหกรณ์
คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ (Cooperative Nature and Benefits)
1.1 ควำมหมำยของสหกรณ์ (Cooperatives Meaning)
“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ และ
มีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดาเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุม
ตามแนวทางประชาธิปไตย”

1.2 ค่ำนิยมสหกรณ์ (Cooperatives Values)
“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่ง ค่านิยมของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในคุณค่าทาง
จริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสัง คมและความเอื้ ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”
- ค่ำนิยมของสหกรณ์ 10 ข้อ
จากแถลงการณ์ ข อง ICA ที่ ไ ด้ ให้ ค วามหมายของค่ า นิ ย มของสหกรณ์ ดั ง กล่ าว ได้ แ บ่ ง
ค่านิยมของสหกรณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

-2 ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์
1. การช่วยตนเอง (Self – Help)
2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self – Responsibility)
3. ประชาธิปไตย (Democracy)
4. ความเสมอภาค (Equality)
5. ความเที่ยงธรรม (Equity)
6. ความเป็นเอกภาพ (Solidarity)
 คุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์
7. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
8. ความเปิดเผย (Openness)
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
10. ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น (Caring for Others)

1.3 อุดมกำรณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology)
อุดมกำรณ์ สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์จะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”
กำรช่วยตนเอง คือ การพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ โดยวิธี
- ขยัน (ไม่เกียจคร้าน อดทน อดกลั้น)
- ประหยัด (ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์)
- พัฒนาตน (ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ทั้งเรื่องวิชาชีพ และอื่นๆ)
- หลีกพ้นอบาย (การประพฤติตนให้ห่างไกลอบายมุขทั้ง หลาย ที่เป็น บ่อเกิดแห่ง ความ
สุรุ่ยสุร่าย)
กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน โดยวิธี
- การเสียสละเพื่อส่วนร่วม (ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม)
- ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านเป็นสิ่ง ที่จะต้องช่วยเหลือร่วมกัน
ทางานเป็นกลุ่ม)
- ซื่อตรงต่อกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ตั้งไว้)
- มีเมตตารักใคร่กัน (ให้อภัยกัน รักใคร่กัน ไว้วางใจกัน เพื่อนช่วยเพื่อน)

1.4 หลักกำรสหกรณ์ (Cooperative Principles)
“หลักกำรสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาคัญรวม 7 ประกำร กล่าวคือ
หลักกำรที่ 1 กำรเป็นสมำชิกภำพโดยเปิดกว้ำงตำมควำมสมัครใจ (Voluntary and Open
Membership)
สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์
และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง
หรือศาสนา
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Control)
สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
กาหนดนโยบายและการตัดสิน ใจ บุรุษ และสตรีผู้ที่ ได้รับเลื อกให้เป็ นผู้แทนสมาชิก ต้องรับ ผิดชอบต่อ มวล
สมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิก 1 คน 1 เสียง) สาหรับสหกรณ์
ในระดับอื่นให้ดาเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน
หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจโดยสมำชิก (Member Economic
Participation)
สมาชิ ก สหกรณ์ พึ งมี ค วามเที่ ย งธรรมใน “การให้ ” และการควบคุ ม “การใช้” เงิ น ทุ น ใน
สหกรณ์ ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์
สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสาหรับทุน ตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็น
ผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่ง หมายประการใดประการหนึ่ง หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้คือ เพื่อการ
พั ฒ นาสหกรณ์ ข องตน โดยจั ด ให้ เป็ น ทุ น ของสหกรณ์ ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ของทุ น นี้ ต้ อ งไม่ น ามาแบ่ ง ปั น กั น เพื่ อ
ผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทากับสหกรณ์และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ
หลักกำรที่ 4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ (Autonomy and
Independence )
สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์
จาต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การของรัฐหรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่ง ภายนอก สหกรณ์ต้องกระทา
ภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย
และยังดารงความเป็นอิสระของสหกรณ์
หลักกำรที่ 5 กำรศึกษำ ฝึกอบรมและสำรสนเทศ (Education, Training and
Information)
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและ
พนักงานเพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้
ข่าวสารแก่สาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เยาวชนและบรรดาผู้น าทางความคิด ใน “คุ ณ ลักษณะและ
คุณประโยชน์” ของสหกรณ์ได้
หลักกำรที่ 6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ (Cooperation Among Cooperatives )
เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ส ามารถอ านวยประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก่ ส มาชิ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้ มแข็ง แก่ ขบวนการสหกรณ์ ได้ โดยการประสานความร่วมมือกั น
ระหว่างสหกรณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ
หลักกำรที่ 7 กำรเอื้ออำทรต่อชุมชน (Concern for Community )
การเอื้อ อาทรต่อ ชุมชน สหกรณ์ พึ ง ดาเนิ น กิจกรรมเพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ของชุมชนตาม
นโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั่นเอง

1.5 วิธีกำรสหกรณ์ (Cooperatives Practices)
วิ ธี ก ำรสหกรณ์ หมายถึ ง “การน าหลั ก การสหกรณ์ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของมวลสมาชิกและชุมชน ตามหลักการธุรกิจที่ดี”

-4จากการที่ สหกรณ์ เป็ นการรวมคนที่ มี อุด มคติ คิด ช่วยตนเอง และช่วยเหลือ ซึ่ง กั น และกั น
มารวมกลุ่มกันโดยถื อกติกาของกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการ ดังได้กล่าวมาแล้ว ในการดาเนินการ
แบบสหกรณ์ หรือที่เรียกว่า วิธีการสหกรณ์นั้นแตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอื่น วิธีการสหกรณ์ คือการ
รวมกันทา มิใช่ต่างคนต่างทา เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลที่ผลิต เป็นต้น
การรวมกันจาเป็นต้องนาหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจัยพื้นฐำนสำคัญของวิธีกำรสหกรณ์สู่ควำมสำเร็จ
ความสาเร็จของการมารวมกันทางาน ทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ต้องมีส่วนประกอบ
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง (2) ร่วมใจ
(1) ร่วมแรง ประกอบด้วย
- แรงกาย คือ คนที่มาร่วมกันทางานในสหกรณ์ ก็คือสมาชิกนั่นเอง
- แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการทางานนั้นๆในสหกรณ์ ก็คือเงินทุนอัน
เกิดจาก หุ้น ทุนสารอง เงินฝาก และเงินอื่น ๆ
- แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามาร่วมกันทางานนั้นให้ประสบ
ความสาเร็จในสหกรณ์ ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาทาธุรกิจสหกรณ์
การร่ ว มแรงนี้ เป็ น ปั จ จั ย ภายนอกซึ่ ง อาจจะท าให้ ง านนั้ น ส าเร็ จ หรื อ ไม่ ส าเร็ จ ก็ ไ ด้
จึงต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้งานที่ทาร่วมกันนั้นบรรลุผล สิ่งนั้นก็คือการร่วมใจ
(2) ร่วมใจ
การร่วมใจในสหกรณ์ คือ สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ให้งานที่ทาร่วมกันนั้นบรรลุผล
ประกอบด้วย
- ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ
- เสียสละ เพื่อส่วนรวม
- สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วยความตั้งใจเพื่อผลที่ดีงาม
- มีวินัย คือ การอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกฎกติกาที่กาหนดไว้

1.6 คุณประโยชน์ของสหกรณ์ (Cooperative Benefits)
1. ลดรายจ่าย
2. เพิ่มรายได้
3. สร้างการออม

2. ธรรมำภิบำลในสหกรณ์
2.1 ควำมหมำยของธรรมำภิบำล
ธรรมำภิบำล หรือ Good Governance หรือการกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริหาร
จัดการบ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบัน หรือธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ความเปิดเผยโปร่งใส
(Transparency) ความรั บ ผิ ด ชอบและรั บ รองที่ ต รวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรม ยุ ติ ธ รรม
(Fairness) ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม
.
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น ามาปรับ ใช้ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ งด้ านการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ ธุร กิ จ สั ง คม สาธารณสุ ข
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อนาพาให้ สังคมไทย ธุรกิจไทย โดยรวมมีความเข้มแข็งมั่นคงและ
เจริ ญ ก้ าวหน้ า ส าหรับ ธุร กิจ นั้ น หลัก ธรรมาภิบ าล คื อ หั วใจในการดาเนิ น ธุรกิ จที่ มี ผลต่ อทุ ก ฝ่ายให้ ได้รั บ
ผลประโยชน์ที่ยุติธรรม ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ ลูกค้า รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

2.2 กำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ธรรมาภิ บาลจะเกิดขึ้นได้และดาเนิ นไปอย่ างมี ประสิทธิภาพก็ด้ วยความร่วมมือกั นระหว่าง
ส่วนต่ าง ๆ ในสหกรณ์ ขณะเดียวกันโดยที่สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและระดั บ
ความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน และมีความแตกต่างจากผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของธุรกิจรูปแบบ
อื่นในภาคเอกชน ดังนั้น จึงมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและกากับดูแลอีกทางหนึ่งด้วย
ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่สิ่งสาคัญคือ ธรรมาภิบาลที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงนั้น สมาชิกต้องเอาใจใส่ในบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ต้องเห็นความสาคั ญ ของการ
ที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล และวิธีการสร้างธรรมาภิบาล ปฏิบัติได้ดังนี้
- คณะกรรมการต้องทาความเข้าใจแนวคิด และสาระสาคัญของธรรมาภิบาลเป็นอย่างไร
- ทบทวนธรรมาภิบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุ บันว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
เพียงใด
- ก าหนดรูป แบบและกระบวนการด าเนิ น ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลแล้วออกเป็ น ข้อ ก าหนด
เพื่อปฏิบัติต่อไป

2.3 กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์
ธรรมำภิ บำลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปอย่ างซื่ อสั ต ย์
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มั่นคง ส่ง ผลให้สหกรณ์ เป็น ที่เชื่ อถือและยอมรับจากทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศรัท ธาจากสมาชิ กของ
สหกรณ์
หลักสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีในสหกรณ์ หรือ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือ การมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงก าหนด
“หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ” จานวน 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และแนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทสร้างธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์

-6กำรสร้ำ งธรรมำภิ บำลในสหกรณ์ เกิ ดขึ้ น ด้วยความร่วมมื อกั นระหว่างผู้ มี ส่วนได้ส่ วนเสี ย
ทั้งภาคสหกรณ์ ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อก่อให้เกิดการบริหารกิจการของสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มั่นคง ส่ง ผลให้สหกรณ์ เป็น ที่เชื่ อถือและยอมรับจากทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศรัท ธาจากสมาชิกของ
สหกรณ์ จะเห็นได้จากแผนผัง ดังนี้
แผนผังที่ 1 การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และ
ระเบียบ
 หลักการสหกรณ์
 คู่มือการปฏิบตั ิงาน
 บุคลากร
- สมาชิก
- คณะกรรมการดาเนินการ
- ฝ่ ายจัดการ
- ผูต้ รวจสอบกิจการ/
ผูต้ รวจสอบภายใน

ภาคสหกรณ์

ธรรมาภิบาล
ภาครัฐ

 กฎหมาย
 ระเบียบ คาแนะนา คาสั่ง
 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
- คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่ งชาติ
- นายทะเบียนสหกรณ์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

ภาคสั งคม

 ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้
- คู่คา้
- ชุมชน
 ผูส้ นใจทัว่ ไป
- นักวิชาการ
- สถาบันการศึกษา
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ภำคสหกรณ์
บทบำทของบุคลำกรแต่ละฝ่ำยตำมผังโครงสร้ำงสหกรณ์ ซึ่งจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน มี บทบาทหน้าที่ในการ
ร่วมบริหารจัดการสหกรณ์ จะเห็นได้จากแผนผัง ดังนี้
แผนผังที่ 2 การแสดงบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามผังโครงสร้างสหกรณ์

การจัดการ
สหกรณ์
สมาชิก

ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของสหกรณ์นั้นต้องสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
- มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีและใช้อานาจ
เพียงฝ่ายเดียว
- กาหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะทาให้สามารถ
ประเมินผลการทางานได้ชัดเจนและเป็นธรรม
- มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมถึงการกาหนดเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม
หรือข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ
- มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้
- ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของบุคลากรต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ละฝ่ายต่างก็มีส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลกันทั้งสิ้น แต่ใครจะมีส่วนอย่างไร แค่ไหน
ต้องทาความเข้าใจไปทีละส่วนตามลาดับ ดังนี้
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สมำชิกมีส่วนในกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้า ที่สาคัญ ในการควบคุมจัดการสหกรณ์
โดยสมาชิกทุกคนจะสามารถใช้บทบาทการควบคุมจัดการสหกรณ์ ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
ซึ่งการใช้อานาจหน้าที่ในการควบคุมจัดการ ทาโดยเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาข้อบังคับ รับทราบผลการ
ดาเนินงานและกาหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของตน
ในการบริหารงานสหกรณ์ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อทาหน้าที่แทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการและตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ การเลือกตั้งนี้สมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง เป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตยไม่สนใจว่าสมาชิกนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเท่าใด เพราะหลัก การสหกรณ์ถือหลักของการ
รวมคนมากกว่ารวมเงิน นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่ยังมีอานาจควบคุมและตรวจสอบการบริหารและการจัดการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติกาหนด อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
สมาชิกกับการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิกมีส่วนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ในรูปของการ
กากับดูแล ตามสิทธิและหน้าที่

สิทธิของสมำชิก
1. เข้ำร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอควำมคิดเห็นหรือ ออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนสามารถ
ซักถามข้อข้องใจ แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ การออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และจะมอบหมายให้คนอื่นออกเสียง
แทนไม่ได้
2. เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ เมื่อมีเหตุทาให้สมาชิกเห็นว่า จาเป็นที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติหรือข้อสรุป สมาชิกจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจานวน
ไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ งในห้ าของจ านวนผู้ แ ทนสมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่า ห้ าสิ บ คน สามารถลงลายมื อ ชื่ อ
ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง เมื่อใดก็ได้ และ
คณะกรรมการดาเนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิ จกำรสหกรณ์
โดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีหน้าที่เป็นผู้ดาเนินกิจการของสหกรณ์ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ
อัน เกี่ยวกับบุคคลภายนอก สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้ าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ รวมทั้ งมีอานาจอื่นใดตามที่กาหนดในข้อบัง คับ และให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4. รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับบริการต่าง ๆ
จากสหกรณ์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจเงินกู้ และธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในการได้รับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
5. สิ ทธิอื่ น ๆ ที่ ก ำหนดไว้ในข้อ บั งคั บและระเบี ยบของสหกรณ์ กฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ เช่น การได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์สาหรับสมาชิกและครอบครัว
สิทธิการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยการสอบถามขอตรวจสอบหรือดูรายงานการประชุมต่าง ๆ
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีจากเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น
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หน้ำที่ของสมำชิก
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย การประชุมกลุ่มสมาชิก (ถ้ามี) การประชุม
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อ ให้สหกรณ์เป็นองค์กำรที่เข้มแข็ง โดยทา
ธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรวมขาย รวมซื้อ ฝากเงิน กู้เงิน ถือหุ้นเพิ่ม และบริการอื่นใดที่สหกรณ์
ให้บริการ รวมถึงการชี้ชวนหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปเห็นความสาคัญและประโยชน์ของระบบสหกรณ์
4. สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ โดยเลือกตั้งสมาชิกที่ดีมีความเหมาะสม เป็นกรรมการ
ดาเนินการ และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวการดาเนินงานของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินงานอย่างโปร่งใส และบังเกิดผลดีต่อมวลสมาชิก
5. ร่วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำร พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง โดยให้
ความร่วมมือทั้งกาลังความคิด กาลังกาย และกาลังใจ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม

สมำชิกสหกรณ์ใช้หลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์
สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์ได้ เช่น การใช้สิทธิของตนผ่านมติ
ที่ประชุมใหญ่ ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ และตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนี้
 ใช้สิทธิของตนผ่ำนมติที่ประชุมใหญ่ในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเข้ำร่วมประชุมเพื่อ
พิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่อไปนี้
1. กาหนดค่าตอบแทนการทางานของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ การกาหนดดังกล่าว
ถือเป็นการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่ายตามอัตราที่ประชุมใหญ่กาหนด
2. เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการ การจะให้สมาชิกทุกคนมาบริหารงานสหกรณ์
คงทาไม่ได้ จึงมีการเลือกตัวแทนเพื่อทาหน้าที่แทนสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์
3. เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการ
นาไปกาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติต่อไป
4. สอบถามหรือขอคาอธิบายเพิ่มเติมถึง ผลการดาเนินงานหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
5. เลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อเป็นตัวแทน
สมาชิ ก ในการตรวจสอบการด าเนิ นงานทั้ งปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการบริ หารงานของ คณะกรรมการ
ดาเนินการว่าการกาหนดนโยบายและการปฏิบัติของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่หรือไม่ รวมทั้ง
ตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ายจัด การว่าเป็น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์ ห รื อ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดหรือตามข้อบังคับ ระเบียบ ที่สหกรณ์
กาหนดหรือไม่
6. กาหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกันถือเป็นการกาหนดขอบเขตการก่อหนีผ้ ูกพัน
ที่คณะกรรมการดาเนินการสามารถกระทาได้
7. แก้ไขข้อบังคับ เมื่อเห็นว่าข้อบังคับเดิมไม่เหมาะสมสามารถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาได้

-108. พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์สามารถเสนอความเห็นและลงมติในการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ได้
9. อนุ มั ติ ห รื อ รั บ ทราบแผนงาน และงบประมาณการรายรั บ - รายจ่ า ย ตามที่ ก าหนด
ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ
 ใช้สิทธิของตนผ่ำนผู้ตรวจสอบกิจกำร
1. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจาปีของสหกรณ์ซักถามและขอคาอธิบายในกรณีต่าง ๆ
ที่ผู้ตรวจสอบกิจการได้กระทาในที่ประชุมใหญ่
2. ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเรื่องบางอย่างที่สมาชิกพบว่าอาจมีข้อผิดพลาด
หรือไม่ชอบมาพากล
 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น
1. รู้จักสิทธิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่ มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิที่ มี
เพื่อปกป้อ งรักษาผลประโยชน์ข องตน เช่น ต้อ งได้รับใบเสร็จรับ เงิน ทุก ครั้ง เมื่อ สมาชิกจ่า ยเงิน ให้สหกรณ์
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซื้อหุ้น ซื้อสินค้า จ่ายชาระหนี้เงินกู้ ฯลฯ และตรวจความถูกต้องทุกครั้ง รวมถึง
กรณีฝากเงินต้องมีการลงรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
2. มีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์
3. ได้รับความเสมอภาคในการทาธุรกิจ และในการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการที่
ระเบียบสหกรณ์กาหนด
4. รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์
5. ได้รับคาอธิบ ายจากฝ่ายจัดการในกรณี มีปัญ หาในทางปฏิบั ติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

คณะกรรมกำรมีส่วนในกำรใช้ธรรมำภิบำลในสหกรณ์
หากจะเปรี ยบเที ย บว่ าสหกรณ์ เป็ น เสมื อ นบ้ านเมื อ งแล้ ว คณะกรรมการด าเนิ น การของ
สหกรณ์ ก็ เป็ น ดั ง เช่ น คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมือง ถ้าคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและ
ต่อประชาชนแล้วก็จะสามารถนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน หากมี
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง รู้ถึงอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของตนเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ได้เช่นกัน
กรรมการดาเนิน การสหกรณ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ มีหน้าที่สาคัญ
ในการกาหนดนโยบายและบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์ตลอดจนกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่า ยจัด การให้เป็น ไป
ตามนโยบายของที่ป ระชุม ใหญ่ และอยู่ภ ายใต้ก รอบของกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ของสหกรณ์และ
นโยบายของรัฐ คณะกรรมการจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิก ในการที่จะทาให้สหกรณ์มีความ
เจริญก้าวหน้าและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้
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กำรใช้ธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรในสหกรณ์
1. คณะกรรมการ รู้จักสิทธิ บทบาท อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
สหกรณ์
2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์
3. คณะกรรมการกาหนดนโยบาย แผนงานที่ชัดเจน โปร่งใส
4. คณะกรรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
5. คณะกรรมการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน
6. คณะกรรมการดู แ ลให้ สหกรณ์ ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบและคาแนะน าของส่ ว น
ราชการที่ เกี่ย วข้ อ ง รวมถึ งปฏิ บั ติ ต ามข้อ บั ง คั บ ระเบี ย บและมติข อง ที่ ป ระชุม หากระเบี ย บที่ ก าหนดไว้
ไม่เหมาะสมก็ให้มีการพิจารณาแก้ไข
7. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและให้ความสาคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ
8. คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ
9. คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
10. คณะกรรมการยึดมั่นในความถูกต้อง พร้อมให้ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
11. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ โดย
การนาข้อมูลของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เช่น เสนองบดุล และรายงานกิจการประจาปี เพื่อแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นต้น
12. คณะกรรมการเสริมสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
รู้ถึง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ตามความ
เหมาะสม
13. คณะกรรมการจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อให้ใช้ป ระโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้มีธรรมาภิ บาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือยอมรับมติที่เป็นเสียงส่วน
ใหญ่อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่กระทาการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่
ประชุม การไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย การใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน เป็นต้น

กำรใช้ธรรมำภิบำลของฝ่ำยจัดกำร
ฝ่ายจัดการสามารถใช้ธรรมาภิบาลได้ ดังนี้
1. มีความสานึกในหน้าที่ความรับผิด ชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ ง ด้วย
ความขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
การปฏิบัติงานและสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก

-122. ควบคุ ม การด าเนิ น งานของสหกรณ์ ใ ห้ บ รรลุ เป้ า หมายโดยผู้ จั ด การปฏิ บั ติ ง านและ
รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ
3. มี ค วามโปร่งใสในการด าเนิ น งานและการเปิ ด เผยข้ อมู ล โดยมีก ารจั ดท ารายงานความ
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจา สาหรับผู้จัดการต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
4. มีวิธีการสื่อความที่เหมาะสม ทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้จัดการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรม
เสมอภาค ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และในส่วนของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องให้ข้อมูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงาน
ที่ดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ จั ดการต้อ งมี วิสั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาธุรกิ จ ของสหกรณ์ ให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ าและประสบ
ผลสาเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ

กำรใช้ธรรมำภิบำลของผูต้ รวจสอบกิจกำร
เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ทาการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน
ทรัพย์สิน หนี้สิน การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ทาให้รู้ว่า
1. คณะกรรมการดาเนินการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และตามมติ
ที่ประชุมใหญ่หรือไม่
2. การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรือไม่
3. การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาตามระเบียบหรือไม่
4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทางานตามหน้าที่หรือไม่
5. มีการบันทึกบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันหรือไม่
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน เพื่อนามาพิจารณา ปรับปรุงการทางาน
เป็นประจาหรือไม่
7. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์หรือไม่
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบกิจการยังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วย
ซึ่งช่วยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

ภำครัฐ
ในปั จ จุ บั น ภำครั ฐก ำหนดนโยบำยและก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของสหกรณ์ ได้ แ ก่ การออก
กฎหมาย ประกาศ คาแนะนา คาสั่ง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีการใช้
ธรรมาภิบาล ดังนี้
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กำรใช้ธรรมำภิบำลของนำยทะเบียนสหกรณ์
กากับดูแลกิจการของสหกรณ์โดยการตรวจตรา กากับแนะนาและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ด าเนิ น กิ จ การเป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บแบบแผนที่ ถู ก ต้ อ ง ตลอดจน
เพื ่อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น กิ จการของสหกรณ์ เช่ น ยั บ ยั้ ง หรื อเพิ กถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ห รื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ดาเนินการต่าง ๆ
ในกรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง เป็นต้น

กำรใช้ธรรมำภิบำลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาล โดย
1. พัฒนาระบบบัญ ชีและระบบงานสอบบัญ ชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
2. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชีที่ดี
3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. กากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทาบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน
ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดาริ
7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กำรใช้ธรรมำภิบำลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาล โดย
1. เผยแพร่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรม และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของสหกรณ์ แ ก่ ค ณะกรรมการฯ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์
2. จัดทาแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างธรรมาภิบาลให้สหกรณ์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. กาหนดแนวทางหรือสนับสนุนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. กาหนดแนวทางหรือสนับสนุนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก และพัฒนาผู้บริหาร
ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากร
5. ให้คาแนะนาหลักการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์
6. ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
และเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุงให้กับฝ่ายบริหารและจัดการของสหกรณ์
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ภำคสังคม
มีส่วนในกำรใช้ธรรมำภิบำลกับสหกรณ์ทำงอ้อม ดังนี้
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในฐานะเจ้าหนี้ กิจการคู่ค้า ฯลฯ อาจมีการกาหนดเงื่อนไงต่าง ๆ
ที่ทาให้สหกรณ์ต้องมีระบบการควบคุมในบางเรื่อง อันก่อให้เกิด
ระบบการควบคุมกากับดูแลกิจการ หรือให้มีธรรมาภิบาล
- ผู้สนใจทั่วไป
อาจเป็นบุคคลที่ให้ความสนใจกับกิจการของสหกรณ์ นักวิชาการ
และสถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาวิ จั ย วิเคราะห์ ค้ น คว้ า
ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็น
การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ซึ่ง เป็น ผลให้สหกรณ์สามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการของ
ตนเองได้
การใช้ธรรมาภิบ าลในสหกรณ์ เป็ น กระบวนการที่ต้ องปรับ เปลี่ยนให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และจะบรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สหกรณ์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของบุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ ของสหกรณ์เอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลที่ดี คือ
- สมำชิก
- กรรมกำร
- ฝ่ำยจัดกำร

ความร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก โดยสมาชิ ก ต้ อ งรู้ จั ก บทบาท
หน้ า ที่ ความรับผิดชอบ และมีความสนใจเลือกกรรมการสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุม และต้องมีความซื่อสัตย์
รวมทั้ง รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.4 กำรเข้ำสู่ธรรมำภิบำลของสหกรณ์
- บันได 7 ขั้นในกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
1. ตั้งปณิธำนในกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดในองค์กร จะต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจ หรือยิน ดีที่จะ
ดาเนินกิจกรรม “ธรรมาภิบาล” นั้นด้วยตนเอง มิใช่เกิดจากความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือ คณะกรรมการดาเนินการร่วมกั บ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ต้องตั้งปณิธานแน่วแน่และเป็นผู้มีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ จะสาเร็จได้ คณะกรรมการดาเนินการต้องเข้าใจและมีความตั้งใจทาและทาโดยความสมัครใจ
เพราะคณะกรรมการดาเนินการต้องมีบทบาทในการสร้างปรัชญา นโยบาย ตลอดจนกาหนดกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดในสหกรณ์ได้ ต้องได้รับความสมัครใจของคณะกรรมการ
ดาเนินการก่อน

-152. กำหนดวัตถุประสงค์สหกรณ์และร่วมสร้ำงคุณค่ำของสหกรณ์
เมื่อสหกรณ์ มีความตั้ งใจจะดาเนินธุรกิจอย่า งมีธรรมาภิบาลแล้ว อันดับแรกต้ องกาหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดทาธรรมาภิบาลก่อน โดยคานึงถึงการนาธรรมาภิบาลมาสร้างคุณค่าของสหกรณ์เป็นหลัก
และตรงตามเป้าหมายของสหกรณ์ รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนแล้ว ก็จัดทาพันธกิจ (MISSION) และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน
การสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์ควรเป็นกลยุทธ์ในระยะยาว ครอบคลุมทุกส่วนในสหกรณ์
การสร้ างธรรมาภิ บาลไม่ ได้ เป็ น หน้ าที่ เฉพาะของแผนกใดแผนกหนึ่ ง แต่ ต้ องเป็ น การสร้ างธรรมาภิ บ าล
ที่ครอบคลุมทุกแผนกในสหกรณ์ ต้องมองธรรมาภิบาลให้เป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารที่ต้องสื่อสาร
กับทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์
ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมา
ชุดหนึ่ง เพื่อดาเนินการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
สิ่งที่สาคัญมากต่อสหกรณ์ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คู่ค้า
ชุมชน สังคม รัฐบาล หรือทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีโอกาสที่จะสร้าง และ/หรือได้รับผลกระทบ
จากสหกรณ์ สหกรณ์อาจเลือกสร้างธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นว่าสาคัญที่สุดก่อน
4. กำหนดนโยบำยและแนวทำงดำเนินงำนธรรมำภิบำล
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางดาเนินงานของสหกรณ์ เรื่องธรรมาภิบาล
ต้องใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจได้ทั่วถึง และต้องชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย สหกรณ์
ต้องคิดก่อนว่า เมือ่ มีนโยบายจะสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หลักการดาเนินงานจะเป็นอย่างไร สหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่
ไม่ กี่ ค นอาจก าหนดหลั ก การด าเนิ น งานไว้ ค ร่ า วๆ บางสหกรณ์ อ าจก าหนดเป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ที่ ส าคั ญ
คณะกรรมการดาเนินการจาเป็นต้องมีนโยบายที่ชั ดเจนเพื่อสร้างความร่วมมือในหมู่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
สหกรณ์ ค วรก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ในการสร้ างธรรมาภิ บ าลของสหกรณ์ ต้อ งปฏิ บั ติ ไ ด้ จริง ด้ ว ยจึ ง จะส าเร็ จ
การกาหนดวัตถุประสงค์ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ แม้ผู้บริหารจะมีความมุ่งมั่น ก็ยากที่จะสาเร็จ และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษา และมีการตรวจสอบภายในเป็นระยะทั้งภายใน
สหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
5. กำรกำหนดวิธีบริหำรจัดกำร
สหกรณ์ ต้ องสร้างความตระหนัก ให้ กับเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ คู่ ค้า ชุมชน
สังคม รัฐบาล เห็นความสาคัญของธรรมาภิบาล และให้ความร่วมมือ ตลอดจนต้องกาหนดหรือรณรงค์ให้ทุกคนใน
สหกรณ์สนับสนุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้
6. จั ด ตั้ งคณะกรรมกำรก ำกั บ กำรและคณะท ำงำนหรื อ คณะอนุ ก รรมกำรด ำเนิ น กำร
เกี่ยวกับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
สหกรณ์ควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และรายงาน
ผลความก้าวหน้าให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
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เมื่ อ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และแนวทางด าเนิ น การไว้ อ ย่ า งชั ด เจนแล้ ว คณะกรรมการ
ดาเนินการควรกาหนดตัวชี้วัดหรือ Key Performance Indicators (KPI) เพื่อใช้ในการติดตามว่า เราทาได้ตาม
นโยบายหรือยัง

2.5 กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ธรรมาภิบาลมีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
เพราะหลักธรรมาภิบาลที่นามาใช้จะส่งผลให้การบริหารกิจการบ้านเมืองและองค์กรดีขึ้น การแก้ไ ขปัญ หา
มีป ระสิท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามโปร่ ง ใส ยุ ติ ธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ การพั ฒ นา
ประเทศชาติเป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง ในปัจจุบันมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะ
เป็นวงการศึกษา วงการธุรกิจ หรือการเมืองการปกครอง ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของการ
คอรัปชัน่ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ละองค์กรจึงต้องมีการแข่งขันกันในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น
ในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในการทาธุรกิจของตนเอง ฉะนั้น จึงควรมีการเสริมสร้าง
ธรรมาภิ บ าล เพราะเป็ นแนวทางส าคัญ ในการจัด ระเบี ยบให้สั ง คม ทั้ งภาครัฐ ภาคธุรกิ จเอกชน และภาค
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การกากับดูแลกิจการขององค์กรต่าง ๆ ต้องเริ่มตั้งแต่
การเสริมสร้างและพั ฒ นาวัฒ นธรรม ประชาธิ ปไตย และวัฒ นธรรมธรรมาภิ บาลให้ เกิ ดขึ้ น ด้วยการสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกหน้าที่ ความรับผิดชอบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างนวัตกรรมและ
งานวิจัย ตลอดจนจัดทาแผนพัฒนา ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล และต้องเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒ นากิจการเพิ่มขึ้น มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมสันติวิธี
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของกิจการและผู้ใช้บริการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีกฎ
ระเบียบ และสร้างแรงจูงใจ สร้างจิตสานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นธรรมกับธุรกิจคู่แข่ง ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ งเสริมการปฏิรูปกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ตลอดทั้งรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

2.6 กระบวนกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในสหกรณ์
1. แนะนาให้สหกรณ์จัดทานโยบายกากับดูแลกิจการของสหกรณ์ เพื่อเป็นคู่มือแนวทางใน
การก ากั บ ดู แ ล พร้ อ มก าหนดจรรยาบรรณ และหลั ก เกณฑ์ แ นวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. สหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลในสหกรณ์
มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
3. สหกรณ์ ป ระกาศนโยบายการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ปลู ก ฝั่ ง ให้ ส มาชิ ก คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกาหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคณะกรรมการดาเนินการ และเจ้ าหน้าที่
สหกรณ์ ซึ่ ง ระบบการควบคุ ม ภายใน เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Governance)

-174. สหกรณ์ มี ก ารเผยแพร่ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้ ส มาชิ ก คณะกรรมการ เจ้ าหน้ า ที่
สหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ การดาเนินกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของธรรมาภิบาล และนาไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์
5. มีการจัดอบรม/บรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
และรณรงค์ให้สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์
6. สหกรณ์ จั ดท าคู่ มือ ธรรมาภิ บาลของสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ผู้ สมาชิ ก คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ

2.7 ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับธรรมำภิบำล
1. ความโปร่งใสเป็นหลักที่ใช้ในการสร้างความไว้วางใจของคนในสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของสหกรณ์ เนื่ องจากเดิม นั้น สหกรณ์ ดาเนิน การโดยมุ่ ง เน้ น ให้ค วามส าคั ญ ที่ ผลสั มฤทธิ์ม ากกว่ า
กระบวนการดาเนินการ ซึ่งอาจทาให้ ไม่สามารถตรวจสอบ ติดตาม กระบวนการต่าง ๆ ได้ ทาให้ขาดความ
โปร่งใส ชัดเจน ในการดาเนินงานของสหกรณ์
2. การกาหนด ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่ถือใช้ปฏิบัติอาจไม่เป็นธรรม
ไม่ทันสมัย ไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการเลือกปฏิบัติ และอาจเปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้
อานาจเพียงฝ่ายเดียว
3. การเข้าถึงองค์กร กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย หรือ
ผู้มีความสนใจเกี่ยวข้องยังกระทาได้ยาก
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3. สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทบทวนหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการประเมิน ให้มีความละเอียด
ชัดเจน มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทาหลักเกณฑ์ขึ้ นมาใหม่ จึงได้ส่งเสริมให้สหกรณ์นาไป
ปฏิบัติภายใต้โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

3.1 ควำมเป็นมำของสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุนเป็นปัจจัยสาคัญของการเจริญเติบโตของธุรกิจ แต่ถ้าธุรกิจนั้น
จะอาศัยทุนของตนเองเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ ต้องอาศัยแหล่งเงินทุน
จากภายนอกด้วย ได้แก่ สถาบัน การเงิน และตลาดทุน แต่การจะเข้าถึง แหล่ งเงินทุ นภายนอกได้ ธุรกิจนั้ น
จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุน หรือสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม ว่าหุ้นที่ลงทุนหรือเงินที่ให้กู้ยืมจะไม่สูญ
หายและได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
สหกรณ์ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ต้องได้รับความน่าเชื่อถือจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นสาคัญ เพราะถ้าขาด “ความน่าเชื่อถือ ” การดาเนินธุรกิจอาจจะประสบปัญ หาและล้มลงในที่สุ ด ความ
น่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นได้ สหกรณ์ต้องมี “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อการใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม สหกรณ์สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง ส่งผลให้
สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ก าหนดนโยบายในการส่ง เสริม และสนั บ สุน นให้ สหกรณ์ ทุ กสหกรณ์
ทุกประเภทมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ธรรมาภิ บาล
ในสหกรณ์ 6 หลั ก ประกอบด้ ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ้ ม ค่ า ในแต่ ล ะหลั ก จะมี เกณฑ์ ชี้ วั ด และประเมิ นผลธรรมาภิ บ าล
โดยมุ่งเน้นเครื่องมือชี้วัดเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้อย่างชัดเจน
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559 เพื่อให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาลด้วยการ
นาไปใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์และมีการปฏิบัติในทุกระดับทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
ต่อมาในปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ มีแนวคิ ดที่จะส่ งเสริมสหกรณ์ ให้ เป็ น
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จึงได้แต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ เพื่อกาหนดเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น SCG การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) จากการศึกษาหลักเกณฑ์ ได้ข้อสรุปโดย
นาเกณฑ์สาหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ของส านั ก งาน ก.พ.ร. และความเป็ น สหกรณ์ มาปรั บ ใช้ เข้ า ไปในแต่ ล ะหลั ก เพื่ อ ให้
เหมาะสม และให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึง ได้กาหนด “หลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ขึ้นมาใหม่ เป็น 9 หลัก ได้แก่ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลั กการมอบอานาจ หลั กนิ ติธ รรม และหลักความเสมอภาค เริ่ มใช้สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ที่ มีทุ น ดาเนิน การ
1,000 ล้านบาทขึ้นไป
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3.2 ควำมหมำยของสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล หมายถึง สหกรณ์ที่ดาเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุม
ภายในที่ดี ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด การดาเนินกิจการธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ และยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
ของสหกรณ์อย่างแท้จริง

3.3 ควำมจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
สืบเนื่องจากการดาเนิน งานของสหกรณ์ มีปัญ หาการทุจริตโดยผู้บริหารของสหกรณ์ มีการ
ดาเนิ น ธุรกิ จ นอกรูป แบบสหกรณ์ มี ก ารระดมเงิน ทุ น จากภายนอกมาลงทุ น แสวงหาก าไรมาแบ่ ง ปั น กั น
เกิดความเสี่ยงและนามาสู่ความเสียหายแก่ระบบสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึง ได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็น ความสาคัญ ในการส่ง เสริมสหกรณ์ ดาเนิ นงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด เน้นการ
สร้างระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดี
เพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีการควบคุมภายในที่ดี ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดาเนินกิจการในรูปแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ จึงได้ทบทวนแนวทางการส่งเสริมและการสร้างธรรมาภิบาลขึ้นในสหกรณ์ใหม่ ให้มีความเข้มข้น
ในเรื่อ งการส่ งเสริ มและการสร้า งธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ ผ่ านกิ จ กรรมธุ รกิ จ มี ร ะบบงานภายในสหกรณ์
นโยบายการนาไปสู่การปฏิบัติ เคร่งครัดจริงจัง และมีกระบวนการอย่างมีขั้นตอน ละเอียดรอบครอบ จึงต้อง
ส่ง เสริมพัฒนาสหกรณ์ ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ภายใต้การดาเนินโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จึงต้องส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดาเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ ให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

3.4 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
- เพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
- เพื่ อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบั ติ
ถือใช้อย่างเคร่งครัด และดาเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์
- เพื่อให้สหกรณ์ ตระหนักถึงคุณ ค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล และมีการปฏิบัติใน
ทุกระดับ ทั้งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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3.5 ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจำกกำรเป็นสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
เมื่อสหกรณ์ถือปฏิบัติตามหลัก “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ในการดาเนินธุรกิจ ผลที่
ได้รับกลับ มา คือ “ความเชื่อ ถือ ”จากสมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป สถาบัน การเงิน สังคม ฯลฯ เพราะ
ทุกส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมต้องการให้สหกรณ์ มีค วามซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม และไม่เอาเปรียบต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป ผลที่ได้รับกลับมาของสหกรณ์
พอสรุปได้ ดังนี้
1. สร้ำงให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ ได้รับกำรยอมรับในวงกำรธุรกิจ เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
สหกรณ์ที่ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สนองตอบความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล จะส่งผลให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย (สมาชิก ประชาชนทั่ วไป สถาบัน
การเงิน ) รวมทั้ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สถาบัน การเงินและแหล่ง ทุนต่าง ๆ จะให้ความเชื่อมั่น กับ
สหกรณ์ ที่ เป็ นสหกรณ์ สีข าวด้วยธรรมาภิบ าล และพร้อ มจะให้ การสนั บ สนุ นด้ วย เพราะความน่ าเชื่อ ถือ ที่
สหกรณ์สั่งสมไว้ จะทาให้ผู้ให้การสนับสนุนมั่นใจว่าเงินที่ให้กู้ยืมจะไม่สูญหาย ไม่ว่าสถาบันการเงินใดก็ต้องการ
ให้สินเชื่อ และให้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกลง เพราะปล่อยสินเชื่อให้แล้วปลอดภัยไม่ต้องกลัวสูญ เนื่องจากสหกรณ์
มีความรับผิดชอบและธุรกิจดาเนินไปด้วยดี
2. กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดศรัทธำ และรักองค์กร
ตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์ที่มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อสมาชิก
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของสมาชิกเป็นหลัก ด้วยการให้บริการแก่สมาชิกโดยคานึง ถึง
ความปลอดภัยและความคุ้มค่า ที่สมาชิกจะได้รับจากบริการ จะนาไปสู่การเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็น
การขยายธุรกิจในอนาคต เป็นแนวทางปฏิบัติที่คานึงถึงสมาชิกสหกรณ์ และให้ความสาคัญกับการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งจะทาให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความศรัทธาและรักองค์กรยิ่งขึ้น
3. เพิ่มภูมิคมุ้ กันที่ดี เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนมั่นคง
ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิ วัตน์ มี โอกาส
สูงมากที่จ ะนากิจ การไปสู่ความเสี่ยงใหม่ ๆ ซึ่ง ยากจะคาดเดา การบริห ารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งเป็นการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีธรรมาภิบาล มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยป้ องกันผลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้ นทั้ งจากภายในและภายนอก เป็น การเพิ่ มภู มิคุ้มกัน ให้แ ก่
สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจให้น้อยลง
4. เพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
สหกรณ์ที่มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมีการควบคุมภายในที่ดี บริหารจัดการโดยยึด
หลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้) การดาเนินกิจการธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณ์ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมาชิก ประชาชนทั่วไป
และสถาบันการเงิน) และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและให้การตอบสนองที่ดี เป็นโอกาสที่จะทาให้
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และนากิจการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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3.6 หลักเกณฑ์กำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เห็นถึ งความสาคั ญ ในการส่ง เสริม สหกรณ์ ให้มีก ารปฏิบัติ ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล จึงได้มีการศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้มีความเข้มข้นขึ้น
โดยนาเกณฑ์สาหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ของสานักงาน ก.พ.ร. มาใช้เป็นแนวทาง และปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลัก
เพื่อ ให้ เหมาะสมกับ บริบ ทของสหกรณ์ กรมจึง ได้กาหนดเป็น “หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สหกรณ์ สีขาวด้ว ย
ธรรมาภิบาล จานวน 9 หลัก ดังนี้
1. หลั กประสิทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ สหกรณ์ ได้ด าเนิน การต่าง ๆ ตาม
อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสาเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้ โดยการปฏิบัติสหกรณ์จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน
2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) หมายถึง การที่สหกรณ์สามารถดาเนินการต่าง ๆ ตาม
หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ และมีเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ดาเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งด้านเวลา
ทรัพยากร และกาลังคน
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่สหกรณ์ มี การบริหารจัด การ
และดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ สามารถตอบสนองต่อ
ความขัดแย้งหรือความต้องการของความต้องการของสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ
ความแตกต่างกัน
4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การที่ทุกฝ่ายในสหกรณ์ตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลจากการกระทาของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของ
ผู้มีส่วนร่วมในสหกรณ์ รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสาธารณะ และการช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อสังคม
5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดย
พัฒ นาวิธีก ารดาเนิน งานของสหกรณ์ ที่โปร่งใส กาหนดขั้น ตอนการให้บ ริการที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบได้ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ รวมถึง การประสานความร่วมมือระหว่างองค์ก รทาให้เกิ ดความโปร่งใสกั บสัง คม
ภายนอก
6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง สหกรณ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้แก่ สมาชิก
กรรมการ และฝ่ ายจั ด การ มี โอกาสได้ เข้ าร่ วมในการรับ รู้ เรีย นรู้ ท าความเข้ าใจ ร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น
การตัดสินใจทั้งในด้านการบริหารการจัดการและการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงความผาสุกของ
ส่วนรวม รวมถึงร่วมรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานของสหกรณ์ด้วย
7. หลักกำรมอบอำนำจ (Empowerment) หมายถึง สหกรณ์มีการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนิน การให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงกระบวนการ การดาเนินงานที่ดี
ของสหกรณ์
8. หลักนิติ ธรรม (The Rule of Law) หมายถึ ง สหกรณ์ ได้ กาหนด กฎ ระเบี ยบ ประกาศ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝ่ายใน
สหกรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

-229. หลักควำมเสมอภำค (Equity) หมายถึง การที่สหกรณ์ ดาเนินการโดยการยึดมั่นความ
ถูกต้อง ไม่มีการแบ่งแยก อีกทั้งยังต้องคานึงถึง ความเสมอภาค แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดย
รณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยึดถือในการปฏิบัติง านใน
หน้าที่ และได้รับการปฏิบัติได้เท่าเทียมกัน

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์
1. ทุจริต หมายถึง การที่มีผู้เจตนากระทาการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น และทาให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ และหรือสมาชิกและหรือบุคคลภายนอก เช่น
- ทุจริตเกี่ยวกับเงินกู้
- ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด
- ทุจริตเกี่ยวกับเงินฝากของสหกรณ์
- ทุจริตเกี่ยวกับเงินรับฝากสมาชิก
- นาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเป็นเงินทดรอง
- นาทรัพย์สินของสหกรณ์ไปขายโดยมิชอบ
- เบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ
- ประเด็นอื่นๆ
2. ข้ อ บกพร่อ งทำงกำรบั ญ ชี หมายถึง จงใจฝ่ าฝื น ระเบี ยบ คาสั่ ง นายทะเบี ยนสหกรณ์
เกี่ยวกับการบัญชี
3. กำรกระท ำนอกกรอบวั ต ถุ ป ระสงค์ หมายถึง สหกรณ์ มี ก ารกระท าที่ ไ ม่ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใน
วัตถุประสงค์ และอานาจกระทาการตามข้อบังคับของสหกรณ์ เช่น
- การลงทุนไม่เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดทาโครงการ/สวัสดิการโดยมิชอบ
- ดาเนินธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
- มุ่งดาเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกเป็นหลัก
- รับเงินฝากจากบุคคลภายนอก
- ลงทุนด้านที่พักอาศัย โดยมิได้มีระบุไว้ในวัตถุประสงค์
- ประเด็นการดาเนินการอื่นๆ
4. พฤติก รรมที่ อำจก่ อ ให้ เกิ ดควำมเสีย หำย หมายถึง พฤติ กรรมหรือ กระทาการที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ เป็นมูลค่าสูง หรือกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็นพฤติ กรรมที่ ทาซ้าๆ ของ
สหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือผู้ที่แอบอ้างแล้วทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า
สหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
- การกาหนดหลักเกณฑ์ กติกาที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม
- การดาเนินการที่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี/กฎหมาย
- การนาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- การยืมเงินทดรองที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การร่วมโครงการกับภาคเอกชนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- บุคลากรสหกรณ์มุ่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- หลีกเลี่ยง ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ
- พฤติกรรมอื่น ๆ

-23กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทาเกณฑ์ป ระเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยนาเกณฑ์
สาหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) มาใช้เป็นแนวทางการ
ประเมิน แล้วปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 9 หลัก
ได้แก่
ตำรำงที่ 1 เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

หลักสหกรณ์สีขำว
ด้วยธรรมำภิบำล
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการมอบอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค

รวมทัง้ สิน้

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำร
ประเมิน (ข้อ)

ระดับกำร
พิจำรณำ

13
13
12
12
13
13
7
10
7

3
2
6
6
2
4
3
6
5

1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5

100

37

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์มำตัดคะแนน ได้แก่
ตำรำงที่ 2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ทุจริต
2. ข้อบกพร่องทางการบัญชี
3. การกระทานอกกรอบวัตถุประสงค์
4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

รวมทัง้ สิน้

คะแนน
30
10
10
10

60

หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล (9 หลัก) โดยได้มีการนาเกณฑ์สาหรับ
ใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) มาปรับใช้เป็นแนวทาง แล้วปรับความ
เป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม โดยยังคงยึดหลักสาคัญของหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์เดิม (6 หลัก) ไว้ด้วย

-24ตำรำงที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์กำรประเมินสหกรณ์สีขำว
ด้วยธรรมำภิบำล (ใหม่) 9 หลัก

หลักเกณฑ์กำรประเมินธรรมำภิบำล
ในสหกรณ์ (เดิม) 6 หลัก

หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักการมอบอานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค

หลักความคุ้มค่า
หลักความคุ้มค่า
หลักความคุ้มค่า
หลักความรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม

3.7 แนวทำงกำรสร้ำงธรรมำภิบำลตำมโครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
การบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดีมีธรรมาภิบาลนั้น สหกรณ์เองจะต้องสร้างความสมดุล โดยเชื่อม
องค์ประกอบ 3 ด้าน ภายในสหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ ด้านสมาชิกผู้ใช้บริการ ด้านการจัดการธุรกิจ และด้านการ
บริหารงานสหกรณ์ให้ดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความมั่นคง โดยส่งเสริมให้ทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก คือ
1. หลักประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย ได้แก่
1.1 กำรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิผล สหกรณ์ต้องมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี คือ
- แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) วัตถุประสงค์ 4) กลยุทธ์
และ 5) ตัวชี้วัด
- แผนปฏิบัติงานประจาปี ประกอบด้วย 1) รายะละเอียดของแผนงาน/โครงการ
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ 3) เป้ า หมาย 4) ขั้ น ตอน 5) ระยะเวลา 6) งบประมาณค่ าใช้ จ่ า ยหรื อ เงิ น ลงทุ น และ
7) ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติงานต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- กระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์มี 6 กระบวนการ คือ 1) มีการประชุ ม
3 ฝ่าย (สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ) 2) มี การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เช่น สถานภาพองค์กร
ผลการดาเนิน งานในอดีตปั ญ หาอุป สรรค การปฏิ บัติง านของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ เทคโนโลยี
กระบวนการระบบการบริหารจัดการ เป็นต้น 3) มีการจัดทา SWOT 4) มีการประเมินความเป็นไปได้/ความ
เหมาะสมของแผนงาน/โครงการ 5) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จัดให้มีการสื่อสารชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์แก่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 6) มี การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของสหกรณ์ลงสู่เจ้าหน้าที่สหกรณ์รายบุคคลได้ครบทุกระดับ และมีการจัดทาข้อตกลงใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับที่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ตลอดจนมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการต่างๆ เช่น Balanced Scorecard,
Strategy Map เป็นต้น

-25- ระบบการติดตามประเมินผล คือ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง/ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างสม่าเสมอเป็นราย
ไตรมาสโดยรายงานจะต้องมีการระบุสาเหตุปัญหา และแนวทางแก้ไขที่จะทาให้ผลปฏิบัติงานดีขึ้น
- รายละเอียดตัวชี้วัดในหัวข้อประสิทธิผล จะอิงกับผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานในหมวดประสิทธิผลโดยในแต่ละปีจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมโดยผลการปฏิบัติงานจะต้อง
บรรลุเป้าหมายตามแผนทุกแผน แต่ละแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีจะต้องมีความครอบคลุมนโยบายหลักสาคัญ
4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ (ภาษี กฎหมาย ค่าบารุง สันนิบาต ฯลฯ) สังคม ชุมชน (CSR) และสิ่ง แวดล้อม (เช่น
มลพิษ) 2) ด้านสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านองค์กร และ4) ด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (สมำชิก กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) สหกรณ์
ต้องมีองค์ประกอบของแผนบริหารทรัพ ยากรบุคคล พิจารณาจาก มีการวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน/ภายนอก
(SWOT) ที่เกี่ยวกับประเด็นทางด้านทรัพยากรบุคคล มีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุค คล
มีก ลยุ ท ธ์ท างด้ านทรัพ ยากรบุ ค คลที่ สาคัญ เช่น ด้ านโครงสร้างบริห ารและโครงสร้างองค์ กร ด้ านผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
- มาตรฐานการบริหารทรัพ ยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) ฝ่ายสมาชิก การพัฒนา
องค์ความรู้ สิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วม อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 2) ฝ่ายกรรมการ การพัฒนาองค์
ความรู้ บทบาทหน้าที่ การบริหารงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 3) ฝ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดย
จะต้องมีการจัดการอัตรากาลัง การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ความสามารถรายตาแหน่ง ช่องทางการสื่อสารกับ บุคลากร การจัดทาจรรยาบรรณการจัดท า
ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในการทางาน
1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ สหกรณ์ ต้องแผนพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมี
รายละเอียด/องค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ขั้นตอน 3) ระยะเวลา
4) เป้าหมาย 5) ผู้รับผิดชอบ และ6) งบประมาณที่ใช้
- แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายละเอียด/องค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการเจริญเติบโต อัตราส่วนทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน
คุณภาพสินทรัพย์ การป้องกันความเสี่ยง ประสิทธิภาพการทารายได้ ทะเบียนหุ้น ทะเบียนสมาชิก ประวัติของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลธุรกิจทรัพย์สินของสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีการเชื่อมโยง
กับการดาเนินงานของสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการและบริการสมาชิก
- มาตรฐานในการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
สหกรณ์อื่นได้ มีดังต่อไปนี้
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 1) ระบบ
MIS/EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 2) ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน
การติ ดตามหรื อ วัด ผลการดาเนิ น งานของสหกรณ์ และ3) ระบบการรายงานผลและเปรีย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานกับเป้าหมาย
(2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง 2) ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่เกิด/Early Warning System

-26(ระบบเตือนภัย/แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร) และ
3) การบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการจั ดการที่ ดี (IT Governance) ประกอบด้วย การมีระบบดูแ ล
สภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน (IT Security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(3) ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การควบคุ ม และการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 1) การน าระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ ามาช่ วยควบคุ มภายในและ
ตรวจสอบภายในเพื่ อ สร้า งความมั่ น ใจได้ ว่าสหกรณ์ ไ ด้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บกฎหมาย ข้อ บั ง คับ ต่า ง ๆ
ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน 2) ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit)
- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถของบุคลากรทุกตาแหน่งที่สหกรณ์ต้องการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนมีอยู่ 2) การยกระดับความรู้และความสามารถของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใน
การผนวกรวมการจั ด การด้ า นเทคโนโลยี กั บ การวางนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาสหกรณ์ 3) การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศที่สหกรณ์มีอยู่
- ระบบสารสนเทศที่ สนั บสนุน การดาเนิน งานตามหลั กธรรมาภิ บ าลหรือ เกณฑ์
สหกรณ์สีขาว ประกอบด้วย 1) การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่สมาชิก คือ การลดระยะเวลาใน
การให้บริการแก่สมาชิก เช่น ในเรื่องการอนุมัติเงินกู้ และความสะดวกในการให้บริการของสมาชิก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย เช่น การติ ดต่ อกั บ สหกรณ์ ได้ห ลายช่อ งทาง หรือการให้บ ริก าร Online 2) การด าเนิ น การหรื อ
แผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่จาเป็นจะต้องนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
- ระบบสารสนเทศที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการภายในและภายนอกองค์ ก ร
ประกอบด้วย 1) การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ 2) การนาระบบ
เข้ามาช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ 3) การนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และ4) การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
2. หลักประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย
2.1 กำรบริห ำรจั ด กำรสหกรณ์ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานหรื อ
ผู้รับผิดชอบ ในที่นี้ให้หมายรวมถึง การออกคาสั่ง ประกาศ หรือการมอบหมายจากมติที่ประชุมใหญ่ มติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (โดยให้ใช้กับในทุกๆ ข้อที่มี “การแต่งตั้ง
คณะทางาน หรือผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”) ให้มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตามหลักนั้น
- รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) มำตรฐำนคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน หมายถึง สหกรณ์เผยแพร่มาตรฐานคุณภาพงานและแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow)
แต่ละเรื่องที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคนจะต้องทาให้แล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกทั่วไปรับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการ 2) ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง สหกรณ์
ควรแสดงถึงต้นทุนในการดาเนินงานที่ชัดเจน และคณะกรรมการสามารถใช้ข้อมูลในการกาหนดแนวทางการใช้
ทรัพ ยากรโดยรวมของสหกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ3) แผนลดค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน หมายถึง
สหกรณ์มีแผนกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับรายรับของสหกรณ์ โดยดูจากร้อยละค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานปีปัจจุบันลดลงจากปีก่อน เพื่อถือปฏิบัติในการลดค่าใช้จ่ายต่อไป

-272.2 กำรดำเนินกำรภำรกิจด้วยควำมคุ้มค่ำ การแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบ ในที่นี้
ให้หมายรวมถึง การออกคาสั่ง ประกาศ หรือการมอบหมาย จากมติที่ประชุมใหญ่ มติที่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิ น การ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ (โดยให้ ใช้ กั บ ในทุ กๆ ข้ อที่ มี “การแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน หรื อ
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”) ให้มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามหลักนั้น
ๆ
- การประเมินความคุ้มค่า พิจารณาจากผลผลิตที่กาหนดไว้ตามที่ปรากฏในรายงาน
กิจการประจาปีของสหกรณ์ โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่าจะต้องเป็นภารกิจหลักของสหกรณ์ ซึ่งเป็น
เป้าหมายการให้บริการของสหกรณ์ที่แสดงประสิทธิภาพในการให้บริการและประสิทธิผลจากการให้บริการอัน
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ดังนี้ 1) งานให้บริการที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก 2) งานให้คาปรึกษา
แนะนาที่ ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก 3) งานสนับสนุนเครือข่ายการให้บริการแก่ขบวนการสหกรณ์
4) งานเผยแพร่การวิจัยและเผยแพร่สารสนเทศที่ให้ผลประโยชน์ด้านองค์ความรู้แก่ขบวนการสหกรณ์ 5) งาน
ฝึกอกบรม การถ่ายทอดความรู้ให้บริการความรู้ให้แก่ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประชาชน
ทั่วไป 6) การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 7) งานด้านวิจัยหรือวิชาการสนับสนุนการปฏิบัติการภายใน
สหกรณ์ 8) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการ และ9) งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
3. หลักกำรตอบสนอง ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย
3.1 ควำมส ำเร็ จในกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิ บั ติง ำนประจำปี
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร มีองค์ประกอบความครบถ้วนของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต นโยบายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว
เป้าหมายที่กาหนดต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกแผนงาน และโครงการ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานสหกรณ์ และผู้รับ ผิดชอบ และแผนปฏิ บัติงำนประจำปี ประกอบด้วย แผนงาน/
โครงการ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงานระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและอื่นๆ
- การติดตามการรายงานและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง สหกรณ์ต้อง
มีการกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ในการติดตามการรายงานและประเมินผล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการรายงานที่
เป็นมาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา ความถี่ ระบบการสอบทานข้อมูล และผู้รับผิดชอบ
โดยสหกรณ์เป็นผู้กาหนด
3.2 ความส าเร็จ ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารที่ ค รบถ้ ว น
สหกรณ์มีฐานข้อมูลสถิติการให้บริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน ต้องคานึงถึงความ
ครบถ้วนของข้อมูลการให้บริการ ความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ รายละเอียด หรือความแม่นยาของข้อมูล ความ
ทันเวลา การรักษาความปลอดภัย ความเชื่อมโยง และความเหมาะสมกับการใช้งาน
- ความหลากหลายของช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น 1) เอกสารสิ่งพิมพ์
2) แผ่นพับ 3) จดหมายข่าว 4) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) ติดประกาศต่างๆ 6) เว็บไซต์ 7) การจัดทา
Spot โฆษณา 8) การจัดทาโลโก้ 9) การจัดนิทรรศการ 10) การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่ง พิมพ์( Press release)
11) การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ 12) การเผยแพร่ ผ่านสื่อวิทยุ 13) การจัดแถลงข่าว (Press conference)
14) การจั ด ท าสื่ อ เผยแพร่ (Billboard) 15) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร 16) Facebook 17) Line
18) Youtube และ19) รายงานกิจการประจาปีของสหกรณ์

-28- การติดตามการรายงานและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง สหกรณ์ต้อง
มีการกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ในการติดตามการรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
รูปแบบการรายงานที่เป็นมาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา และความถี่ระบบการสอบ
ทานข้อมูล
3.3 กำรจัดให้มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีควำมครบถ้วนและมีประสิทธิผล สหกรณ์มี
การการติ ด ตาม การรายงาน และการประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบ หมายถึ ง สหกรณ์ ต้ อ งมี ก ารก าหนด
องค์ประกอบต่างๆ ในการติดตามการรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบรูปแบบการ
รายงานที่เป็นมาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา และความถี่ระบบการสอบทานข้อมูล
3.4 กำรน ำนวั ต กรรมมำพั ฒ นำมำตรฐำนคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร ประกอบด้ ว ย
1) นวั ต กรรม (Innovation) หมายถึ ง การคิ ด ค้ น ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ระบบงานให้ ดี ขึ้ น ลดขั้ น ตอน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งอาจเป็นแนวทางใหม่หรือนามาปรับใช้ให้ดีขึ้น และ2) กำรติดตำม กำร
รำยงำน และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ หมายถึง สหกรณ์ต้องมีการกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ในการ
ติดตาม การรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการรายงานที่เป็นมาตรฐาน
ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา และความถี่ระบบการสอบทานข้อมูล
3.5 ระบบกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล
3.6 กำรพัฒนำผู้ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ใจให้บริกำร สหกรณ์ต้องมี แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ควรมีการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดความต้องการฝึกอบรมและนาไปสู่การกาหนดแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในระยะสั้นและระยะยาว
4. หลักภำระรับผิดชอบ ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย
4.1 กำรจัดทำตำแหน่งงำนและคำบรรยำยลักษณะงำนของสหกรณ์ได้ครบถ้วน มีการ
แต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบ ในที่นี้ให้หมายรวมถึง การออกคาสั่ง ประกาศ หรือการมอบหมายจากมติ
ที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (โดยให้ใช้กับในทุก ๆ
ข้อที่มี “การแต่งตั้งคณะทางาน หรือผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”) ให้มีการกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามหลักนั้น ๆ
- ความครบถ้ ว นขององค์ ป ระกอบค าบรรยายลั ก ษณะงาน ได้ แ ก่ 1) ระบุ ชื่ อ
ตาแหน่งและข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งในโครงสร้างการบริหาร 2) ระบุวัตถุประสงค์ขอบเขตงานที่ชัดเจนสาหรับ
แต่ละตาแหน่ง 3) ระบุคุณสมบัติพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง 4) ระบุถึงอานาจในการตัดสินใจ
หรืออานาจในการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง และ5) ระบุถึงสังกัด สายการบังคับบัญชา และการรายงาน
- การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เรื่ อ งต าแหน่ ง งาน (ข้ อ มู ล รายบุ ค คล) ประกอบด้ ว ย
1) ประวัติพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ อายุ การศึกษา รายได้ ฯลฯ 2) ประวัติการฝึกอบรมดูงาน 3) ประวัติการเลื่อนขั้น
ความดีความชอบ
4.2 กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยขององค์กรสู่ระดับบุคคล สหกรณ์มีการจัดทา
แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้ าหมายระดับองค์กร หมายถึง การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี หรือแผนที่
ยุท ธศาสตร์ (Strategy map) ระดับ องค์ ก ร หรือ แผนธุร กิ จ และแสดงให้ เห็ น ถึ ง การถ่ า ยทอดตั ว ชี้วั ด และ
เป้าหมายลงสู่ระดับส่วนงานและระดับบุคคล

-29- การถ่ ายทอดตั วชี้ วัด และเป้ าหมายในแนวตั้ ง (Vertical Alignment) หมายถึ ง
การถ่ ายทอดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายจากบนลงล่ าง (Goal-cascading Method) โดยเป็ น การถ่ า ยทอดจาก
ระดับสูงของสหกรณ์ไปสู่ระดับต่างๆ ในสหกรณ์
- การถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายในแนวนอน (Horizontal Alignment)
หมายถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระหว่างหน่วยต่า งๆ ภายในสหกรณ์ และระหว่างตาแหน่ง งานภายในสหกรณ์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างแผนกและช่วยให้เป้าหมายหลักขององค์กรมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสหกรณ์กาหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ร้อยละ 90 ดังนั้น แต่ละแผนกจะต้องร่วมกันในการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของ
แผนกตนเอง เพื่อให้ในภาพรวมของสหกรณ์มี ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายที่
สหกรณ์ได้กาหนดไว้ เป็นต้น
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีระบบการ
รายงานผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ อ ย่ างสม่ าเสมอ ครบถ้ ว น มี คุ ณ ภาพ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
4.3 กำรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรควบคุมภำยในที่ดี สหกรณ์มีการควบคุมภายใน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control
Activities) 4) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communications) และ5) การติ ด ตาม
ประเมินผล (Monitoring)
- การดาเนินการตามกิจกรรมการควบคุม พิจารณาจาก 1) คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์และคณะทางาน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 2) มีการ
จากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เช่น กาหนดระดับ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึง เป็นต้น 3) มีการจัดทาทะเบียน/ตรวจนับทรัพย์สิน 1 ครั้งต่อปีโดยตรวจนับแล้วเสร็จและ
การกระทบยอดไม่มีส่วนต่าง 4) มีการจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินสด เช่น เงินสดรับจากการชาระหนี้เท่ากับเงินสด
รับในทะเบียน และ5) มีการจัดทา/สอบทานคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สาคัญครบถ้วนทุกระบบ
- การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
ประกอบด้ ว ย กำรควบคุ ม ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย 1) โครงสร้ า งและการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ 2) การควบคุ ม
ประมวลผล 3) การจัดหาระบบสารสนเทศ และ4) การรักษาความปลอดภัย กำรควบคุมเฉพำะระบบงำน
ประกอบด้วย 1) การควบคุมข้อมูลนาเข้า 2) การควบคุมประมวลผลและบันทึกรายการ และ3) การควบคุม
ผลลัพธ์
4.4 กำรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสหกรณ์ มีการระบุ/บ่ง ชี้
ความเสี่ยงขององค์กร กาหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ด้านการดาเนิน งาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (S-O-F-C) หรือความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก (Event Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีของสหกรณ์ต้อง ประกอบด้วย
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(ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้นั้น
(Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk Appetite/Risk Tolerance ดังกล่าว ต้องครอบคลุมความเสี่ย งทุกด้าน
โดยสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ น Strategic Risk/Operational Risk/ Financial Risk และCompliance Risk
(S-O-F-C) โดยRisk Appetite และ Risk Tolerance ที่กาหนดจะต้อ งแสดงให้เห็ นถึง ความเชื่อ มโยง/ความ
สอดคล้ องกับ เป้ าหมาย/วัต ถุป ระสงค์ขององค์ กรได้อ ย่างชัด เจนโดยที่ (1) ควำมเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ (Risk
Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกาหนดนั้นจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง (2) ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับ
ความเบี่ ย งเบนจากเกณฑ์ ห รื อ ประเภทของความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง ท าให้ อ งค์ ก รมั่ น ใจได้ ว่า องค์ ก รได้
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2) เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
4) ระยะเวลำ
5) ผู้รับผิดชอบ
- คู่มื อ หรือ แนวทางบริห ารความเสี่ ยง จัด ทาขึ้ น เพื่ อเป็น แนวทางให้ บุค ลากรใน
สหกรณ์ ไ ด้ รับ รู้ แ ละถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกัน หรือ ลดความเสี่ ย งที่ จะเกิด จากการด าเนิ น งานในปี บั ญ ชีนั้ น ๆ
ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 2) นโยบายวัตถุประสงค์ขอบเขตการ
ดาเนินงานระยะเวลาและกิจกรรมในการดาเนินการรวมทั้งการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน 3) การระบุ
ความเสี่ยงของสหกรณ์ และ4) การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงแต่ละประเภท 5) การกาหนด/
คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่เกิดและระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลือของสหกรณ์ และ6) การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล
ของการบริหารความเสี่ยง
4.5 กำรจัดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนโดยมีกำรเชื่อ มโยงกับ
ระบบแรงจูงใจ และระบบกำรให้โทษอย่ำงเป็นรูปธรรม หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับบุคคล พิจารณาจาก
ความสอดคล้องของตัวชี้วัดระดับบุคคลกับภารกิจ และผลผลิตหลักของตาแหน่งงานนั้นในกรณีที่ตาแหน่งนั้นมี
มาตรฐานงานหรือตัวชี้วัดระดับบุคคลสอดคล้องมาตรฐานงาน (Job Standard) ที่กาหนด นอกจากนี้ ตัวชี้วัด
ระดับบุคคลต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร โดยถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่ระดับบุคคล
- ระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น
ข้อมู ลรายบุ คคลในด้ านของการป่ วย ลา สาย ขาด ของเจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ข้ อมู ลประวั ติ การท างานข้ อมู ลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล เป็นต้น
- ระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่ละคน ข้อมูลการให้ผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เปรี ยบเที ยบผลการประเมิ น การปฏิ บั ติง าน และข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ กฎระเบี ย บทางด้ านผลตอบแทน
สิทธิประโยชน์ เป็นต้น
4.6 กำรจัดให้มีกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดนโยบายและแผนความรับผิดชอบ ควรประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์กร และ4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
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ประกอบด้วย 1) สรุปผลการวิเคราะห์ การดาเนินงานในอดีตถึง ปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะความรับผิด ชอบของ
สหกรณ์ 2) นโยบาย 3) ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ 4) ตัวชี้วัด/เป้าหมายในแต่ละปี 5) แผนงาน/โครงการ
(initiatives) และ6) ผู้รับผิดชอบ
- องค์ประกอบของแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะสั้น
(แผนปฏิบัติงานประจาปี) ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ 2) แผนงาน/โครงการ 3) เป้าหมาย
4) ขั้นตอนการดาเนินงาน 5) ระยะเวลา 6) งบประมาณ และ7) ผู้รับผิดชอบ
5. หลักควำมโปร่งใส ประกอบด้วย 2 ย่อย
5.1 กำรเปิ ดเผยข้อมู ลข่ำวสำรแก่สมำชิ ก กรรมกำร เจ้ ำหน้ำที่ สหกรณ์ และผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสีย “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของสหกรณ์ เช่น ชุมชนในท้องถิ่น ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้ง ผู้รับบริการอื่น ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มา
รับบริการจากสหกรณ์โดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น 1) เอกสารสิ่งพิมพ์ 2) แผ่นพับ 3) จดหมาย
ข่าว 4) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) ติดประกาศต่างๆ 6) เว็บไซต์ 7) การจัดทา Spot โฆษณา 8) การจัดทา
โลโก้ 9) การจัดนิทรรศการ 10) การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์(Press release) 11) การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
12) การเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ 13) การจั ด แถลงข่ า ว (Press conference) 14) การจั ด ท าสื่ อ เผยแพร่
(Billboard) 15) การจั ดตั้ งศู น ย์ ข้ อมู ลข่ าวสาร 16) Facebook 17) Line 18) Youtube และ19) รายงาน
กิจการประจาปีของสหกรณ์
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบริหาร
งบประมาณ และการดาเนินงานของสหกรณ์ 2) แผนปฏิบัติงานประจาปี 3) ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
4) โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ 5) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติง านประจาปี 7) แผนงาน/โครงการลงทุนที่สาคัญ (ถ้ามี)
(ทั้งนี้หากสหกรณ์ไม่มีโครงการลงทุนให้สหกรณ์เปิดเผยหัวข้อดัง กล่าวและระบุรายละเอียดว่า “สหกรณ์ไม่มี
โครงการลงทุนในปีปัจจุบัน ”) 8) การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคาที่คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ล งนาม 9) นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รที่ ดี 10) นโยบายการแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
11) การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญ ชีหรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ 12) กฎ ข้อบังคับ คาสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้
สมาชิก ได้ทราบ 13) สถานที่ติดต่อเพื่ อขอรับข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาในการติดต่อ และ14) รายงาน
กิจการประจาปี
5.2 ระบบกำรควบคุมภำยใน สหกรณ์มีการแต่งตั้งคณะทางานควบคุม ภายใน หมายถึง
คณะบุคคลที่ได้รับจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งมาจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
มีหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
- คณะทางานควบคุมภายในต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพียงอย่าง
เดียวและมีการสับเปลี่ยนทุก 3 ปี
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ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ต้องครอบคลุมทุกระบบงำนต่ำงๆ ในสหกรณ์) ประกอบด้วย 1) แผนก/ฝ่ายต่างๆ
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นๆ (ผู้รับตรวจ) 2) เรื่องที่จะตรวจสอบหมายถึงระบบและแผนตรวจสอบระยะ
ยาว 3) ระยะเวลาที่จะทาการตรวจสอบ 4) จานวนคน/วันที่จะทาการตรวจสอบ และ5) ระดับความเสี่ยง
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ประกอบด้ ว ย 1) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจสอบ 2) ขอบเขตการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเรื่ อ งที่ ต รวจความถี่ ใ นการตรวจสอบระยะเวลาการตรวจสอบจ านวนคน/วั น
3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ5) ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ
- การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) การระบุปัจจัยเสี่ยง มีการนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์มาประกอบการประเมินความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่นามาประเมินต้องมีความ
ครอบคลุ มกระบวนการต่ างๆ ในองค์ ก รโดย Input ของข้ อ มู ลปั จ จั ย เสี่ ย งต้อ งมาจาก (1) ความเสี่ย งของ
สหกรณ์ (2) ข้อมูลของสหกรณ์ (3) ความคาดหวังของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ (4) ผลการตรวจสอบ
ในอดี ต และ(5) ผลการประเมิ น ตนเอง และหน่ ว ยรั บ ตรวจในสหกรณ์ 2) การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง
ประกอบด้ ว ย (1) มี รู ป แบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าหนดขอบเขตที่ ชั ด เจน และ(2) มี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญเรื่องที่จะตรวจสอบและความถี่ในการเข้าตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง
- กฎบั ต รของคณะท างานควบคุม ภายใน ควรมี ลัก ษณะดั ง นี้ 1) คุณ สมบั ติข อง
คณะทางานควบคุมภายใน ควรมีทักษะวิชาชีพประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานควบคุมภายในความรู้
ความสามารถของผู้ควบคุมภายใน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สหกรณ์ดาเนินงาน ความรู้ด้านการควบคุม
ภายใน ทักษะการควบคุมทางบัญชีและการบริหาร ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) กาหนดความรับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างชัดเจน 3) กาหนดลักษณะของงานการควบคุมภายในที่ต้อง
ปฏิบัติ 4) องค์ประกอบคณะทางาน 5) วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง และ6) การประชุม
และรายงาน
- แผนการปฏิบัติงานสาหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ 2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ง าน 3) ขอบเขตการปฏิบัติง าน 4) แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 5) ชื่อผู้ควบคุมภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ และ6) กระดาษทาการ
- รายงานผลการควบคุ ม ภายในที่ เสนอต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ประกอบด้วย 1) รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน 2) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับ 3)
- รายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย
1) บทคั ด ย่ อ 2) บทน า 3) วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบ 4) ขอบเขตการตรวจสอบ 5) สิ่ ง ที่ ต รวจพบ
ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ (1) สภาพที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง (2) เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ (3) ผลกระทบ
(4) สาเหตุ (5) ข้อเสนอแนะ และ(6) ความเห็นของฝ่ายรับตรวจ
6. หลักกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ข้อย่อย
6.1 กำรเปิ ด เผยและให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรแก่ ส มำชิ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ครบถ้วน 2). ถูกต้อง 3). ทันสมัย และ4) เข้าถึงง่าย

-33- ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น 1) เอกสารสิ่งพิมพ์ 2) แผ่นพับ 3) จดหมาย
ข่าว 4) แผนผังขั้นตอนการปฏิ บัติงาน 5) ติดประกาศต่าง ๆ 6) เว็บไซต์ 7) การจัดทา Spot โฆษณา 8) การจัด
ท าโลโก้ 9) การจั ดนิ ทรรศการ 10) การเผยแพร่ผ่ านสื่อสิ่ งพิ มพ์ (Press release) 11) การเผยแพร่ผ่ านสื่ อ
โทรทัศน์ 12) การเผยแพร่ ผ่านสื่อวิทยุ 13) การจัดแถลงข่าว (Press conference) 14) การจัดทาสื่อเผยแพร่
(Billboard) 15) การจั ดตั้ งศู น ย์ ข้ อมู ลข่ าวสาร 16) Facebook 17) Line 18) Youtube และ19) รายงาน
กิจการประจาปีของสหกรณ์
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบริหาร
งบประมาณ และการดาเนินงานตามภารกิจของสหกรณ์ 2) แผนปฏิบัติงานประจาปี 3) ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 4) ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน 5) โครงสร้างการบริหารของ
สหกรณ์ 6) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ 7) ภารกิจและวิสัยทัศน์ 8) แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจาปี 9) โครงการลงทุนที่สาคัญ(ถ้ามี) 10) การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวด
ราคาที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงนาม 11) นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี 12) นโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 13) การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีหรือผู้ตรวจการสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ 14) กฎข้อบังคับคาสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผน
นโยบายเพื่อให้สมาชิกได้ทราบ 15) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาในการติดต่อ (ทั้งนี้
หากสหกรณ์ไม่มีโครงการลงทุนให้สหกรณ์เปิดเผยหัวข้อดังกล่าวและระบุรายละเอียดว่า “สหกรณ์ไม่มีโครงการ
ลงทุนในปีปัจจุบัน”) และ16) รายงานกิจการประจาปี
6.2 กำรรับฟังและบริหำรจัดกำรข้อ คิดเห็นของสมำชิก ผ่านช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น
ประกอบด้วย 1) การจัดให้มีตู้รับข้อคิดเห็น 2) การจัดให้มีสายด่วน 3) การจัดให้มีตู้ไปรษณีย์รับข้อคิดเห็น
4) การสัมภาษณ์ความคิดเห็น/การสารวจความคิดเห็น 5) การจัดสัมมนาวิชาการต่างๆ 6) การจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็ น (Focus Group) 7) การจัดให้ มีศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุด และ8) การจัด ทาเว็บ ไซต์ซึ่ง มีช่องทาง
สื่อสารครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Chat Room หรือ Webboard)
- การบริห ารจัด การและใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ คิด เห็ น ได้ แ ก่ 1) การกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2) การกาหนดแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรของสหกรณ์ 3) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 4) การทบทวนหรือ
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ และ5) อื่นๆ
6.3 กำรบริหำรงำนและติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์โดยสมำชิก
6.4 อบรมและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
7. หลักกำรมอบอำนำจ ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย
7.1 กำรบริหำรงำนตำมหลักกำรมอบอำนำจที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
7.2 กลไกสนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรงำนตำมหลั ก กำรมอบอ ำนำจ สหกรณ์ ต้ อ งมี ร ะบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารของสหกรณ์ ต ามหลั ก การมอบอ านาจ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลบัญ ชี การเงิน การคลัง 2) ระบบข้อมูลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เช่น การรับฝากเงิน (ออมทรัพ ย์ ประจา ฯลฯ) การให้เงิน กู้ (กู้ส ามั ญ กู้ฉุ กเฉิน ฯลฯ) 3) ระบบข้ อมูลด้ าน
ทรัพยากรบุคคล (กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์) และ4) อื่น ๆ (ข้อมูลสมาชิก)

-347.3 กำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนจำกกำรมอบอำนำจ สหกรณ์ต้องมีระบบ
การติ ดตามและตรวจสอบการปฏิ บัติ งานจากการมอบอานาจที่ สาคั ญ ได้แ ก่ ระบบควบคุม ภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน ระบบรับ ข้ อ ร้อ งเรีย น และระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน โดยมี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน ดังนี้ 1) ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน กาหนดให้มีองค์ประกอบและ
มาตรฐานครบถ้วนสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ และหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 2) ระบบ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในกาหนดประเมิน โดยพิจารณาประเด็นหลักเกี่ยวกับการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบอานาจของสหกรณ์ อย่างครบถ้วน 3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต้องระบุผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมายหรือผลงานในอดีต
ปัญ หา/อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อส่งผลให้การดาเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และอื่นๆ
4) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ผู้มอบอานาจของสหกรณ์กาหนด ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์
การประเมิ นตั วชี้วัด นิ ยามและเป้าหมายที่ ชัดเจน แล5) ระบบรับข้ อร้อ งเรียน ประกอบด้วย 1) ประธาน
กรรมการโดยตรง 2) เว็บไซต์3 ) จดหมาย 4) E-mail 5) Webboard 6) ตู้แสดงความคิดเห็น 7) ผู้จัดการ
และ8) อื่นๆ
8. หลักนิติธรรม ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย
8.1 กำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละกำรใช้ สิ ท ธิ เนื้ อ หาในการเผยแพร่ ได้ แ ก่
สาระสาคัญของสิทธิ
- สิ ทธิ คื อ อ านาจของบุ คคลที่ กฎหมายคุ้ มครองส าหรับ ในสหกรณ์ นั้ น สิ ทธิ คื อ
อานาจของสมาชิกที่จะกระทาการใดๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ หรือระเบียบของ
สหกรณ์
- กำรใช้ สิทธิ คือ อ านาจของสมาชิกที่ จะกระท าการใดๆ ได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ ดังเช่น 1) เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและความ
ต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจสงสัย ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ ได้ เท่ าเที ย มกั น คื อ หนึ่ งคนต่ อ หนึ่ ง เสี ยงจะมอบให้ ค นอื่ น ออกเสี ย งแทนไม่ ได้ 2) ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการในที่ประชุมใหญ่ได้และสิทธิใน
การยื่นขอถอดถอนกรรมการ 3) สอบถามการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ได้เสมอ รวมทั้ง มีสิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารและรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ได้ตามที่
ข้อบังคับกาหนด และ4) สมาชิกมีสิทธิในการใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์
- ระบบรับข้อร้องเรียนต้องมีความหลากหลาย ประกอบด้วย 1) ประธานโดยตรง
2) เว็บไซต์ 3) จดหมาย 4) E-mail 5) Webboard 6) ตู้แสดงความคิดเห็น 7) ผู้จัดการ และ8) อื่นๆ
8.2 กิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย (ภำยนอกและ
ภำยใน) สหกรณ์จัดทาแผนการดาเนินงาน มีองค์ประกอบดังนี้ 1) กิจกรรมและโครงการ 2) เป้าหมายและผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 3) ขั้นตอนการดาเนินงาน 4) ผู้รับผิดชอบ 5) รายละเอียดงบประมาณที่ต้องใช้ 6) ระยะเวลา
ที่ใช้ และ7) รายละเอียดในแต่ละโครงการ
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เป็นกิจกรรมที่
ร่วมกับสมาชิก เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ

-358.3 กำรศึกษำ ทบทวน กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ในกำรปฏิบัติงำน
- กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หมายถึง กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ มีผลกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่น ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านสวัสดิการ
หรือขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ภายในสหกรณ์
8.4 ควำมเท่ำเทียมกันของกำรบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ดุลพินิจในกำร
ปฏิบัติงำน
8.5 กำรพัฒนำคุณภำพกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในกำรใช้อำนำจ กฎ ระเบียบ
ประกำศ ข้อบังคับ กฎหมำย (ภำยนอกและภำยใน)
- ความชอบด้วย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย ประกอบด้วย 1) หลักว่า
ด้ วย “การกระท าต้ องชอบด้ วย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อ บั งคั บ กฎหมาย” มี ค วามหมาย 2 นั ย นั ยที่ 1
หมายความว่า จะกระทาการใดๆที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของคนใด
คนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจไว้เท่านั้น นัยที่ 2 หมายความว่า จะกระทาการใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้นเว้นแต่จะมี
กฎหมายห้ามมิให้กระทา 2) ข้อยกเว้นของหลักความชอบด้วยกฎหมายต้องชอบด้วยกฎหมาย
8.6 กระบวนกำรพิจำรณำควำมผิดและกำรกำหนดโทษ
9. หลักควำมเสมอภำค ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย
9.1 กำรสร้ำงกลไกด้ำนควำมเสมอภำคและจัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนกำกับ
ดูแลกำรทำงำนด้ำนควำมเสมอภำค หลักการเหตุและเหตุผลด้านความเสมอภาค ในที่นี้ครอบคลุมความเท่าเทียม
กัน จากเหตุแห่งความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม
ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่า
เทียมกัน
- การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานกากับดูแลการทางานด้านความเสมอภาค
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะทางานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ในองค์กร โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับความเสมอภาค การรับข้อร้องเรียน/
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง ติดตามประเมินผล และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการสร้างบทความเสมอภาค เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องระบุอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความเสมอภาค
ให้ชัดเจน เช่น ระบุบทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทางานฯ ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการ/
คณะทางานฯ การให้บริการหรือการให้ข้อมูลแก่สมาชิกให้ด้านไหนบ้าง
- การจัดให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึง
วิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร เช่น การจัดประชุม
การทาหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
- กระบวนการหรือกลไกที่จัดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดประชุม การทา
หนังสือเวียน การติดประกาศ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
- นโยบายด้านความเสมอภาคที่ชัดเจน เช่น มีแผนแม่บทด้านความเสมอภาค มีการ
กาหนดทิศทาง/กลยุทธ์การดาเนินงาน เป็นต้น

-369.2 กำรพัฒนำศักยภำพของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ด้ำนควำมเสมอภำค
9.3 กำรจั ดท ำฐำนข้ อ มู ลสำรสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ำนควำมเสมอภำค สหกรณ์ มี
ฐานข้อมูลพื้นฐานของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค ควรมีการจาแนก เพศ
อายุเชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาความพิการ และรายได้ (ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆที่จาเป็นสาหรับภารกิจ
ของแต่ละสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป) รวมถึงครอบคลุมข้อมูลด้ านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1) การเลื่อน
ตาแหน่ ง /การเลื่อ นขั้น เงิน เดื อน 2) การได้ รับ รางวัล 3) การมอบหมายงานให้ ป ฏิ บั ติ และ4) การพั ฒ นา
บุคลากร (ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับภารกิจของแต่ละสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป)
- ฐานข้อมูล สมาชิก ควรมี ก ารจ าแนกเพศ อายุ เชื้อ ชาติ ศาสนา (ทั้ งนี้ สามารถ
เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับภารกิจของแต่ละสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป) และครอบคลุมข้อมูลด้าน
การบริการอย่างน้อย ดังนี้ 1) ความถี่ของการติดต่อ/รับบริการ 2) ประเภทของเรื่องที่เข้ามารับการติดต่อ/
ใช้บริการ 3) ข้อร้องเรียนจากการให้บริการด้านความเสมอภาค และ4) พัฒนาการได้รับความรู้ (ทั้งนี้สามารถ
เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับภารกิจของแต่ละสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป)
- การนาฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผน การนาไปเป็นข้อมูลสนับสนุน
การจัดทา/ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทางานและการให้บริการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น
9.4 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนควำมเสมอภำค การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอ
ภาค มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้มีก ารสร้างความรู้ ความเข้ าใจ ด้านความเสมอภาคแก่ ส มาชิก กรรมการ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ เช่ น การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง เจตคติ ค่ า นิ ย ม ประเพณี กระแสสั ง คม กระแสโลก
สถานการณ์ เกี่ยวกับ บทบาทชาย/หญิ ง การจัด เสวนาด้านการสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส
การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทางานและคานึงถึงความเสมอภาค การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความเสมอภาค และการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสหกรณ์
9.5 กำรบู รณำกำรควำมเสมอภำคเข้ ำ กับ กำรก ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำร
ทำงำนและกำรให้บริกำร กระบวนงานของสหกรณ์กาหนดตามการดาเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์
- การจัดให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึง
วิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร เช่น การจัด
ประชุม การจัดท าคู่มือแจกจ่าย หรือชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบัง คับ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การทาหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

3.8 กำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
1. การประเมิ นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ให้ประเมิน ตามแบบประเมิน สหกรณ์ สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลโดยสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล ในแต่ละหลักที่ทาการประเมิน ระดับคะแนน
ไม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 80 และรวมกั นทุ ก หลั กอยู่ในระดั บคะแนนตั้ง แต่ ร้อ ยละ 85 คะแนนขึ้ นไป โดยเป็ น
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ สีขาว ซึ่งเป็นการกากับดูแลองค์กรที่ดีควร
ถือปฏิบัติ การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ดังนี้

-37ดำเนินกำรส่งเสริมและประเมินธรรมำภิบำล จำนวน 9 หลัก เพื่อต้องการให้สหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์ที่ประกอบด้วยคนดี และคนเก่ง โดยดาเนินงานตามหลักการ วิธีการสหกรณ์
หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล
น้าหนัก (ร้อยละ) 13 เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 2 หลักประสิทธิภาพ
น้าหนัก (ร้อยละ) 13 เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง
น้าหนัก (ร้อยละ) 12 เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ น้าหนัก (ร้อยละ) 12 เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส
น้าหนัก (ร้อยละ) 13 เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม
น้าหนัก (ร้อยละ) 13 เกณฑ์ประเมิน 4 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 7 หลักมอบอานาจ
น้าหนัก (ร้อยละ) 7 เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
น้าหนัก (ร้อยละ) 10 เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
หลักที่ 9 หลักความเสมอภาค น้าหนัก (ร้อยละ) 7 เกณฑ์ประเมิน 5 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
2. พิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของสหกรณ์ ได้แก่ ทุจริต ข้อบกพร่องทางการบัญ ชี
การกระทานอกกรอบวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย นามาหักจากคะแนนที่ได้รับ
การประเมิน รายละเอียดตามคู่มือในท้ายเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
3. การปฏิบัติงาน โดยดาเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์นี้ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
มีทุนดาเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และสหกรณ์ทุกประเภทที่มีความสมัครใจจะนาเกณฑ์สหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
4. การส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต้องจัดให้มคี ณะทางานขึ้นมา 2 คณะ คือ
4.1 คณะท ำงำนส่ งเสริม ธรรมำภิ บ ำล เพื่ อ ท าการตรวจประเมิ น สหกรณ์ ในขั้ น ต้ น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ และแนะนาส่งเสริมให้สหกรณ์มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น
4.2 คณะทำงำนตรวจประเมิ นธรรมำภิ บำล เพื่ อทาการประเมิน สหกรณ์ ตามเกณฑ์
ธรรมาภิบาลที่กาหนดและรายงานผลการประเมิน ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ

3.9 แนวทำงกำรตรวจประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
เจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ มสหกรณ์ และผู้ ท าหน้ าที่ ตรวจประเมิ นสหกรณ์ สี ขาวด้ วยธรรมาภิ บาล ต้ อง
ท าการศึ กษาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ ให้ ค รบถ้ ว น ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
ตรวจสอบตามเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสหกรณ์ ได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือ ไม่ โดยดู แนวทางได้จ ากหนั งสือ “หลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิน สหกรณ์ สี ข ำวด้ วยธรรมำภิบ ำล ในส่ ว น
“เอกสำร หลักฐำน ประกอบกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล” เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาใน
การตรวจประเมิน

3.10 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้
1. รายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจาปี………….…….…
พร้อมการใช้งบประมาณ เป็นประจาภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2. รายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 หลังจากการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กรมกาหนด
- ครั้งที่ 2 หลังจากการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาที่กรมกาหนด
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3.11 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ขั้นตอนที่ ๑ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจัดให้มีคณะทำงำนระดับจังหวัด ขึ้นมำ 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 คณะทำงำนส่งเสริมธรรมำภิบำล ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการในทุก
กลุ่มงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อทาหน้าที่ คือ
1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2. ทาการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในเบื้องต้น และ
รายงานผลการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 1) ให้จังหวัดทราบ
3. พิ จารณาให้ ค วามเห็ นในการปรับ ปรุง สหกรณ์ และมอบหมายข้าราชการผู้ รับ ผิด ชอบ
ดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
4. ติดตามผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ปฏิบัติเป็นไปตาม
แนวทางของ หลักธรรมาภิบาลที่กาหนด
ชุดที่ 2 คณะทำงำนตรวจประเมินธรรมำภิบำล ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่
จากหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ อง ได้ แก่ กรมตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือหัวหน้าสานักงาน
จังหวัด อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อทาหน้าที่
1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2. ตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด และรายงานผลการตรวจประเมิน
ขั้นตอนที่ ๒ สานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรับทราบหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์ สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล) และกาหนดการประเมิน
สหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล เข้าตรวจประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กาหนด และแนะนา
ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะทางานของสหกรณ์ เพื่อดาเนินการประเมินตนเอง ร่วมกับคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 4 คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ
ภายในระยะเวลาที่กรมกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 คณะทางานสรุปผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้าไปดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 6 สหกรณ์รับทราบผลการประเมินธรรมาภิบาล และนาผลการประเมินไปขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
คาแนะนาของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ขั้นตอนที่ 7 คณะทางานจัดประชุม เพื่ อติดตามผลการด าเนินงานส่ง เสริมธรรมาภิบ าลในสหกรณ์ พร้อ ม
รับทราบปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้สหกรณ์สามารถนาไปปฏิบัติให้เ ป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 สานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพื่อรับมอบเอกสาร
หลักฐานการประเมินธรรมาภิบ าลครั้งที่ 1 โดยคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลจะดาเนินการตรวจ
ประเมินใหม่หรือตรวจต่อยอดจากคณะทางานตรวจประเมินก็ได้
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ธรรมาภิบาล และสรุปผลการประเมินให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ
ขั้นตอนที่ 10 สานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้ง ผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลให้สหกรณ์ทราบ พร้อมกับ
รายงานผลการประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งกรม
ภายในระยะเวลาที่กรมกาหนด

3.12 หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล แบ่งเป็นระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ตำรำงที่ 4 ช่วงระดับคะแนนการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ระดับ

กำรปฏิบัตผิ ่ำนขั้นระดับ

คะแนน

1
2
3

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

1
2
3

4
5

4
5

3.13 วิธีกำรคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
1. คณะท ำงำนที่ ตรวจประเมิ น พิจ ำรณำให้คะแนน โดยหากเห็น ว่าข้อ ใดมีการปฏิบั ติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้ใส่คะแนนลงในช่องนั้น ๆ เช่น
- ปฏิบัติถึงระดับ 1
มีการปฏิบัติผ่านขั้นระดับ 1
ได้คะแนน 1 คะแนน
- ปฏิบัติถึงระดับ 2
มีการปฏิบัติผ่านขั้นระดับ 2
ได้คะแนน 2 คะแนน
- ปฏิบัติถึงระดับ 3
มีการปฏิบัติผ่านขั้นระดับ 2 , 3
ได้คะแนน 3 คะแนน
- ปฏิบัติถึงระดับ 4
มีการปฏิบัติผ่านขั้นระดับ 2 , 3 , 4
ได้คะแนน 4 คะแนน
- ปฏิบัติถึงระดับ 5
มีการปฏิบัติผ่านขั้นระดับ 2 , 3 , 4 , 5 ได้คะแนน 5 คะแนน
2. กำรหำค่ำร้อยละของแต่ละหลัก
- เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อในหลักนั้นแล้ว นาคะแนนที่ได้มาคานวณค่าถ่วงน้าหนัก และนา
คะแนนมารวมกัน เป็นคะแนนรวมในแต่ละหลักต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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สูตรกำรคำนวณคะแนน
- ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักที่ได้

=

คะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้าหนัก (ตามข้อย่อย)
คะแนนเต็มในแต่ละข้อ

- คะแนนสุทธิที่ได้

=

ค่าถ่วงน้าหนักที่ได้ ผลรวมคะแนนเต็มสุทธิ
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก

- เมื่อคานวณคะแนนค่าถ่วงน้าหนักเสร็จแล้ว นาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์มาหัก
คะแนนออก
- นาคะแนนรวมของแต่ละหลักมารวมกัน เป็นคะแนนรวมทุกหลัก ต้องได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ตำรำงที่ 5 ระดับคะแนนการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

รำยกำร

ระดับคะแนน

คะแนนในแต่ละหลัก
คะแนนรวมกันทุกหลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3. เมื่อได้ค่ำร้อยละของคะแนนรวมทุกหลักแล้ว นามาเปรียบเทียบผลการประเมินว่าอยู่ ใน
ระดับใด จากตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 6 ระดับคะแนนสรุปผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ช่วงคะแนน

ระดับผลกำรประเมิน

ต่ากว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60 - 69
ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 80 - 84
ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
สหกรณ์สีขาว



-41บรรณำนุกรรม
การประปานครหลวง.การส่งเสริมธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2557. (สืบค้นออนไลน์ :
15 พฤศจิกายน 2560 : https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=12599)
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ภำคผนวก
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คาสั่งสานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ .....
ที่............./2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล


ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ให้ เป็ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิ บ าล และได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ จังหวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ส่ ง เสริม สหกรณ์ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด จึงขอ
แต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
1. สหกรณ์จังหวัด
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ รองประธานกรรมการ
3. ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กรรมการ
4. ผู้อานวยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ .....
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ .....
กรรมการ
7. นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ หรือปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล
2. ทาการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล ในเบื้องต้นและ
รายงานผลการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 1) ให้จังหวัดทราบ
3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
4. ติดตามผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ปฏิบัติเป็นไปตาม
แนวทางของหลักธรรมาภิบาลที่กาหนด
5. แต่งตั้งคณะอนุทางานได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. 2560

......................................................................
(.............................................................................)
สหกรณ์จังหวัด......................./
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ........
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คาสั่งจังหวัด/สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ .....
ที่............./2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล


ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ให้ เป็ น สหกรณ์ สี ข าวด้ วย
ธรรมาภิ บ าล และได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจประเมินสหกรณ์ให้มีการปฏิบัติตามหลัก
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด จึงขอ
แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
1. สหกรณ์จังหวัด
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรรมการ
3. ผู้แทนสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
กรรมการ
4. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. จังหวัด/
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล
2. ทาการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล และรายงานผล
การตรวจประเมิน (ครั้งที่ 2) ให้จังหวัดทราบ
3. แต่งตั้งคณะอนุทางานได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. 2560

......................................................................
(.............................................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด......................./
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ .......
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๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

-ร่างคาสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ .......................จากัด
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ตามข้อบังคับสหกรณ์ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่.........ครั้งที่ ..... วันที่ .............................. จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทางาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
องค์ประกอบ
นาย ............................................ กรรมการ เป็น ประธานคณะทางาน
นาย............................................. กรรมการ เป็น คณะทางาน
นาย............................................. กรรมการ เป็น คณะทางาน
นาย............................................ กรรมการ เป็นเลขานุการคณะทางาน
ให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
ทาการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อนาไป แนะนาส่งเสริม กากับ
ให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
อานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคลที่เข้าดาเนินการประเมินสหกรณ์
ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในครั้งแรก
เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงาน และนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์มอบหมาย
สั่ง ณ วันที่

