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ธรรมาภิบาลในสหกรณ ์
 

ความหมายของธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance) หรือก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการ
บ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบัน หรือธุรกิจด้วยตนเองด้วยความชื่อสัตยสุจริต (Honesty) ความเปิดเผยโปร่งใส 
(Transparency) ความรับผิดชอบและรับรองที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรมยุติธรรม (Faimess) 
ความมีคุณภาพ า ประสิทธิภาพ (Quality and Standard) เป็นหลักที่มีคุณค่าและส าคัญมาก จึงควรที่จะน ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าพาให้สังคมไทย ธุรกิจไทย โดยรวม มีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ส าหรับ
ธุรกิจนั้น หลักธรรมาภิบาล คือ หัวใจในการด าเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม ตั้งแต่
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ ลูกค้า รวมถึงสังคมและประเทศชาติ 
  ปัจจุบันสหกรณ์ที่อยู่ในความส่งเสริม แนะน าของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสบ
ปัญหาในการด าเนินงาน คือ มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมายจนท าให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่น และไม่ให้ความร่วมมือใน
การท าธุรกิจกับสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงาน หรือขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตและมีความมั่นคงได้ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
เพราะว่าธรรมาภิบาล คือ การบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดีโดยพ้ืนฐานองค์ประกอบของธรรมาภิบาลประกอบด้วย 
6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในการด าเนินกิจการใดจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้ 
  เมื่อสหกรณ์ยึดถือ “ธรรมาภิบาล” ในการด าเนินธุรกิจ  ผลที่ได้รับกลับมาคือ “ความเชื่อถือ” จาก
สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน สังคม  และคู่ค้า  ฯลฯ  เพราะทุกส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมต้องการ
ให้สหกรณ์ท่ีจะค้าขายด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม  มีจริยธรรม  คุณธรรม  สินค้า
ที่ผลิตได้เป็นสินค้าที่ดี  มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ค้าก าไรเกินควร  และไม่เอาเปรียบต่อสมาชิก  
และประชาชนทั่วไป การด าเนินการลักษณะนี้ สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชื่อถือของคู่ค้า  สมาชิกสหกรณ์ มีส่วน
เหลื่อม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในยามวิกฤต  และในยามปกติ  รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ไม่ว่าสถาบัน
การเงินใดก็ต้องการให้สินเชื่อ  และให้ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีถูกลง  เพราะปล่อยสินเชื่อให้แล้วปลอดภัยไม่ต้องกลัวสูญ  เนื่องจาก
สหกรณ์มีความรับผิดชอบและธุรกิจด าเนินไปด้วยดี ผลที่ได้รับกลับมาของสหกรณ์พอสรุปได้ดังนี้ 
  1.  เพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์ 
   สหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีธรรมาภิบาลจะมี
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สนองตอบความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล จะส่งผล
ให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมาชิก , ประชาชนทั่วไป , คู่ค้า ,สถาบันการเงิน) 
  2.  สามารถเข้าถึงผู้ร่วมลงทุนและระดมเงินทุนได้ง่าย 
   สถาบันการเงินและแหล่งทุนต่าง ๆ จะให้ความเชื่อม่ันกับสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาล และ
พร้อมจะให้การสนับสนุนหรือร่วมลงทุนด้วย เพราะความน่าเชื่อถือที่สหกรณ์สั่งสมไว้ จะท าให้ผู้ให้การสนับสนุน
มั่นใจว่าเงินที่ให้กู้ยืมจะไม่สูญหาย 
  3.  มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ดีมีความสามารถและรักองค์กร 
   ตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ท่ีมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะท าให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์รักองค์กร และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
ตลอดไป 
 
 



  4.  เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 
   สหกรณ์ท่ีมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อสมาชิก ตระหนักและให้ความส าคัญต่อ  ความพึงพอใจ
ของสมาชิกเป็นหลัก ด้วยการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกโดยค านึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าที่สมาชิกจะ
ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะน าไปสู่การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและการขยายธุรกิจในอนาคต 
  5.  การยอมรับของสังคมในการด าเนินธรุกิจ 
   ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมของสหกรณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมาชิก, ประชาชน 
ทั่วไป,คู่ค้า,สถาบันการเงิน) คาดหวังหรือรับรู้ มีผลอย่างมากต่อการยอมรับของสังคมและการเติบโตของสหกรณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ ในทางตรงกันข้ามสหกรณ์ที่ละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะถูกต่อต้านหรือมี
ความขัดแย้งกับสังคมและส่วนรวมแล้ว หากสหกรณ์ประสบภาวะวิกฤตร้ายแรง โอกาสที่จะได้ รับความเห็นใจ การ
ให้อภัย หรือโอกาสในการแก้ตัวจากชุมชนและสังคมคงเป็นเรื่องท่ีคาดหวังได้ยาก 
  6.  เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ 
   ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์มีโอกาส
สูงมากที่จะน ากิจการไปสู่ความเสี่ยงใหม่ ๆ ซึ่งยากจะคาดเดา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีธรรมาภิบาล มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก เป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจให้น้อยลง 
  7.  เพิ่มโอกาสในการสร้างผลก าไรและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
   สหกรณ์ท่ีมีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมาชิก , ประชาชนทั่วไป , คู่ค้า , สถาบันการเงิน) และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ อยากให้การสนับสนุนและให้การตอบสนองที่ดี เป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดการเพ่ิมผลก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจ และน ากิจการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
 
หลักธรรมาภิบาล  
  พ้ืนฐานส าคัญของหลักธรรมาภิบาลมี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า 
  1.  หลักนิติธรรม  หมายถึง  การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม  การบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
  2.  หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้สมาชิกมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
  3.  หลักความโปร่งใส  หมายถึง  มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบ ความ
ถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
  4.  หลักการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การกระจายโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมทางการบริหาร
เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็น อยู่ของสมาชิก  โดยการส่งเสริมสมาชิก  ให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา  รว่มวางแผน  รว่ม
ปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคมุโดยตรงจากสมาชิก  และการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในการมีสว่นรว่ม 
  5.  หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  รับผิดชอบต่อสมาชิก  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง  และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตนเอง 



  6.  หลักความคุ้มค่า  หมายถึง  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้สมาชิกมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุ้มค่า  สร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ  และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหาร
การจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
   พอรู้หลักส าคัญของธรรมาภิบาล  คงจะเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าจะสร้างธรรมาภิบาลให้มีขึ้น
ได้อย่างไร  จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยาก  ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้และด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยความ
ร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสหกรณ์   ขณะเดียวกันโดยที่สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์จะ   มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและระดับความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจด้อยกว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของธุรกิจ  รูปแบบอ่ืนใน
ภาคเอกชน  ดังนั้น  จึงมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและก ากับดูแลอีกทางหนึ่งด้วย ได้แก่  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   แต่สิ่งส าคัญคือ  ธรรมาภิบาลที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงนั้น  สมาชิกต้องเอาใจใส่ใน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์  รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ต้องเห็นความส าคัญของ
การที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล  และเริ่มสร้างให้มีธรรมาภิบาลโดย 

-คณะกรรมการต้องท าความเข้าใจแนวคิด  และสาระส าคัญของธรรมาภิบาลเป็นอย่างไร 
-ทบทวนธรรมาภิบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส 
 เพียงใด 
-ก าหนดรูปแบบและกระบวนการด าเนินตามหลักธรรมาภิบาลแล้วออกเป็นข้อก าหนดเพ่ือปฏิบัติ 
 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การสร้างธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์  จะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสหกรณ์ 

 ระเบียบ  ข้อบงัคบั 

 คูม่ือการปฏิบตัิงาน 

 บคุลากร 

- สมาชิก 
- คณะกรรมการ 
- ฝ่ายจดัการ 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้

ตรวจสอบภายใน 

 

ภาค

สหกรณ์ 
 

ภาครัฐ 

 

ภาคสังคม 

 

ธรรมาภิ

บาล 

 กฏหมาย 

 ระเบียบ  ค าแนะน า  ค าสัง่ 

 เจ้าหน้าที่และหนว่ยงาน 

     ของรัฐ 

- คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาต ิ

- นายทะเบยีนสหกรณ์ 
- กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
- กรมสง่เสริมสหกรณ์ 
 

 ผู้ที่เก่ียวข้อง 

- เจ้าหนี ้
- คูค้่า 

 ผู้สนใจทัว่ไป 

- นกัวิชาการ 
- สถาบนัการศกึษา 



ภาคสหกรณ์    
จุดเริ่มของธรรมาภิบาลในสหกรณ์  เริ่มจากหลักสหกรณ์ซ่ึงได้มีส่วนของธรรมาภิบาลไว้ด้วย 

กล่าวคือ 
  บุคคลทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ด้วยความสมัครใจ  การเป็นสมาชิกถือเอาคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ และความประพฤติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกเป็นส าคัญ  สมาชิกเดิมในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น  
ย่อมมีส่วนในการพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เข้าเป็นสมาชิก  โดยอาจลงมติไม่รับผู้สมัครเป็นสมาชิกได้  หากเห็นว่า
ผู้สมัครรายใดมีความประพฤติไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบ 

สมาชิกใช้ธรรมาภิบาลโดยการใช้สิทธิของตนเองอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียง ในที ่
ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  สมาชิกจึงควรตระหนักว่าการใช้สิทธิในการออกเสียงย่อมมีผลกับ
การจัดการของสหกรณ์  และควรใช้ความพยายามที่จะใช้สิทธิเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและสหกรณ์ 
  สมาชิกมีส่วนร่วมในทุนของสหกรณ์โดยสมาชิกแต่ละคนถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นแต่  ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด เพ่ือป้องกันการครอบครองกิจการหรือการที่บุคคลใดมีและใช้อ านาจมากเกินไป  แล้ว
กระท าการใด ๆ โดยมิชอบ 
  คณะกรรมการเป็นผู้บริหารและด าเนินกิจการสหกรณ์แทนสมาชิก  โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระ
ในการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการ  แต่เมื่อผลการประชุมเป็นเช่นใด  ก็ต้องเคารพมติที่ประชุม  นอกจากนี้
คณะกรรมการยังเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  ซึ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อบุคคลภายนอกเป็นความรับผิดชอบทั้งคณะ  มิใช่ประธานกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจะเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยล าพัง  การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการใช้ธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  จัดให้มีโครงการศึกษาอบรมแก่บุคลากรของสหกรณ์อย่างทั่วถึงทั้งกรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น  อุดมการณ์  หลักวิธีการสหกรณ์  หน้าที่ความรับผิดชอบของ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสหกรณ์  เป็นต้น  โดยให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ต่อเนื่องถึงเมื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์
แล้ว  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของสหกรณ์  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้
อย่างเหมาะสม  มีการประสานความร่วมมือกันอย่างดีเพ่ือความส าเร็จของสหกรณ์  ซึ่งจะเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลมี
การใช้ธรรมาภิบาลที่ดีตามบทบาทท่ีมีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังโครงสร้างสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก

ตา่ง 

 

ก 

สมาชิก

ตา่ง 
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สมาชิก

ตา่ง 

 

ก 

ท่ีประชมุใหญ่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายการเงิน

ตา่ง  ก 

ฝ่าย......... ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายบญัชี 

 ก 

จดัจ้าง 

เลือกตัง้ 

ฝ่ายจดัการ

ตา่ง  ก 

ฝ่ายบริหาร

ตา่ง  ก 



 
ส่วนบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามผังโครงสร้างเป็นอย่างไร? จะเห็นได้จากภาพนี้ 
 
    
 
 
                                  

 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                     

                                                                     
 

ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของสหกรณ์นั้นต้องสร้างให้มีความรับผิดต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั่ว
ทั้งองค์กร ดังนี้ 

- มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใด  มีและใช้ 
อ านาจเพียงฝ่ายเดียว 

- ก าหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถ
ประเมินผลการท างานได้ชัดเจนและเป็นธรรม 

- มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมถึงการก าหนดเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือ
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ 

- มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
ในส่วนของบุคลากรต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายจัดการ ผู้

ตรวจสอบกิจการ แต่ละฝ่ายต่างก็มีส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลกันทั้งสิ้น แต่ใครจะมีส่วนอย่างไร แค่ไหน ค่อย ๆ 
ท าความเข้าใจไปทีละส่วนตามล าดับ ดังนี้ 

 
สมาชิกมีส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์อย่างไร ? 

สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ์   โดยสมาชิกทุก
คนจะสามารถใช้บทบาทการควบคุมจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งการใช้อ านาจหน้าที่
ในการควบคุมจัดการ ท าโดยเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาข้อบังคับรับทราบผลการด าเนินงานและก าหนด
นโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในการบริหารงานสหกรณ์ 
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือท าหน้าที่แทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการและตรวจสอบ
การด าเนินงานของฝ่ายจัดการ  การเลือกตั้งนี้สมาชิกหนึ่งคน มีหนึ่งเสียง เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยไม่สนใจว่า
สมาชิกนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเท่าใด  เพราะหลักสหกรณ์ถือหลักของการรวมคนมากกว่ารวมเงิน นอกจากนี้ที่ประชุม
ใหญ่ยังมีอ านาจควบคุมและตรวจสอบการบริหารและการจัดการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

การจัดการ

สหกรณ์ 
สมาชิ

ก 



ก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติก าหนด 
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
 สมาชิกกับการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิกมีส่วนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ในรูปของการก ากับดูแล 
ตามสิทธิและหน้าที่ 
 สิทธิของสมาชิก 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็น 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   ซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่ายตามอัตราที่ประชุมใหญ่ก าหนด   
 2.  เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ  การจะให้สมาชิกทุกคนมาบริหารงานสหกรณ์คงท าไม่ได้    
จึงมีการเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่แทนสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์  
 3.  เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่    เพ่ือให้คณะกรรมการน าไป
ก าหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติต่อไป 

4. สอบถามหรือขอค าอธิบายเพ่ิมเติมถึงผลการด าเนินงานหรือปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
สหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  

5. เลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือเป็นตัวแทนสมาชิกใน  
การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนิน การว่า
การก าหนดนโยบายและการปฏิบัติของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่หรือไม่  รวมทั้งตรวจ สอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดหรือตามข้อบังคับ ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

6. ก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันถือเป็นการก าหนดขอบเขตการก่อหนี้  
ผูกพันที่คณะกรรมการด าเนินการสามารถกระท าได้ 

7.   แก้ไขข้อบังคับ เมื่อเห็นว่าข้อบังคับเดิมไม่เหมาะสมสามารถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาได้ 
8.  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์สามารถเสนอความเห็นและลงมติในการ  

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ได้ 
9.  อนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
 
 



   ใช้สิทธิของตนผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ โดย 
1. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีของสหกรณ์ชักถามและขอค าอธิบายในกรณีต่าง ๆ  

ที่ผู้ตรวจสอบกิจการได้กระท าในที่ประชุมใหญ่ 
2. ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเรื่องบางอย่างที่สมาชิกพบว่าอาจมีข้อผิดพลาดหรือ 

ไม่ชอบมาพากล 
   ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น 
1.  รู้จักสิทธิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิที่มีเพ่ือป้องกัน 

รักษาผลประโยชน์ของตน เช่น หากได้รับใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกจ่ายเงินให้  สหกรณ์เม่ือจ่ายค่าธรรมเนียมแรก
เข้า ซื้อหุ้น ซื้อสินค้า จ่ายช าระหนี้เงินกู้  ฯลฯ ต้องท าการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงกรณีฝากเงินต้องมีการลงรายการ
ในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก   

2.  มีส่วนรว่มและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ 
3.  ได้รับความเสมอภาคในการท าธุรกิจ และในการรบัความช่วยเหลือเกี่ยวกับสวสัดิการที่ระเบียบก าหนด 
4.  รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ 
5.  ได้รับค าอธิบายจากฝ่ายจัดการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการมีส่วนในการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์อย่างไร 
หากจะเปรียบเทียบว่าสหกรณ์เป็นเสมือนบ้านเมืองแล้ว คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก็เป็นดังเช่น

คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมือง ถ้าคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและต่อประชาชนแล้วก็จะสามารถ
น าชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกันหากมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง รู้ถึงอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ   และบทบาทของตนเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับ
สหกรณ์ ได้เช่นกัน 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ มีหน้าที่ส าคัญในการก าหนด
นโยบายและบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติและระเบียบสหกรณ์ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของที่ประชุม
ใหญ่ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของสหกรณ์และนโยบายของรัฐ คณะกรรมการจึงมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิก   ในการที่จะท าให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิก
ได ้

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

โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
5. คณะกรรมการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน 
6. คณะกรรมการดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและค าแนะน าของส่วนราชการที่ 

เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หากระเบียบที่ก าหนดไว้ไม่เหมาะสมก็ให้มีการ
พิจารณาแก้ไข 

7. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและให้ความส าคัญกับ 
สัญญาณเตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ 

8. คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
9. คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 



10. คณะกรรมการยึดมั่นในความถูกต้อง พร้อมให้ความเท่ียงธรรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
11. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นต่างๆ โดยการน าข้อมูล 

ของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เช่น  เสนองบดุล  และรายงานกิจการประจ าปี  เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 

12. คณะกรรมการเสริมสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รู้ถึงสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามความเหมาะสม 

13. คณะกรรมการจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการ
ตัดสินใจที่เป็นอิสระ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือยอมรับมติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างเคร่งครัดโดย
ต้องไม่กระท าการท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่ประชุม การไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใส่ตน เป็นต้น 

การใช้ธรรมาภิบาลโดยฝ่ายจัดการ 
 ฝ่ายจัดการสามารถใช้ธรรมาภิบาลได้โดย 

- มีความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ  ระเบียบ ค าสั่ง ด้วย 
ความขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานและสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก 

- ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้จัดการปฏิบัติงานและรับผิด  
ชอบการด าเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมบังคับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ 

- มีความโปร่งใสในการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลโดยมีการจัดท ารายงานความ 
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ า ส าหรับผู้จัดการต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการ 

- มีวิธีการสื่อความท่ีเหมาะสม ทั่วถึงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบัติต่อผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้จัดการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรม 
เสมอภาค ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และในส่วนของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ต้องให้ข้อมูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงานที่ดีระหว่างทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

- ผู้จัดการต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและประสบผล 
ส าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ 

- ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ 
การใช้ธรรมาภิบาลโดยผู้ตรวจสอบกิจการ 
 เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ท าการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน 

ทรัพย์สิน หนี้สิน การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ท าให้รู้ว่า 
- คณะกรรมการด าเนินการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและตาม 

มติที่ประชุมใหญ่หรือไม่ 
- การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรือไม่ 
- การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท าตามระเบียบหรือไม่ 
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท างานตามหน้าที่หรือไม่ 
- มีการบันทึกบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันหรือไม่ 



- มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน เพ่ือน ามาพิจารณา ปรับปรุงการท างานเป็น
ประจ าหรือไม่ 

- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
การด าเนินงานของสหกรณ์หรือไม่ 

นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบกิจการยังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วย ซึ่งช่วย 
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ภาครัฐ   ในปัจจุบันภาครัฐก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกิจการของสหกรณ์  
การใช้ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ    

  คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติใช้ธรรมาภิบาลได้โดย 
  1. ให้ความเห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับการเงินและการจัดการกองทุนพัฒนา 
สหกรณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือด าเนินการสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

2. ก ากับดูแลการฝากและลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
การใช้ธรรมาภิบาลโดยนายทะเบียนสหกรณ์ 

  ก ากับดูแลกิจการของสหกรณ์โดยการตรวจตรา ก ากับแนะน าและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
เพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ เช่น  ยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ด าเนินการต่าง ๆ ในกรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 

การใช้ธรรมาภิบาลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาลโดย 

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพ่ือช่วยควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยป้องกันการทุจริต ตลอดจนเพ่ือทราบผลการด าเนินงานและหลักฐานการเงินที่ถูกต้องของ
สหกรณ ์

2.   จัดมาตรฐานควบคุมทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์เพ่ือให้การบริหารงานของสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่น จัดให้มีระบบบัญชี ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ก าหนดระเบียบการเงินและบัญชี ช่วยเหลือ
แนะน าการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงิน 

3.   ฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชีให้แก่สมาชิก คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบ 
กิจการเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในแต่และต าแหน่งหน้าที่ 

4.   จัดท าสถิติทางการเงินเพ่ือให้มีสถิติทางการเงินของสหกรณ์ท่ีถูกต้องและสามารถน าข้อมูล 
ไปใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป 

การใช้ธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาลโดย 

1. ให้ค าแนะน าหลักการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ แก่สหกรณ์ตลอดจนการก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 
2. สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
3. ประเมินผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุงแก่ 

คณะกรรมการสหกรณ ์
4. ให้การศึกษาอบรมหลักและวิธีด าเนินงานสหกรณ์แก่สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 

ภาคสังคม มีส่วนในการใช้ธรรมาภิบาลกับสหกรณ์ทางอ้อม คือ 
 -  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะเจ้าหนี้ กิจการคู่ค้า ฯลฯ อาจมีการก าหนดเงื่อนไงต่าง ๆ  
                       ที่ท าให้สหกรณ์ต้องมีระบบการควบคุมในบางเรื่อง    อันก่อให้เกิด 
   ระบบการควบคุมก ากับดูแลกิจการ หรือให้มีธรรมาภิบาล 



-  ผู้สนใจทั่วไป อาจเป็นบุคคลที่ ให้ความสนใจกับกิจการของสหกรณ์ นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษา  ซึ่งท าการศึกษาวิจัย  วิเคราะห์  ค้นคว้า ปัญหา 

 อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็นการสะท้อน
ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นผลให้สหกรณ์สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง
พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของตนเองได้ 

 การใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็นกระบวนการที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา และจะบรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ทั้งหมดโดย เฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์เอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดี  
 -  สมาชิก  ความร่วมมือของสมาชิก โดยสมาชิกต้องรู้จัก  บทบาท  หน้าที่  
    ความรับผิดชอบ และมีความสนใจเลือกกรรมการสหกรณ์ 
  -  กรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุม และต้องมีความซื่อสัตย์  รวมทั้ง  
    รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

-  ฝ่ายจัดการ  มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
แนวทางการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

1. การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ ์ ให้ประเมินตามแบบประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์           
โดยสหกรณต์้องผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาลรวมกันทุกหมวดอยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
ซ่ึงเป็นวัตถปุระสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีถือปฏิบัติ โดยเกณฑ์ประเมิน
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ หมวด คือ 
 หมวดที่ ๑ หลักนิติธรรม   เกณฑป์ระเมิน   ๗  ข้อ 
 หมวดที่ ๒ หลักคุณธรรม   เกณฑป์ระเมิน   ๗  ข้อ 
 หมวดที่ ๓ หลักความโปร่งใส  เกณฑป์ระเมิน   ๗  ข้อ 
 หมวดที่ ๔ หลักการมีส่วนร่วม  เกณฑ์ประเมิน   ๗  ข้อ 
 หมวดที่ ๕ หลักความรับผิดชอบ    เกณฑ์ประเมิน   ๗  ข้อ 
 หมวดที่ ๖ หลักความคุ้มค่า    เกณฑป์ระเมิน   ๗  ข้อ 
การประเมินตามแบบประเมินในหนังสือคู่มือธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
  2. การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์ ให้ประเมินตามคู่มือค าแนะน าแนวทางการบริหารการ 
จัดการสหกรณ์ ด้านการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ ซ่ึงมีทั้งหมด 15 หมวด  126 ข้อ  วัตถปุระสงค์ของการ
ส่งเสริมสหกรณต์้องผ่านเกณฑ์ประเมินในภาพรวมอย่างน้อยร้อยละ 70 ขึ้นไป   

3. การปฏิบัติงาน โดยด าเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการควบคุมภายในกับทุกสหกรณ์ ยกเว้น  
- สหกรณ์ท่ีหยุดด าเนินธุรกิจ 
- สหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชี 
- สหกรณ์ท่ีจัดตั้งไม่ครบ  2 ปี 
- สหกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก ไม่มีการจัดจ้างพนักงาน 
- สหกรณ์ท่ีมีระบบการควบคุมภายในอยู่ต่ ากว่าระดับพอใช้(ตามการประเมินของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ)์ 
ทั้งนี้หากสหกรณ์มีปัญหาการทุจริตหรือร้องเรียนถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 ขั้นตอนที่  1  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ชี้แจงสหกรณ์ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์ในการสร้างความเชื่อถือ  
หรือความเชื่อม่ันของสหกรณ์เอง 

ขั้นตอนที่  2  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ชี้แจงสหกรณ์ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์ในการสร้างความเชื่อถือ 
หรือความเชื่อมั่นของสหกรณ์เอง 
          ขั้นตอนที่  3  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เขา้ตรวจประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  และการ 
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน ครั้งที่  1  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น  และรายงานผลการประเมินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 25  มกราคม  2559  

ขั้นตอนที่  4  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เข้าไปแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อที่ยังไม่ผ่าน 
เกณฑ์ให้มีการปฏิบัติให้ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่  5  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และการ 
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน ครั้งที่  2  เมื่อได้ด าเนินการส่งเสริมแนะน า 
ให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และรายงานผลการประเมินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 22   
มิถุนายน  2559 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             แบบประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์                                                     ประเมินครั้งที่ 1  
                                                                                                                                                                                             ประเมินครั้งที่ 2   

     สหกรณ์……………………………………………………จ ากัด 

นิติธรรม 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
A1      
          สหกรณ์ก าหนดระเบียบ
ครบถ้วนและไม่ขัดกับข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ และระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. สหกรณ์ก าหนดระเบียบขัดกับ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และระเบียบ
ของ   นายทะเบียนสหกรณ์ กฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือ 

2. สหกรณ์ไม่ก าหนดระเบียบตาม 
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

1. สหกรณ์ก าหนดระเบียบไม่ขัด 
กับข้ อบั งคับ  ค าสั่ ง  ประกาศ และ
ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
กฎหมายสหกรณ์  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือ 

2. สหกรณ์ก าหนดระเบียบตาม 
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

1. สหกรณ์ก าหนดระเบียบไม่ขัด 
กับข้ อบั งคับ  ค าสั่ ง  ประกาศ และ
ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
กฎหมายสหกรณ์  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และ 

2. สหกรณ์ก าหนดระเบียบตาม 
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 

     
A2      
          สหกรณ์ได้เผยแพร่ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับรู้
ถึงสิทธิหน้าที่ เสรีภาพของตน 

1. สหกรณ์ไม่ได้เผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพของตน 

1. สหกรณ์มีการเผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ผ่านที่ประชุมกลุ่ม 
หรือที่ประชุมใหญ่หรือติดประกาศที่
ส านักงาน หรือวิธีการอ่ืน ๆ หรือ 

2. สหกรณ์มีการเผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ผ่านเอกสารที่
สหกรณ์จัดพิมพ์ขึ้นและแจกจ่ายให้
สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. สหกรณ์มีการเผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ผ่านที่ประชุมกลุ่ม 
หรือที่ประชุมใหญ่หรือติดประกาศที่
ส านักงาน หรือวิธีการอ่ืน ๆ และ 

2. สหกรณ์มีการเผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ผ่านเอกสารที่
สหกรณ์จัดพิมพ์ขึ้นและแจกจ่ายให้
สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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นิติธรรม 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
A3      
          สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันกับ
บุคคลภายนอกและรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน ภายในวงเงินกู้ยืมที่           
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

          สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันกับ
บุคคล ภายนอกและรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน สูงกว่าวงเงินกู้ยืมที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

          สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันกับ
บุคคล ภายนอกและรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน ภายในวงเงินกู้ยืมที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ บางครั้งสูง
กว่าเงนิกู้ยืมที่       นายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบ 
 

          สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันกับ
บุคคล ภายนอกและรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน ภายในวงเงินกู้ยืมที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

 

     
A4      
          สหกรณ์ได้ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ยกเว้นสหกรณ์ที่ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
 

          สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

          สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องเท่ากับท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

          สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องสูงกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

     
A5      
          สหกรณ์ไม่มีบุคคลที่ขาด
คุณสมบัติตามข้อบังคับ เป็นกรรมการ
และผู้จัดการของสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีบุคคลต้องห้ามที่ขาด  
คุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นกรรมการ  
และผู้จัดการของสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีบุคคลต้องห้ามที่ขาด  
คุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นกรรมการ  
หรือผู้จัดการของสหกรณ์ ต าแหน่งใด 
ต าแหน่งหนึ่ง 

          สหกรณ์ไม่มีบุคคลต้องห้ามที่
ขาด คุณสมบัติตามข้อบังคับเป็น
กรรมการ  และผู้จัดการของสหกรณ์ 
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A6      
          สหกรณ์ประชุมใหญ่ภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ 
 

          สหกรณ์ไม่มีการประชุมใหญ่           สหกรณ์มีการประชุมใหญ่เกิน     
150 วัน 

          สหกรณ์มีการประชุมใหญ่
ภายใน     150 วัน 

 

     
A7      
          สหกรณ์เสียภาษีให้รัฐบาล 
เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ได้แก่
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 
และปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลรัษฎากร 
 

          สหกรณ์ไม่เสียภาษีให้รัฐบาล        
ในกรณีที่สหกรณ์ต้องเสีย 

          สหกรณ์เสียภาษีให้รัฐบาลแต่
เสียภาษีไม่ครบทุกประเภทที่สหกรณ์
ต้องเสีย 

          สหกรณ์เสียภาษีให้รัฐบาลครบ
ทุกประเภทที่สหกรณ์ต้องเสีย 

 

     
A8      
          สหกรณ์ไม่มีค าสั่งจากทาง         
นายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องให้แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติสหกรณ์  

          สหกรณ์มีค าสั่งจากนายทะเบียน
สหกรณ์ให้แก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา 
22 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ แต่
สหกรณ์ไม่แก้ไขหรือแก้ไขแล้วแต่ไม่
สมบูรณ์ 
 

          สหกรณ์มีค าสั่งจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้แก้ไขข้อบกพร่อง
ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้แก้ไขโดย
สมบูรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีค าสั่งจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้แก้ไขข้อบกพร่อง
ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ 
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B1      
          คณะกรรมการของสหกรณ์ต้อง
มาประชุมสม่ าเสมอ  

          ในรอบปีที่ผ่านมาการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการมีกรรมการ       
มาประชุมเฉลี่ย ต่ ากว่าร้อยละ 70 

          ในรอบปีที่ผ่านมาการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการมีกรรมการ      
มาประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 70 - 79 

          ในรอบปีที่ผ่านมาการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการมีกรรมการ      
มาประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 

 

     
B2      
          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของกรรมการสหกรณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร และถือปฏิบัติ 

          สหกรณ์ไม่มีการก าหนด
จรรยาบรรณของกรรมการสหกรณ์       
เป็นลายลักษณ์อักษร  

          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของกรรมการสหกรณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจกจ่ายให้
กรรมการสหกรณ์รับทราบแต่ยังไม่มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 

          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของกรรมการสหกรณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจกจ่ายให้
กรรมการสหกรณ์รับทราบ และ
กรรมการสหกรณ์มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  
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B3      
          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้ถือปฏิบัติ 

          สหกรณ์ไม่มีการก าหนด
จรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการแจกจ่ายจรรยาบรรณให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท า
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับทราบ 
แตย่ังไม่มีการปฏิบัติ 
 

          สหกรณ์มีการก าหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการแจกจ่ายจรรยาบรรณให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท า
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับทราบ  
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 

 

     
B4      
          สหกรณ์มีการยกย่อง ชมเชย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีโครงการ/กิจกรรม    
ยกย่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และมีการปฏิบัติจริง  
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B5      
          สหกรณ์มีการยกย่อง ชมเชย
สมาชิกสหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีโครงการ/กิจกรรม    
ยกย่อง ชมเชยสมาชิกสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยสมาชิกสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยสมาชิกสหกรณ์ และมี
การปฏิบัติจริง 
 

 

     
B6      
          สหกรณ์มีการยกย่อง ชมเชย
กรรมการสหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีโครงการ/กิจกรรม    
ยกย่อง ชมเชยกรรมการสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยกรรมการสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรม         
ยกย่อง ชมเชยกรรมการสหกรณ์ และมี
การปฏิบัติจริง 
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C1      
          สหกรณ์มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้แก่ ฐานะการเงิน รายงาน
กิจการประจ าปี ผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ รายงานการประชุมใหญ่แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

          สหกรณ์ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

          สหกรณ์มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารบางส่วน 

          สหกรณ์มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  

 

     
C2      
          ฝ่ายจัดการน าเสนองบการเงิน      
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ      
ของสหกรณ์ 

          ฝ่ายจัดการสหกรณ์ไม่มีการ
น าเสนองบการเงินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

          ฝ่ายจัดการมีการน าเสนองบ
การเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

          ฝ่ายจัดการมีการน าเสนองบ
การเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง  
 

 

     
C3      
          มีการจัดท าบัญชีตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

          สหกรณ์ไม่มีการจัดท าบัญชี       
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

          สหกรณ์มีการจัดท าบัญชีตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันแต่ไม่สามารถ
จัดท างบทดลองได้ภายใน 7 วันท าการ
นับจากวันสิ้นเดือน 

          สหกรณ์มีการจัดท าบัญชีตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน  สามารถจัดท า
งบทดลองได้ภายใน 7 วันท าการนับจาก
วันสิ้นเดือน  
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C4      
          ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือ
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ 

          ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหรือค าแนะน าของ    
นายทะเบียนสหกรณ์ 

          ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหรือค าแนะน าของ    นาย
ทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์ และมี
ข้อสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการในรายงานการตรวจสอบบัญชี 

          ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหรือค าแนะน าของ    นาย
ทะเบียนสหกรณ์ และไม่มีข้อสังเกตการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการใน
รายงานการตรวจสอบบัญชี  
 

 

     
C5      
          สหกรณ์มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการสหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการสหกรณ์แต่ละคน  แต่ไม่
มีการติดตามการปฏิบัติงาน 

          สหกรณ์มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการสหกรณ์แต่ละคน  และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบ 

 

     
C6      
          สหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
การให้บริการแก่สมาชิกทุกธุรกิจ 

          สหกรณ์ไม่มีการก าหนดขั้นตอน
การให้บริการแก่สมาชิกทุกธุรกิจ 

          สหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
การให้บริการแก่สมาชิกทุกธุรกิจ  มีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน แต่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ
ในที่เปิดเผย 

          สหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
การให้บริการแก่สมาชิกทุกธุรกิจ  และมี
การปฏิบัติตามข้ันตอน และมีการ           
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ
ในที่เปิดเผย 
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C7      
          สหกรณ์ต้องจัดท างบดุลให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอที่
ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นปี        ทางบัญชี 

          สหกรณ์จัดท างบดุลไม่แล้วเสร็จ   
ไม่สามารถเสนอท่ีประชุมใหญ่ได้ภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

          สหกรณ์จัดท างบดุลแล้วเสร็จ  
แต่ไม่สามารถน าเสนอที่ประชุมใหญ่ได้
ทันภายใน 150 วัน นับแต่วนัสิ้นปีทาง
บัญชี 

          สหกรณ์จัดท างบดุลแล้วเสร็จ  
และเสนอท่ีประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 
วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

 

     
D1      
          ในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ เกิด
จากการมี    ส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ
สหกรณ์และคณะกรรมการด าเนินการ 

          การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีไม่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์และคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

          การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป็นผู้จัดท า
แผน แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

          การจัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี ประกอบด้วย 

- มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 
ร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการสหกรณ์และ
กรรรมการด าเนินการ 

- มีการเสนอแผนที่คณะอนุ 
กรรมการ ร่วมกับฝ่ายจัดการน าเสนอ     
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
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การมีส่วนร่วม 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
D2      
          สหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีช่องทางให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิก 
แสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสหกรณ์ 

          สหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิก 
แสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ของ
สหกรณ์และน าความคิดเห็นของสมาชิก
สหกรณ์น ามาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์  
 

 

     
D3      
          แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เกิด
จากการมีส่วนร่วม 

          สหกรณ์ไม่มีแผนกลยุทธ์ใช้ใน
การด าเนินการ 

          สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์ซึ่งเกิด
จากการจัดท าร่วมกันของฝ่ายจัดการ
สหกรณ์และคณะกรรมการด าเนินการ 

          สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์ซึ่งเกิด
จากการจัดท าร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ 
สมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

     
D4      
          สหกรณ์มีส่วนร่วมในการ         
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

          สหกรณ์ไม่เคยมีการสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนหรือสิ่งของใด ๆ ให้กับ
ชุมชน 
 

          สหกรณ์มีส่วนร่วมในการ          
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 1 โครงการ 

          สหกรณ์มีส่วนร่วมในการ         
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างน้อย 2 
โครงการ  
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การมีส่วนร่วม 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
D5      
          สหกรณ์เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

          สหกรณ์ไม่เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับสหกรณ์ 

          สหกรณ์เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

          สหกรณ์เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และคณะกรรมการน าความคิดเห็นของ  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารจัดการ  

 

     
D6      
          สมาชิกมีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ 

          สมาชิกสหกรณ์ท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ต่ ากว่าร้อยละ 60 

          สมาชิกสหกรณ์ท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ระหว่างร้อยละ 60 - 69 

          สมาชิกสหกรณ์ท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ร้อยละ 70  ขึ้นไป  
 

 

     
D7      
          สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก            
มาประชุมใหญ่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของสมาชิก/ผู้แทนทั้งหมด 

          สหกรณ์ไม่สามารถประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ต้องประชุม ครั้งที่ 2 

          สหกรณ์มีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ครบองค์ประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

          สหกรณ์มีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิก  

 

     
D8      
          สหกรณ์มีการระดมหุ้น ระดม     
เงินฝาก จากสมาชิก 

          สหกรณ์ไม่มีกิจกรรมการระดม
หุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก 

          สหกรณ์มีกิจกรรมการระดมหุ้น
หรือเงินรับฝากจากสมาชิก (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) 

          สหกรณ์มีกิจกรรมการระดมหุ้น
และเงินรับฝากจากสมาชิก  
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ความรับผิดชอบ 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
E1      
          ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
หรือผู้ได้รับมอบหมายท า
หน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          สหกรณ์ไม่มีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่การงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          สหกรณ์มีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่การงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติตามค าสั่งมอบหมายทุกคน  
 

 

     
E2      
          สหกรณ์มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกและมีการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก 

          สหกรณ์ไม่มี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และไม่มีการ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก 

          สหกรณ์มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หรือมีการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

          สหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการจัดสวัสดิการ
แก่สมาชิก  

 

     
E3      
          สหกรณ์มีความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 
สาธารณะ และส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

          สหกรณ์ไม่มี
โครงการรับผิดชอบต่อสังคม 
สาธารณะ และไม่มีการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

          สหกรณ์มีโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
สาธารณะ หรือส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

          สหกรณ์มีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม สาธารณะ  และส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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ความรับผิดชอบ 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
E4      
          สหกรณ์มีการฝึกอบรมรม หรือ
ส่งบุคลากรของสหกรณ์ไปอบรม 

          สหกรณ์ไม่มีการฝึกอบรมรม 
หรือส่งบุคลากรไปอบรม 

          สหกรณ์มีการฝึกอบรมรม หรือ
ส่งบุคลากรไปอบรมเพียง 2 ใน 3 ฝ่าย 

          สหกรณ์มีการฝึกอบรมรม หรือ
ส่งบุคลากรไปอบรมครบ  3 ฝ่าย ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และ
กรรมการด าเนินการ 
 

 

     
E5      
          คณะกรรมการด าเนินการมีการ
ก าหนดนโยบาย/แผน และก ากับดูแลให้
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ปฏิบัติตามนโยบาย/
แผน 

          คณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ไม่มีการก าหนดนโยบาย/แผน  
ให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ปฏิบัติ 

          คณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์มีการก าหนดนโยบาย/แผน       
ให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ปฏิบัติ แต่ไม่
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ว่าได้ด าเนินการตามนโยบาย/
แผนหรือไม่ 

          คณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์มีการก าหนดนโยบาย/แผน       
ให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ปฏิบัติ  และมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แผน 
 

 

     
E6      
          สหกรณ์ช าระค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์ 

          สหกรณ์จัดสรรแล้วไม่ช าระค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 

          สหกรณ์จัดสรรแล้วช าระค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่ามี
ยอดค้างช าระ 

          สหกรณ์จัดสรรแล้วช าระค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์หมดแล้ว  ไม่มี
ยอดค้างช าระ 
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E7      
          กรรมการของสหกรณ์ไม่มีหนี้     
ผิดสัญญาค้างช าระกับสหกรณ์ 

          กรรมการของสหกรณ์มีหนี้          
ผิดสัญญาค้างช าระกับสหกรณ์ 

          กรรมการของสหกรณ์มีหนี้          
ผิดสัญญาค้างช าระกับสหกรณ์  แต่
สหกรณ์ผ่อนผันให้ช าระเป็นรายงวด 
 

          กรรมการสหกรณ์ไม่มีหนี้ผิด
สัญญาค้างช าระกับสหกรณ์ 
 

 

     
E8      
          สหกรณ์ไม่ถูกฟ้องร้องจาก
เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ 

          สหกรณ์ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้
หรือบุคคลภายนอก ผิดสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

          สหกรณ์มีหนังสือเตือนจาก
เจ้าหนี้แจ้งว่าหนี้ของสหกรณ์ผิดสัญญา
ขอให้ช าระ 
 

          สหกรณ์ไม่ถูกฟ้องร้องจาก
เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการ
บริหารจัดการ  

 

     
E9      
          สหกรณ์ช าระหนี้กับเจ้าหนี้       
ตามก าหนดสัญญา ไม่มีหนี้ค้างช าระ 

          สหกรณ์มีหนี้ผิดสัญญาค้างช าระ 
กับเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก และไม่
เคยผ่อนช าระ 

          สหกรณ์มีหนี้ผิดสัญญาค้าง
ช าระ กับเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก มี
การผ่อนช าระกับเจ้าหนี้ หรือ
บุคคลภายนอกตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
 

          สหกรณ์ไม่มีหนี้ผิดสัญญากับ
เจ้าหนี้ หรือบุคคลภายนอก 
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E10      
          การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   
เป็นทุนส ารอง 

          สหกรณ์ไม่มีการจัดสรรก าไร
สุทธิ 

          สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิ           
เป็นทุนส ารองร้อยละ 10 - 15 
 

          สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิ           
เป็นทุนส ารองมากกว่าร้อยละ  15 ขึ้น
ไป 
 

 

     
E11      
          สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุน
ส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่มีการจัดสรรก าไร
สุทธิ 

          สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิที่
เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและ  
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ สหกรณ์มีการ
จัดสรรไม่ทุกรายการตามข้อบังคับ 
 

          สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิที่
เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและ 
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ สหกรณ์มีการ
จัดสรรทุกรายการตามข้อบังคับ 
 

 

     
E12      
          สหกรณ์จัดสรรสวัสดกิารให้กับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          สหกรณ์ไม่จัดสวัสดิการให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          สหกรณ์จัดสวัสดิการ 1 
รายการให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

          สหกรณ์จัดสวัสดิการมากกว่า  
1 รายการให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
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ความคุ้มค่า 1 - ต้องปรับปรุง 2 - พอใช้ 3 - ดี หมายเหตุ 
F1      
          สหกรณ์มีการก าหนดนโยบาย      
ในการประหยัดพลังงาน 

          สหกรณ์ไม่มีมาตรการประหยัด
พลังงาน 

          สหกรณ์มีมาตรการประหยัด
พลังงาน แต่ไม่ถือปฏิบัติ 

          สหกรณ์มีมาตรการประหยัด
พลังงาน และถือปฏิบัติ  
 

 

     
F2      
          สหกรณ์มีการลดต้นทุนหรือ
อัตราการสูญเสียในการด าเนินงาน 

          ต้นทุนในการด าเนินการต่อ
รายได้ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (3 ปีย้อนหลัง) 

          ต้นทุนในการด าเนินการต่อ
รายได้ มีแนวโน้มเท่าเดิม (3 ปีย้อนหลัง) 

          ต้นทุนในการด าเนินการต่อ
รายได้ มีแนวโน้มลดลง (3 ปีย้อนหลัง) 
  

 

     
F3      
          สหกรณ์มีการควบคุมและลด
อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแต่
ละป ี

          สหกรณ์ไม่มีนโยบายในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
สหกรณ์  ในแต่ละปี โดยประหยัด 
 

          สหกรณ์มีนโยบายในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในแต่
ละปี แต่ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย 

          สหกรณ์มีนโยบายในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในแต่
ละปี และมีการปฏิบัติตามนโยบาย 
  

 

     
F4      
          สหกรณ์มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี (ถือผลการประเมินของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์   ก่อนปีการประเมิน         
ธรรมาภิบาล) 
 

          สหกรณ์อยู่ชั้นคุณภาพควบคุม
ภายในพอใช้ 

          สหกรณ์อยู่ชั้นคุณภาพควบคุม
ภายในระดับดี 

          สหกรณ์อยู่ชั้นคุณภาพควบคุม
ภายในระดับดีมาก 
  

 

     



 


