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ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดนโยบำยกำรขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve โดยมี
แนวทำงขับเคลื่อน 4 แนวทำง ได้แก่ แนวทำงที่ 1 : สร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
แนวทำงที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบำทขับเคลื่อนนโยบำยรัฐ/ยกกระดำษ A4 แนวทำงที่ 3 : 
ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำ/สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร และแนวทำงท่ี 4 : พัฒนำคน  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินและร้ำนค้ำ เห็นว่ำเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำว
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท ำ
กรอบแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคง โดยรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ควำมเป็นมำ
กำรจัดตั้งสหกรณ์ วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสหกรณ์ กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ปัญหำกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงและแนวทำงแก้ไข/พัฒนำ และผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรพัฒนำสหกรณ์ เพ่ือใช้
ประกอบเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์บริกำรรูปแบบเคหสถำนบ้ำนมั่นคงให้มีควำมเข้มแข็งต่อไป  
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ความเป็นมาการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ังคง 
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเป็นประเภทสหกรณ์บริการ จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล สมาชิกสหกรณ์

มาจากคนในชุมชนที่ต้องการที่อยู่อาศัย โดยเป็นการร่วมมือกันท างานของหลายหน่วยงานในเชิงบูรณาการ ได้แก่ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมธนารักษ์ สถาบันการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน                   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคง 
1.  เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบโดยกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสหกรณ์ 
2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู ้และความพร้อมในการพัฒนาระบบการจัดการชุมชนผ่านขบวนการเรียนรู ้                      

ของชุมชนและท้องถู ่น 
3.  เพู ่อพัฒนาสภาพของชุมชนและที่อยู ่อาศัยของผู ้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคง 
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ เคหสถานบ้านมั่นคง คือ การบริหารจัดการเงินเพ่ือจัดหาและพัฒนา                     

ที่อยู่อาศัยให้ชุมชน แต่เมื่อสมาชิกได้ผ่อนช าระเงินกู้ค่าบ้านและที่ดิน เสร็จสู ้นแล้ว สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
ยังคงมีบทบาทต่อไปในการด าเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการสมาชิก เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนยังคงมีอยู่ 
สหกรณ์จึงควรเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ด้านสาธารณสุข และเพ่ือให้กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์จ าเป็นต้อง
มีธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้และหลากหลาย ทั้งด้านบริการทางการเงิน ส่งเสริมการออม การบริการซ่อมแซมที่พักอาศัย 
บริการก าจัดขยะ การจัดหาสินค้าที่จ าเป็นมาจ าหน่ายให้กับสมาชิกในราคายุติธรรม การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของ
สมาชิก การหาตลาดส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิก รวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปจ าหน่าย เป็นต้น รวมถึงการให้
ความรู ้ด้านการสหกรณ์ การให้การศึกษาอบรมเพ ู ่อประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกอยู่ดีกินดี มีความรู้ 
พ่ึงตนเองได ้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีแผนภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ดังนี้ 

แผนภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคง 
 

 

 
ส่งเสริมอาชีพ 

ให้บริการอื่นๆ 
แก่สมาชิก 

 

แปรรปู
ผลผลิต 

รวบรวม
ผลผลิต 

จัดหาสินค้า                    
มาจ าหน่าย 

 
สินเชื่อ 

การออมโดย 
ถือหุ้น/                   

รับฝากเงิน 
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ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงและแนวทางแก้ไข/พัฒนา 
จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยโดยเน้นความมั่งคงในเรื่องที่อยู่อาศัย

สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนแออัดทั่วประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน โดยใช้ระบบสหกรณ์
บริหารจัดการชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน แต่เนื่องจากสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมิได้เกิดจากความต้องการของสมาชิก               
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านบุคลากรสหกรณ์และด้านการด าเนินงานของสหกรณ์  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มี                  
แนวทางแก้ไข/พัฒนา ดังนี้ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
1.  ด้านบุคลากรสหกรณ์  

ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประสบปัญหา ดังนี้ 

1.  ด้านบุคลากรสหกรณ์ 
ให้ความรู ้ความเข้าใจและพัฒนาแก่บุคลากรของ

สหกรณ์ ดังนี้ 

สมาชิกสหกรณ์  
- ขาดความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ

สหกรณ์ เนื่องจากสมคัรเป็นสมาชิกเพราะเป็นเงื่อนไข 
ทู ่จะท าให้มีบ้านจึงมิได้ให้ความส าคัญ 

- ขาดความรู ้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และบทบาท
ของตน 

- มีหลากหลายอาชีพและมีเวลาจ ากัดเพราะต้องใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ไม่มีเวลา
ในการศึกษาหาความรู ้ในเรื่องสหกรณ์ 

- สมาชิกค้างช าระค่าหุ้น ค่าบ้าน ค่าที่ดิน ไม่เคารพ
กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ขายสิทธิบ้านให้
บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก 

 
- ต้องให้ความรู้พ้ืนฐานเรื่องอุดมการณ์ หลักการ 

วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ในฐานะเจ้าของ                       
และผู้ใช้บริการสหกรณ์ รูปแบบวิธีการด าเนินงาน                       
ธุรกิจของสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก   
ตลอดจนประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์   
พร้อมทั้งก าหนดกติกาของการขายสิทธิ์บ้านและที่ดิน
คืนแก่สหกรณ์และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 

คณะกรรมการด าเนินการ  
- ขาดความรู้ด้านสหกรณ์ การบริหารงานของ

สหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของตน 
 

 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ

สหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซึ่งเป็นผู้แทนของสมาชิก การบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ ์ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
- ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ บทบาท

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในฐานะฝ่ายจัดการ                 
ระบบบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ

สหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในฐานะ
ฝ่ายจัดการ ระบบบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
- ขาดความรู้ด้านสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของตน

และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบบัญชีเบื้องต้น 

 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ

สหกรณ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีเบื้องต้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ 
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ปัญหา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
2.  ด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2.1  การบริหารจัดการสหกรณ์  
2.  ด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2.1  การบริหารจัดการสหกรณ์ 
- สหกรณข์าดระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ การจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น                  
ไม่เรียบร้อย และไม่เป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารยังไม่ปลอดภัย และไม่มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบ                  
ในการควบคุมภายในอย่างชัดเจน การเกิดข้อบกพร่อง  
ในการด าเนินงานส่งผลให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่น                  
ในสหกรณ์และไม่ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์  

- ขาดการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์  
- ไม่ได้ก าหนดระเบียบที่จ าเป็นขึ้นถือใช้  

- แนะน าให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ในสหกรณ ์โดยให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
(ข้อมูลเพิ ่มเติมตามภาคผนวก 1) แนะน าส่งเสริมให้
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มีการก าหนด
ระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ของแต่ละสหกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
การวางระบบโครงสร้างบุคลากรการมอบหมายงาน               
ตามความถนัดและเหมาะสม การก าหนดสายงาน 
บังคับบัญชา ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง การวางระบบ
ฐานข้อมูลสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์ควรมี 
ระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพู ่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ                 
ด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้รู ้จักบทบาทหน้าที่ของตน
และมีธรรมภิบาลในสหกรณ์ (ข้อมูลเพิ ่มเติม                
ตามภาคผนวก 2) ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน 

- สหกรณ์เคหสถานส่วนใหญ่ไม่สามารถ 
จัดท าบัญชีได้เอง ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีในการจัดท าบัญชี 
เนื่องจากมงีบประมาณไม่เพียงพอในการจัดจ้าง                  
ต้องอาศัยบุคลากรภาครัฐช่วยเหลือจัดท าบัญชีให้ 

- ขับเคลื่อนให้มีการจัดจ้างผู้จัดท าบัญชี   
เพ่ือบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดท างบดุล                     
ให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอ
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

- สหกรณ์บางแห่งประสบปัญหาความขัดแย้ง
เรื่องผลประโยชน์ การจัดสรรที่ดินใหม่อาจท าให้มี
สมาชิกบางคนเสียประโยชน์ เช่น ได้รับการจัดสรรที่ดิน
น้อยกว่าเนื้อที่ที่เคยอยู่เดิม เป็นต้น 

- ชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกถึงปัญหา 
ของที่ดินที่มีจ ากัด ความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้                   
ค่าบ้าน/ที่ดิน กติกาการอยู ่ร่วมกัน และการได้รับ
ประโยชน์หลังจากการจัดสรรที่ดินใหมแ่ล้ว เช่น                    
ได้สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย 
สภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขอนามัย 

- สหกรณ์บางแห่งไม่ได้ยุบเลิก                               
กลุ่มออมทรัพย์เดิมแต่คงไว้และระดมเงินออมจาก
สมาชิกโดยไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม
อย่างรัดกุม และใช้งบประมาณบางส่วนของสหกรณ์                  
ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ 

 

- ตามเงื่อนไขของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ให้มีการรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มเพู ่อออมเงินให้ได้ตามหลักเกณฑ์ในการได้สิทธิ
การขอกู้เงินจากภาครัฐ (พอช.) เมื่อกลุ่มได้ออมเงิน 
ตามหลักเกณฑ์แล้ว เพู ่อให้มีกฎหมายรองรับการท า           
นิติกรรมจึงมีการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มจึงควรยุบเลิก             
เพู ่อไม่ให้เกิดการแข่งขันในเรู ่องการด าเนินงานของ 
กลุ่มกับสหกรณ์ เพราะกลุ่มมีการส่งเสริมการออม 
เช่นเดียวกับสหกรณ์แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ  
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ปัญหา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

2.2  การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  2.2  การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
- ปัญหาการช าระหนี้ของสมาชิกไม่เป็นไป

ตามก าหนดส่งผลให้ไม่สามารถส่งเงินให้เจ้าหนี้ได้
ครบถ้วนตามก าหนด  

 
 

- ชี้แจงท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก ประเมินปัญหาของสมาชิกแล้วหาแนวทางแก้ไข 
เช่น การเพู ่มรายได้ให้กับสมาชิกโดยการส่งเสริมอาชีพ 

- มีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องท่ี
เดือดร้อนและจ าเป็น 

- การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่                    
มีเฉพาะธุรกิจสินเชื่อซึ่งก่อให้เกิดรายได้หลักให้กับ
สหกรณ์เท่านั้น และธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์นั้น                
ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐที่ให้กับองค์กร 
(สหกรณ์) ในอัตราดอกเบี้ยต่ ามาเป็นทุนหมุนเวียนและ
หากสหกรณ์ส่งช าระหนี้ภาครัฐแล้วเสร็จจะขาดรายได้
หลักดังกล่าว 

- สหกรณ์ส่วนใหญ่จะมีเพียงธุรกิจสินเชื่อ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยและที่ดิน โดยสินเชื่อดังกล่าว
จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในอัตรา
ดอกเบีย้ต่ า แต่เพื่อให้สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์
จะต้องมีการระดมเงินทุนของสหกรณ์ ซึ่งแหล่งเงินทุน
ของสหกรณ์มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่  

- ทุนภายใน  หมายถึง ทุนที่ได้มาจาก
ภายในสหกรณ์ ได้แก่  ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากจาก
สมาชิก สหกรณ์ควรระดมทุนภายในสหกรณ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพ่ึงพาตนเองโดยการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ทุนภายนอก หมายถึง ทุนที่ได้มาจากการ
กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้สหกรณ์
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 47 ซึ่งระบุไว้ว่า  
“การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ จะต้อง
จ ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ  

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยอาศัย
แหล่งเงินทุนดังกล่าวสหกรณ์จะต้องด าเนินธุรกิจ                    
ของสหกรณ์อย่างรอบครอบ ระมัดระวังและให้เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจ
สินเชื่อแล้ว สหกรณ์ควรมีการส ารวจความต้องการของ
สมาชิกถึงความต้องการให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอ่ืน            
เพ่ือเพ่ิมบริการให้แก่สมาชิก เช่น จัดสินค้ามาจ าหน่าย 
ให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิก การส่งเสริมอาชีพสมาชิก  
และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการออม
ของสมาชิกโดยอาจใช้วิธีสมการสู ่ความมั่นคงทาง 
การเงิน (ข้อมูลเพิ ่มเติมตามภาคผนวก 3) เป็นต้น  
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ปัญหา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
 ซึ่งในการด าเนินธุรกิจอ่ืนเพู ่อเพู ่มบริการให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ควรมีการจัดท าแผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจในการ
เพ่ิมบริการให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผน                  
เพ่ิมปริมาณธุรกิจสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการเพู ่มธุรกิจ               
ของสหกรณ์อาจอาศัยการถอดบทเรียนการจัดท าแผน                 
เพู ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลเพิ ่มเติมตาม
ภาคผนวก 4) เป็นแนวทางได้ 
 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการพัฒนาสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงให้มีประสิทธิภาพ 
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง มีธุรกิจหรือปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
2. สมาชิกสหกรณ์มีการออมในรูปการถือหุ้นและ/หรือการฝากเงินในสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
3. สหกรณ์สามารถจัดท างบดุลให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติ              

ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

*********************************************** 
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ภาคผนวก 
❖ ภาคผนวกที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 

❖ ภาคผนวกที่ 2 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

❖ ภาคผนวกที่ 3 สมการสู่ความม่ันคงทางการเงิน 

❖ ภาคผนวนที่ 4 ถอดบทเรียนการจัดท าแผนเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

- ตัวอย่างแผนธุรกิจสหกรณ์ (แนวทางการท าธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ) 
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ภาคผนวกที่ 1 
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
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ภาคผนวก 1 

แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
 

 
จากโครงสร้างการบริหารจัดการในสหกรณ์ สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้  

4 งานใหญ่ ๆ ได้แก่ งานวางแผนติดตามและประเมินผล งานธุรการ งานการเงิน/บัญชี และงานธุรกิจ/บริการและ
สวัสดิการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรแนะน าแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ ดังนี้ 
1.  งานวางแผนติดตามและประเมินผล 

1.1  กิจกรรม แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
มาตรการ : ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. รับทราบและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
2. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้ก าหนดมาตรการแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 
1.2  กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์  

มาตรการ : ควบคุมการใช้จ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายตามที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

พิจารณารายการรับ - จ่าย จากการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าเดือน 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
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1.3  กิจกรรม การประชุมใหญ่/การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
มาตรการ :  1. มีองค์ประชุมครบ  

2. มีวาระการประชุม  
3. มีการบันทึกรายงานการประชุม 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม 
2. ควบคุมวาระการประชุมให้เป็นไปตามก าหนด 
3. บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน (ภายใตค้ าสั่ง                

นายทะเบียนสหกรณ”์) 
 

ประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
1.4  กิจกรรม การปฏิบัติตามมติส าคัญของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

มาตรการ : ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
 

1.5  กิจกรรม การก าหนดระเบียบ 
มาตรการ :  1. ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์            
                2. ระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
2. ระเบียบที่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ าจากสมาชิก 

- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  
- ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

3. ส่วนระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด ให้ส่งส าเนาให้                            
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
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2.  งานธุรการ  
2.1 กิจกรรม การจัดท าทะเบียนสมาชิก  

มาตรการ : 1. ให้มีการจัดท าทะเบียนสมาชิกตามรายการที่กฎหมายก าหนด  
  2. ส่งส าเนาทะเบียน เก็บรักษาทะเบียนและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ               

ในทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับสมาชิก 
2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
3. กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้ส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 90 วัน 

นับแต่วันที่จดทะเบียน 
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. รายงานผลการเข้า - ออก ของสมาชิกให้คณะกรรมการด าเนินการ

ทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2  กิจกรรม การจัดท าทะเบียนหุ้น 

มาตรการ :  1. ให้มีการจัดท าทะเบียนหุ้น ตามรายการที่กฎหมายก าหนด 
2. ส่งส าเนาทะเบียนหุ้น เก็บรักษา และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ                       

ในทะเบียนหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าทะเบียนทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น 
2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
3. กรณสีหกรณ์ตั้งใหม่ให้ส าเนาทะเบียนหุ้นให้นายทะเบียนสหกรณ์

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียน 
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. รายงานผลการถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.3  กิจกรรม การจัดท ารายงานประจ าปีของสหกรณ์ 

มาตรการ :  1. จัดท ารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล 

2. เก็บรักษาและส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ ตามที่กฎหมายก าหนด 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. เสนอที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล 
3. เก็บรักษาตัวจริงไว้ที่ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ 
4. ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ

ประชุม  

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.4  กิจกรรม จัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญของสหกรณ์ ได้แก่ กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ 
ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศค าแนะน าของ                        
นายทะเบียนสหกรณ์ และค าแนะน าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มาตรการ : จัดเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ (ตัวจริง) และ

ใบส าคัญรับจดทะเบียนไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
3. ส าเนาข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้ส่วนงานในสหกรณ์ถือปฏิบัติ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                     
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.5  กิจกรรม การดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 

มาตรการ : ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งาน 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
4. การตรวจสอบและติดตาม 

- มีการตรวจนับทรัพย์สินเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคมุ 
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้รายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                    
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.  งานการเงิน/บัญชี  

3.1  กิจกรรม การเงินในสหกรณ์  
มาตรการ : การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือถือปฏิบัติ 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกับเจ้าหน้าที่บัญชี 
4. มีเอกสารรับ - จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ และ 

เก็บไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาท าการเพ่ือยืนยันยอดกับ                        

บัญชีเงินสด 
6. ก าหนดวงเงินสดในมือที่ถือในแต่ละวันให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

ภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
7. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
8. สุ่มตรวจ สอบทาน ยืนยันยอด 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                     
ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2  กิจกรรม การจัดท าบัญชี 
มาตรการ : จัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในวันที่มี

รายการเกิดขึ้น 
4. รายการบัญชีทีไ่ม่เก่ียวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รายการเกิดขึ้น 
5. การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์และ

ครบถ้วน 
6. เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในทีป่ลอดภัย              

ในส านักงานสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.3  กิจกรรม การจัดทำงบดุล 

มาตรการ : จัดท างบดุลอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 12 เดือน ซึ่งถือเป็นรอบปีทางบัญชี                  
ของสหกรณ์ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบัญชีของสหกรณ์ 
3. ให้มีรายการตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

- สินทรัพย์ 
- หนี้สิน 
- ทุน 
- บัญชีก าไร/ขาดทุน 

4. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอ                  
ที่ประชุมใหญ่ 

5. ขออนุมัติงบดุลจากท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปี                 
ทางบัญชี 

6. ส่งส าเนางบดุลให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
ประชุม 

7. ให้มีการจัดท างบทดลองอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งรายงานต่อ                      
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

8. เก็บรักษางบดุล และรายงานทางการเงินไว้ที่ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้
สมาชิกตรวจดูได้ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  งานธุรกิจ/บริการและสวัสดิการ 
4.1  กิจกรรม ธุรกิจสินเชื่อ 

มาตรการ : ด าเนินธุรกิจสินเชื่อตามความต้องการของสมาชิก ภายใต้อ านาจกระท าการ 
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 
3. จัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกัน 

- ลงรายการในค าขอกู้และสัญญากู้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง                           
ตามแบบท่ีก าหนด 

- จัดหลักประกันให้คุ้มหนี้ตามระเบียบที่ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

4. การอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ 
- เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้ 
- มีหลักฐานการจ่ายเงินกู้ท่ีถูกต้องครบถ้วน 
- จัดท าทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 

5. การรับช าระหนี้และการเร่งรัดหนี้สิน 
- มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
- ก าหนดแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้สิน 

6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการให้เงินกู้ทั้งหมดไว้                           
ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 

7. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการวิเคราะห์อายุหนี้ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อต่อที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
- ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวให้ตรงกับบัญชีแยกประเภทเป็นรายวัน/

รายเดือน 
- สุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2  กิจกรรมธุรกิจการซื้อ 
มาตรการ : ด าเนินธุรกิจการซื้อตามความต้องการของสมาชิกภายใต้อ านาจกระท าการ 

ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการจัดหาสินค้า              

มาจ าหน่าย 
3. การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

- ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
- จัดซื้อสินค้าตามความต้องการและความจ าเป็นของสมาชิก 

 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 



14 

วิธีการบริหารจัดการ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
- มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อสินค้า หรือจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
- ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการจัดซื้อ 
- จดัเก็บสินค้าไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมตรวจสอบง่าย 
- จัดท าทะเบียนคุมสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า (กรณีซื้อ - 

ขายเป็นเงินเชื่อ) ให้เป็นปัจจุบัน 
- ติดตามเจ้าหน้าที่การค้าและลูกหนี้การค้า ให้เป็นไปตามสัญญา 

ซื้อ - ขายเชื่อ 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและจ าหน่ายสินค้า

ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้                                 
ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจ าทุกเดือนและ                                    

มีการตรวจนับเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 
- มีการสุ่มตรวจสอบ ยืนยันยอด จากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการซื้อ

ให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งาน 
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซ้ือขายเป็นเงินเชื่อ) 

 

 

 
4.3  กิจกรรม ธุรกิจการขาย 

มาตรการ : ด าเนินธุรกิจการขายตามความต้องการของสมาชิกภายใต้อ านาจกระท าการ
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

วิธีการบริหารจัดการ  ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการรวบรวมผลิตผล 
3. การรวบรวมผลผลิต 

- ส ารวจความต้องการจ าหน่ายผลิตผลของสมาชิก 
- ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
- พิจารณารับซื้อหรือรวบรวมผลิตผลของสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลที่รวบรวม 
- จัดเก็บผลิตผลไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมตรวจสอบง่าย 
- มีการอนุมัติก่อนจ าหน่ายผลิตผลเป็นเงินเชื่อตามระเบียบ                    

ที่ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมผลิตผลให้เป็นปัจจุบัน 

 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีการบริหารจัดการ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าทะเบียนย่อย เจ้าหนี้และลูกหนี้ (กรณีซื้อ - ขาย                            

เป็นเงินเชื่อให้เป็นปัจจุบัน) 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจ าหน่าย

ผลิตผล ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเม่ือสิ้นปีทางบัญชี 
- มีการทดสอบการยุบตัวตามสภาพของผลิตผล 
- มีการสุ่มตรวจสอบยืนยันยอด จาการตรวจนับกับทะเบียนคุม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เก็บท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจการขายให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะใช้งาน 
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณี ซื้อ - ขาย เป็นเงินเชื่อ) 

 

 
4.4  กิจกรรม การรับฝากเงิน 

มาตรการ : ด าเนินการรับฝากเงิน ภายใต้อ านาจกระท าการข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ที่ก าหนดไว้ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้องและต้องได้รับความเห็นชอบจาก                   

นายทะเบียนสหกรณ์ 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการรับฝากเงิน และอนุมัติ

ให้ถอนเงินภายในวงเงินที่ก าหนด 
3. การรับฝากเงิน 

- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน  เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี 
จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

- มีตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงิน ในการเปิดบัญชี                
ครั้งแรก 

- ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
- การถอนเงินและการปิดบัญชีเงินฝากให้กระท าได้ โดยผู้มีอ านาจ

ถอนเงินตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ โดยยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก 
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้มีอ านาจถอนเงิน

มอบให้ผู้อ่ืนมารับเงินแทน) เป็นไปตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัวให้เป็นปัจจุบัน 
- ตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก และ   

ตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการรับฝาก ถอนเงิน และปิดบัญชี  
พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ไดล้งลายมือชื่อก ากับไว้             
เป็นหลักฐาน 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ              
ที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีการบริหารจัดการ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อย เจ้าหนี้เงินฝากกับบัญชีเป็นประจ า

ทุกเดือนและเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิก กับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้                 

เงินฝากรายตัวเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินฝาก 

 

 
4.5  กิจกรรม ธุรกิจการแปรรูป 

มาตรการ ด าเนินธุรกิจการแปรรูปตามความต้องการของสมาชิกภายใต้อ านาจกระท าการ
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

วิธีการบริหารจัดการ  ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการแปรรูป 
3. การด าเนินการแปรรูป 

- ก าหนดแผนปฏิบัติงาน (แผนการผลิต/แผนการจัดหาวัตถุดิบ/
แผนการจ าหน่าย) ให้สอดคล้องกับก าลังการผลิต 

- มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อวัตถุดิบหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป 
เป็นเงินเชื่อตามระเบียบที่ก าหนด 

- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

- จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปไว้ในที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมตรวจสอบง่าย 

- จัดท าทะเบียนคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และลูกหนี้ (กรณีซื้อ - ขายเป็นเงินเชื่อ) 

ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบและที่เก่ียวข้อง

กับการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ถูกต้องครบถ้วน                   
ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปคงเหลือเป็นประจ า

ทุกเดือน และเม่ือสิ้นปีทางบัญชี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีการบริหารจัดการ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป

ให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งาน 
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซ้ือ - ขายเป็นเงินเชื่อ) 

 

 
4.6  กิจกรรม ธุรกิจการให้บริการ 

มาตรการ ด าเนินธุรกิจการให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ภายใต้อ านาจ                       
กระท าการ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการให้บริการ 
3. การด าเนินธุรกิจการให้บริการ 

- ส ารวจความต้องการของสมาชิก 
- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดค่าบริการและมาตรฐานการให้บริการ 
- มีการอนุมัติก่อนให้บริการเป็นเงินเชื่อ ตามระเบียบที่ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ และลูกหนี้ (กรณีให้บริการเป็นเงินเชื่อ) 

ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามระเบียบที่ก าหนดและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย               
ในส านักงานสหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน                 

ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ

ให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งาน 
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีให้บริการเป็นสินเชื่อ) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ                
ที่ได้รับมอบหมาย 

4.7  กิจกรรม การจัดสวัสดิการ 
มาตรการ ด าเนินการจัดสวัสดิการให้สมาชิกภายใต้อ านาจกระท าการ ข้อบังคับ และระเบียบ

สหกรณ์ ที่ก าหนดไว้ 
วิธีการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการให้สมาชิก 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ            
ที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีการบริหารจัดการ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

- ก าหนดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เป็นการจัดสวัสดิการ                   
ให้สมาชิกไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่ท่ีประชุมใหญ่จัดสรร 
- จัดท าทะเบียนคุมจ าแนกตามประเภทของสวัสดิการ                                      

ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการถูกต้อง

ครบถ้วน ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  
ในส านักงานสหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ประจ าเดือน 
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ   

ที่ก าหนด 

 

 
********************************************** 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ค าแนะน าแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์  
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
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ภาคผนวก 2 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 

ธรรมาภิบาลสหกรณ์ คืออะไร 
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถงึ การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ 

สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือ
และยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศรัทธาจากสมาชิกของสหกรณ์ 

หลักส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีในสหกรณ์ หรือธรรมภิบาลในสหกรณ์ คือ การมีส่วนร่วมของ                  
ทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 
หลักธรรมาภิบาล  มีอะไรบ้าง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จึง
ได้มีการศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยน าเกณฑ์
ส าหรับใช้ประเมินเพ่ือจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหา รกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ของส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้เป็นแนวทางและปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลัก เพ่ือให้
เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ กรมจึงได้ก าหนดเป็น “หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
จ านวน 9 หลัก  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่สหกรณ์ได้ด าเนินการต่าง ๆ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ 
หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้ 
โดยการปฏิบัติสหกรณ์จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การที่สหกรณ์สามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามหลักการสหกรณ์ 
อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ และมีเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ 
อย่างคุ้มค่า ด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งด้านเวลา ทรัพยากร และก าลังคน 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่สหกรณ์มีการบริหารจัดการ และด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ สามารถตอบสนองต่อความขัดแย้งหรือ
ความต้องการของความต้องการของสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกัน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การที่ทุกฝ่ายในสหกรณต์ระหนักในสิทธิหน้าที่                         
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลจากการกระท าของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้มีส่วนร่วม
ในสหกรณ์ รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสาธารณะ และการช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อสังคม 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยพัฒนา
วิธีการด าเนินงานของสหกรณ์ที่โปร่งใส ก าหนดขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรท าให้เกิดความโปร่งใสกับสังคมภายนอก 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง สหกรณ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้แก่ สมาชิกกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจทั้งใน 
ด้านการบริหารการจัดการและการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงความผาสุกของส่วนรวม รวมถึงร่วม
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ด้วย 
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7. หลักการมอบอ านาจ (Empowerment) หมายถึง สหกรณ์มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบ               
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินงานที่ดีของสหกรณ์ 

8. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง สหกรณ์ได้ก าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การที่สหกรณ์ด าเนินการโดยการยึดมั่นความถูกต้อง ไม่มี
การแบ่งแยก อีกท้ังยังต้องค านึงถึงความเสมอภาค แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยรณรงค์ให้ทุกฝ่าย      
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยึดถือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับการ
ปฏิบัติได้เท่าเทียมกัน 

 
การสร้างธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์  จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสหกรณ ์
 ระเบยีบ  ข้อบังคับ 
 คู่มือการปฏบิัติงาน 
 บุคลากร 

- สมาชิก 
- คณะกรรมการ 
- ฝ่ายจัดการ 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ/                                

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

ภาคสหกรณ ์

 

ภาครัฐ 
 

ภาคสังคม 

 

ธรรมาภิบาล 

 กฏหมาย 
 ระเบยีบ  ค าแนะน า  ค าสั่ง 
 เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 

- คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาต ิ
- นายทะเบียนสหกรณ ์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
- กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- เจ้าหนี ้
- คู่ค้า 

 ผู้สนใจทั่วไป 
- นักวิชาการ 
- สถาบันการศึกษา 
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ภาคสหกรณ์ 

บทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามผังโครงสร้างเป็นอย่างไร? จะเห็นได้จากภาพนี้ 

 
 
ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของสหกรณ์นั้นต้องสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน                

ตามหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 
- มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีและใช้อ านาจเพียงฝ่ายเดียว 
- ก าหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถ

ประเมินผลการท างานได้ชัดเจนและเป็นธรรม 
- มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมถึงการก าหนดเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม             

หรือข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ 
- มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
 

สมาชิกมีส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์อย่างไร ? 
สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ์ โดยสมาชิก                

ทุกคนจะสามารถใช้บทบาทการควบคุมจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการควบคุมจัดการ ท าโดยเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาข้อบังคับรับทราบผลการด าเนินงานและ
ก าหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในการบริหารงาน
สหกรณ์ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือท าหน้าที่แทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ การเลือกตั้งนี้สมาชิกหนึ่งคน มีหนึ่งเสียง เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 
ไม่สนใจว่าสมาชิกนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเท่าใด เพราะหลักสหกรณ์ถือหลักของการรวมคนมากกว่ารวมเงิน นอกจากนี้
ที่ประชุมใหญ่ยังมีอ านาจควบคุมและตรวจสอบการบริหารและการจัดการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้
ลงมติก าหนด อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
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 สมาชิกกับการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิกมีส่วนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ในรูปของการก ากับดูแล 
ตามสิทธิและหน้าที่ 
 สิทธิของสมาชิก 

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน 
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
4. รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
5. สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าที่ของสมาชิก 
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
4. สอดส่องดูแลกิจกรรมของสหกรณ์ 
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
สมาชิกสหกรณ์ใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์โดย 
สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ได้โดย  : - 
  ใช้สิทธิของตนผ่านมติที่ประชุมใหญ่ในการด าเนินการต่าง ๆ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและ

แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ก าหนดค่าตอบแทนการท างานของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ การก าหนดดังกล่าวถือ 

เป็นการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงสหกรณ์จะต้องจ่ายตามอัตราที่ประชุมใหญ่ก าหนด 
2. เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ  การจะให้สมาชิกทุกคนมาบริหารงานสหกรณ์                 

คงท าไม่ได้ จึงมีการเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่แทนสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์  
3. เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการน าไป

ก าหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติต่อไป 
4. สอบถามหรือขอค าอธิบายเพ่ิมเติมถึงผลการด าเนินงานหรือปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

สหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
5. เลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือเป็นตัวแทนสมาชิก                

ในการตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ               
ว่าการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่หรือไม่  รวมทั้งตรวจสอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดหรือตามข้อบังคับ ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

6. ก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันถือเป็นการก าหนดขอบเขตการก่อหนี้ผูกพัน                
ที่คณะกรรมการด าเนินการสามารถกระท าได้ 

7. แก้ไขข้อบังคับ เมื่อเห็นว่าข้อบังคับเดิมไม่เหมาะสมสามารถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาได้ 
8. พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์สามารถเสนอความเห็นและลงมติในการ  

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ได้ 
9. อนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
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   ใช้สิทธิของตนผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ โดย 
1. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีของสหกรณ์ชักถามและขอค าอธิบายในกรณีต่าง ๆ  

ที่ผู้ตรวจสอบกิจการได้กระท าในที่ประชุมใหญ่ 
2. ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเรื่องบางอย่างที่สมาชิกพบว่าอาจมีข้อผิดพลาด                      

หรือไม่ชอบมาพากล 
   ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น 

1.  รู้จักสิทธิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิที่มีเพ่ือป้องกัน
รักษาผลประโยชน์ของตน เช่น หากได้รับใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกจ่ายเงินให้  สหกรณ์เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ซื้อหุ้น ซื้อสินค้า จ่ายช าระหนี้เงินกู้  ฯลฯ ต้องท าการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงกรณีฝากเงินต้องมีการลงรายการ                 
ในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก  

2. มีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ 
3. ได้รับความเสมอภาคในการท าธรุกิจ และในการรับความชว่ยเหลือเกี่ยวกับสวสัดิการที่ระเบยีบก าหนด 
4. รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ 
5. ได้รับค าอธิบายจากฝ่ายจัดการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 

คณะกรรมการมีส่วนในการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์อย่างไร 
หากจะเปรียบเทียบว่าสหกรณ์เป็นเสมือนบ้านเมืองแล้ว คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก็เป็น

ดังเช่นคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานเพ่ือให้เกิด  
ความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมือง ถ้าคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและต่อประชาชนแล้วก็จะ
สามารถน าชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกันหากมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง              
รู้ถึงอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของตนเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้
เกิดข้ึนกับสหกรณ์ ได้เช่นกัน 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ มีหน้าที่ส าคัญในการก าหนด
นโยบายและบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือก าหนด
แนวทางปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของที่ประชุมใหญ่ และอยู ่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของสหกรณ์และนโยบายของรัฐ 
คณะกรรมการจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิกในการที่จะท าให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและเป็น               
ที่พ่ึงของมวลสมาชิกได้ 

การใช้ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการในสหกรณ์โดย 
1. คณะกรรมการ รู้จักสิทธิ บทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ 
2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์ 
3. คณะกรรมการก าหนดนโยบาย แผนงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
4. คณะกรรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ด้วยความโปร่งใส               

เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
5. คณะกรรมการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน 
6. คณะกรรมการดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและค าแนะน าของส่วนราชการ                 

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หากระเบียบที่ก าหนดไว้ไม่เหมาะสม                   
ก็ให้มีการพิจารณาแก้ไข 

7. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและให้ความส าคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ 
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8. คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
9. คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
10. คณะกรรมการยึดมั่นในความถูกต้อง พร้อมให้ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
11. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ โดยการน าข้อมูลของ

สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เช่น เสนองบดุล และรายงานกิจการประจ าปี เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 

12. คณะกรรมการเสริมสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รู้ถึงสิทธิหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามความเหมาะสม 

13. คณะกรรมการจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ                 
มีการตัดสินใจที่ เป็นอิสระ รวมทั้ งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนหรือยอมรับมติที่ เป็นเสียงส่วนใหญ่                   
อย่างเคร่งครัดโดยต้องไม่กระท าการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่ประชุม    
การไม่ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใส่ตน เป็นต้น 

 
การใช้ธรรมาภิบาลโดยฝ่ายจัดการ 
 ฝ่ายจัดการสามารถใช้ธรรมาภิบาลได้โดย 

1. มีความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ  ระเบียบ ค าสั่ง ด้วยความขยัน 
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
และสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก 

2. ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้จัดการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมบังคับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย                
ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ 

3. มีความโปร่งใสในการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลโดยมีการจัดท ารายงานความเคลื่อนไหวและ
สถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ า ส าหรับผู้จัดการต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ                          
ต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ 

4. มีวิธีการสื่อความที่เหมาะสม ทั่วถึงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้จัดการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ดูแล 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์                 
ต้องให้ข้อมูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงานที่ดีระหว่างทุกฝ่าย                  
ที่เก่ียวข้อง 

5. ผู้จัดการต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จ                 
ตามนโยบายของคณะกรรมการ 

6. ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ 
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การใช้ธรรมาภิบาลโดยผู้ตรวจสอบกิจการ 
 เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ท าการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ท าให้รู้ว่า 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและตามมติที่ประชุมใหญ่
หรือไม่ 

2. การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรือไม่ 
3. การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท าตามระเบียบหรือไม่ 
4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท างานตามหน้าที่หรือไม่ 
5. มีการบันทึกบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน เพ่ือน ามาพิจารณา ปรับปรุงการท างานเป็นประจ า

หรือไม่ 
7. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการ

ด าเนินงานของสหกรณ์หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบกิจการยังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ด้วย ซึ่งช่วยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 
**************************************** 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ค าแนะน าสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ภาคผนวกที่ 3  
สมการสู่ความมั่นคงทางการเงิน 
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ภาคผนวก 3 
สมการสู่ความม่ันคงทางการเงิน 

หากเราตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจน วางแผนอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ และไม่ลืมที่จะ
ทบทวนและปรับแผนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปเป็นระยะ ก็จะท าให้เราบรรลุเป้าหมายการออมได้ไม่ยากเย็น 

วิธีการออมเงินที่ถูกต้องและได้ผลคือ ออมก่อนใช้ ซึ่งก็คือเมื่อได้รับเงินมาแล้วให้แบ่งไปออมก่อน แล้วจึง
ค่อยน าเงินที่เหลือจาการออมไปใช้จ่าย 

 
 

รายรับ - เงินออม = ค่าใช้จ่าย 
 

3  ข้ันตอนของการออมเงินอย่างฉลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก :  สมุดเงินออม  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สมการสู่ความม่ันคงทางการเงิน 

1. ออมทันทีเม่ือมีรายรับ 
 

2. ตั้งเป้าหมายการออม 
 

3. ลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย 
 

หลักการ 
“1 ใน 4” ถือเป็นกฎเหล็ก

ของการออมหากมีรายรับจาก
เงินเดือน รายได้ ดอกเบีย้ ก าไร 
หรือรายได้พิเศษอื่น ๆ ให้แบ่ง
อย่างน้อย 1 ใน 4 ส่วนเพื่อออม
ทันที ก่อนน าเงินไปใช้จ่าย 

หากเราตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจนและแน่นอนว่าเราจะออม
เพื่ออะไร ด้วยจ านวนเท่าไร ใน
ระยะเวลานานแค่ไหน จะท าให้
เราออมเงินได้อย่างท่ีต้องการ 
เป้าหมายการออมที่ควรตั้งไว้เป็น
อันดับต้น ๆ ได้แก่  
 การออมเผื่อฉุกเฉิน 
 การออมไว้ใช้หลังเกษียณ 

นอกจากการฝากเงินกับธนาคาร
แล้ว การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
ก็เป็นอีกช่องทางในการท าให้เงิน
งอกเงย แต่อย่าลืมว่า “การ
ลงทุนมีความเสี่ยง” อย่างที่เคย
ได้ยินกันบ่อย ๆ ดังนั้น จึงควร
ศึกษาและท าความเข้าใจเรื่อง
การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

เก็บออมแบบไหนได้บ้าง 

 กระปุกออมสนิ เหมาะส าหรบัการเก็บ
เล็กผสมน้อย หยอดอย่างสม่ าเสมอ เมื่อ
เต็มกระปุกก็น าไปฝากธนาคาร 
 ธนาคาร นอกจากจะปลอดภยัจากการ
โจรกรรมแล้ว ยังไดเ้งินเพิ่มจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากอีกด้วย 
 ซ้ือสลากออมทรัพย์ ได้แก่ สลากออม
สินและสลาก ธกส. เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การออมเงิน โดยหากครบก าหนดการฝากก็
จะไดเ้งินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย นอกจากน้ี
ยังมีโอกาสลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ข้ันตอนในการตั้งเป้าหมาย
การออม 

 ก าหนดเป้าหมาย  
 ก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องการ  
 ระยะเวลาในการออม  
 ท าอย่างไรให้ไดต้ามเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการลงทุน 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 กองทุนรวม  
 พันธบตัรรัฐบาล  
 หุ้น  
 

เทคนิคการออม 

 ต้ังเป้าหมายเก็บธนบัตร เช่น ธนบัตร 50 บาท เจอท่ีไหนเก็บท่ีนั่น 
 กินเท่าไหร่ก็ออมเท่านั้น เช่น ทุกครั้งที่จ่ายเงินดื่มกาแฟหรือน้ าอัดลม ให้น า
เงินหยอดกระปุกเท่ากับจ านวนค่ากาแฟหรือน้ าอัดลมที่จ่ายในแตล่ะวัน 
 เขียนเป้าหมายการออมเงิน แล้วแปะไว้ข้างกระปุก กระตุ้นใหอ้ยากจะออม
ให้ได้เป้าหมายที่วางไว้ เช่น ไปเทีย่วต่างประเทศ 
 ออมเงินจากเศษของเงินเดือน เช่น เงินเดือน 15,700 บาท ก็ให้น ามาออม
เพิ่มพิเศษ 700 บาท 
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ภาคผนวนที่ 4  
ถอดบทเรียนการจัดท าแผนเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
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ภาคผนวก 4 
ถอดบทเรียนการจัดท าแผนเพิม่ปริมาณธุรกจิของสหกรณ ์

 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

เคหสถานและบริการชุมชน เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ซึ่งมีการอภิปราย
แบ่งกลุ่มและอภิปรายการจัดท าแผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ โดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งวิทยากรได้กล่าวถึงการที่สหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์
เคหสถานและบริการชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ได้ซึ่งที่อยู่อาศัย/
ที่ดิน โดยจะต้องส่งใช้เงินคืนภายใน 15 ปี แล้วน าเงินมาให้สินเชื่อกับสมาชิกโดยบวกส่วนต่างในการบริหารงาน                          
ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวจะลดลงตามต้นเงินกู้ที ่ลดลงและหมดไปเมื่อสหกรณ์ช าระหนี้ภาครัฐ/ธนาคารเฉพาะกิจหมดแล้ว 
สหกรณ์จะต้องเตรียมการเพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยั่งยืน แต่หาก
สมาชิกเห็นว่าไม่มีความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาแล้วสหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก                           
ความอยู่รอดของสหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชนต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ความร่วมมือของสมาชิก                    
2) การพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 3) การมีธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 4) ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความร่วมมือของสมาชิก ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจของสมาชิก เช่น เมื่อสมาชิกเป็นหนี้กับ
สหกรณ์สมาชิกต้องส่งช าระหนี้ สมาชิกมีการร่วมกันออมเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ์ เป็นต้น และ    
หากสมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์แล้วไม่ส่งช าระหนี้สหกรณ์ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการ
ด าเนินงานมีธุรกิจบริการที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และ
สมาชิกมีศรัทธาต่อสหกรณ์ การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิกนั้นสหกรณ์จะต้องสร้างให้สมาชิกเห็นประโยชน์
ของสหกรณ์ ที่สมาชิกได้รับ อาทิ การถือหุ้นในสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูง การท าธุรกิจกับสหกรณ์จะ
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และเม่ือสหกรณ์มีก าไรก็จะสามารถจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกได้  

2.  การพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ โดยมองด้านรายรับของสหกรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจ
ของสมาชิก และรายจ่ายที่เกิดขึ้นของสหกรณ์ท้ังรายจ่ายคงที่และรายจ่ายไม่คงที่เพียงพอกับรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งการ
ที่จะมรีายงานเพียงพอนั้นสหกรณ์ต้องมีปริมาณธุรกิจที่เพียงพอในการสร้างรายได้ของสหกรณ์ 

3.  การมีธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์นั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับและอ านาจกระท าการของสหกรณ์ มีธุรกิจที่หลากหลายและต้ องตรงตาม
ความต้องการของสมาชิก 

4.  ความสามารถในการบริหารจัดการ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของศักยภาพของทีมงาน ได้แก่ กรรมการ 
ฝ่ายจัดการ ซึ่งจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและต้องมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นที่จะให้สหกรณ์สามารถอยู่รอดได้ จะต้องมีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อให้มี
รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยมีจุดเริ่มต้นว่าจะมีธุรกิจและบริการที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ด้วยการขยายธุรกิจเดิมและเพ่ิมธุรกิจใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมในการจัดท าแผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจอาจให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นจัดท าแผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ โดยให้แต่ละกลุ่มด าเนินการ 
ดังนี้ 
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1. ระดมความคิดในการขยายธุรกิจเดิมที่สหกรณ์ด าเนินการอยู่ และเพ่ิมธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก  

ตัวอย่าง 
ธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ 

1. ธุรกิจรับฝากเงิน และสินเชื่อ 
2. ธุรกิจจัดหาสินค้าและบริการที่สมาชิกต้องการ 

เช่น รับจ้างส่งไปรษณีย์ เป็นต้น 

1. 1. การจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น ร้าน 0 บาท 
เป็นต้น 
2. การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก 
3. ตู้หยอดเหรียญต่าง ๆ เช่น ตู้น้ า ตู้น้ ามัน                          

เครื่องซักผ้า 
4. การขนส่ง   
5. การส่งเสริมอาชีพ และสหกรณ์ท าตลาดสินค้า 
6. บริการสถานที่  ตลาดนัด จอดรถ  อ่ืน ๆ 
7. ผักปลอดภัย  
8. เลี้ยงสัตว์ทางเลือก เช่น ปุ๋ย ไส้เดือน ปูนา 
9. ให้เช่าที่  
10. คาร์แคร์ 

2. ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกธุรกิจ 1 ธุรกิจและร่วมกันระดมความคิดเห็นในการวางแผนธุรกิจ โดยให้
พิจารณาเริ่มจากผลที่ได้รับ/รายรับจากการด าเนินธุรกิจ และการลงทุนต้องประกอบด้วยอะไร  

ตัวอย่าง ที่ 1 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการบริโภค 

ผลที่ได้รับ/รายรับ การลงทุนต้องประกอบด้วย 

- สหกรณ์ได้รายรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินกู้เพ่ิมขึ้น                        
- สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิม                                                   
- สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า สะดวกและ
รวดเร็วกว่ากู้สถาบันการเงิน 

- ความพร้อมของสหกรณ์ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 
เจ้าหน้าที่                                                                                  
- ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์รองรับ                                             
- มีการบริหารจัดการหนี้ที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
พิจารณาเงินให้กู้ที่รัดกุมกับสมาชิก เช่น สมาชิก 

 
ตัวอย่าง ที่ 2 

ธุรกิจบริการหยอดเหรียญต่าง ๆ 

ผลทีไ่ด้รับ/รายรับ การลงทุนต้องประกอบด้วย 

- รายได้ค่าเช่าสถานที่ กรณีให้เจ้าของตู้ลงมาลงทุน
อุปกรณ์เอง                                                                          
- รายได้เปอร์เซ็นต์จากตู้หยอดเหรียญ                                                    

 

- ติดต่อเจ้าของอุปกรณ์ให้มาลงทุนพร้อมรายละเอียด
และผลตอบแทน การดูแลรักษา                                                    
- สถานที่ตั้งตู้                                                                                                        
- ต้องมีข้อมูลผู้ใช้บริการที่มากพอต่อผลตอบแทน                 
ที่มาติดตั้งตู้ 
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ตัวอย่าง ที่ 3 
ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

ผลที่ได้รับ/รายรับ การลงทุนต้องประกอบด้วย 

- รายได้จากการขายขยะ รายได้จากการคัดแยกขยะที่มี
ราคาสูงกว่าขายโดยไม่ได้คัดแยก                                                     

- มีโครงสร้าง เช่น โรงเรือนเก็บขยะ เครื่องชั่ง (คนงาน/
เจ้าหน้าที่/กรรมการ) มีความรู้และข้อมูลในเรื่องการ                        
ตีราคาขยะ คัดแยกขยะ                                                    
- วิธีการช่องทางตลาด การส่งขยะรีไซเคิล อาทิ ติดต่อ
ร้านมารับ 1 เดือนต่อครั้ง มีรถกระบะส่งเอง การคัดแยก
ขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า                                                                                                         

 
ตัวอย่าง ที่ 4 

ธุรกิจร้าน 0 บาท 

ผลที่ได้รับ/รายรับ การลงทุนต้องประกอบด้วย 

- รายได้จากการขายขยะคัดแยกที่มีราคาสูงกว่าการขาย
โดยไม่ได้คัดแยก                                                         
- รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 

- มีสถานที่ตั้งร้าน อุปกรณ์ในการจัดเก็บ                                  
- ต้นทุนสินค้าที่จะใช้แลกขยะ เช่น ปลากระป๋อง                    
15 บาท จ านวนไข่ไก่ก่ีฟอง จะใช้แรกขวดเท่าไร และ
หากมีขยะกันได้จะเป็นการลดต้นทุนได้อีก เป็นต้น                                                    
- เจ้าหน้าที่ด าเนินการ                                                     
- วิธีการช่องทางตลาด การส่งขยะ อาทิ ติดต่อร้านมารับ 
1 เดือนต่อครั้ง มีรถกระบะขนส่งไปที่ร้านเอง การรับซื้อ
ขยะที่ใกล้จะลดต้นการคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า                     
การน าขยะมาแปรรูป มีแหล่งข้อมูลในการตั้งราคาขยะ 

 
************************************** 

ที่มา :  ถอดบทเรียนการจัดท าแผนเพิม่ปริมาณธุรกจิของสหกรณ์  
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เคหสถาน                                

และบริการชุมชน” เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
. 
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ตัวอย่างการจัดท าธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
ปัจจุบันธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นหนึ่งธุรกิจหยอดเหรียญที่นิยมและมีผู้คนรู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย เพราะธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนั้นสามารถลงทุนได้ไม่ยาก ใคร ๆ ก็สามารถลงทุนได้ เนื่องจาก
ความรู้ทางธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรมากมาย อีกทั้งราคาของตัวเครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญนั้น ไม่ถึงกับแพงมาก 

ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการดูแลน้อย ท าให้ไม่ว่าท่านจะท างานประจ า 
ท างาน Part Time หรือแม้กระทั่งเป็นนักศึกษา ท่านก็สามารถลงทุนในธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้ 

ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นธุรกิจที่ท ารายได้ได้อย่างสม่ าเสมอ เพราะธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากต้นทุนซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหลังจากคืนทุนแล้ว หลังจากนั้นก็ จะ
เป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญประสบความส าเร็จ 

1. ท าเลที่ตั้งของเครื่องซักผ้าหยอเหรียญ 
การเลือกท าเลที่ตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ถ้าท าเลที่ตั้งของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของท่านดี                   

ก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของท่านมากท่านก็จะคืนทุนเร็ว 
2. ความสะอาดของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

หมั่นท าความสะอาดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เดือนละ 1 - 2 ครั้งตามความเหมาะสม เพราะถ้า
เครื่องซักผ้าหยอเหรียญของท่านดูสะอาดตลอดเวลา ก็จะท าให้ลูกค้าอยากใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ    
ของท่าน 

3. การตั้งราคาในการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
ควรตั้งราคาในการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอเหรียญให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ถ้าเกิดท่านตั้งราคาแพงจนเกินไปจะท าให้ลูกค้าไม่อยากใช้บริการ 
 

ต้นทุน ค่าน้ า ค่าไฟ ในการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ต่อ 1 ครั้ง 
 

ขนาดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
(กิโลกรัม) 

ราคามาตรฐาน 
(บาท) 

ค่าน้ า ค่าไฟ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

6.5 20  3.50 16.50 
7.5 20  4.00 16.00 
8 20 – 30  4.30 15.70 – 25.70 
9 30  4.60 25.40 
11 30 – 40  5.10 24.90 – 34.90 
12 40  5.40 34.60 
14 40 – 50  5.70 34.30 – 44.30 
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การบ ารุงรักษาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
1. ควรท าความสะอาดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้                         

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีกลิ่นเหม็นและป้องกันการเกิดเชื้อราในถังของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โดยใช้
น้ าส้มสายชูแช่ถังซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 2 อาทิตย์/ครั้ง โดยประมาณ เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด 
และมาใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรท าความสะอาดภายนอกของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้น่าใช้งาน 
ตลอดเวลา 

3. ควรตรวจสอบสายน้ าเข้า สายน้ าทิ้ง ของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไม่ให้มีน้ ารั่ว เพื่อประหยัดต้นทุน 
ในการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

4. ควรตรวจสอบสายดินของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและ 
ตัวท่านเอง 

5. ควรตรวจสอบบริเวณรอบๆ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญว่ามีน้ าขังอยู่หรือไม่ เพื่อไม่ให้มีน้ าเน่าเสีย 
ส่งกลิ่นเหม็นและจะท าให้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของท่านผุพังเร็วกว่าก าหนด 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


