
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
องค์ควำมรู้ แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

ของสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ควำมเข้มแข็ง 

ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ควำมรู้   แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของสหกรณ์กำรเกษตรใน
จังหวัดอุตรดิตถ์สู่ควำมเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เร่งรัด ยกระดับคุณภำพ และขยำยกำรให้บริกำรแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ประชำชนทั่วไป 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีกำรประชุมโดยให้ทุกคนในส ำนักงำนมีส่วนร่วม ส ำหรับ
ค้นหำสภำพปัญหำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญคือ เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของสหกรณ์กำรเกษตร
ในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ควำมเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559 – 2560 
ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของท่ำนนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ซึ่งต้องกำรพัฒนำสหกรณ์ให้
เข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในบทบำท หน้ำที่ช่วยเหลือสมำชิกและเกษตรกรให้มีควำมกินดีอยู่ดีอย่ำงยั่งยืน 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) โดยจัด
ประชุม ระดมสมองข้ำรำชกำร และบุคลำกรในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นกำรท ำงำนโดยยึดหลัก
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เป็นกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ โดยน ำ
ควำมคิดใหม่ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

โดยคณะผู้จัดท ำกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ในครั้งนี้ได้ให้ควำมหมำยของ
กำรบริหำรจัดกำรโดยภำพรวม ว่ำกำรบริหำรและกำรจัดกำรหมำยถึง กิจกรรมในกำรบริหำรทรัพยำกรและ
กิจกำรงำนอื่นๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน โดยค ำว่ำ กำรบริหำร (Administration)ใช้ในกำร
บริหำรระดับสู ง เน้นหนักกำรก ำหนดนโยบำยที่ ส ำคัญ และก ำหนดแผน ส่ วนค ำว่ ำ  กำรจัดกำร 
(Management)เน้นกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือแผนที่วำงไว้ดังนั ้น กำรบริหำรกำรจัดกำร 
หมำยถึง กิจกรรมในกำรบริหำรทรัพยำกร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
ร่วมกันโดยเน้นที่กำรก ำหนดนโยบำยกำรร่วมประสำนงำนและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
โดยอำศัยทรัพยำกรที่ส ำคัญในองค์กำรมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนโดยมีปัจจัยพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรอยู่ 4 
ประกำร (4 M)  ดังนี้ 1. บุคคล (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์กำรนั้นๆ 2. เงินทุน (Money) ใช้
ส ำหรับเป็นค่ำจ้ำง ซื้อวัสดุสิ่งของต่ำงๆ 3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริกำรขององค์กำร 
4. กำรบริหำรจัดกำร (Management) กำรประกอบกำรที่บุคคลในองค์กำรได้น ำเอำทรัพยำกร บุคคลและทุน
มำรวมกันเพ่ือกำรบริกำร ซึ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรจัดกำรขึ้นอยู่กับควำมสมบูรณ์และคุณภำพ
ของปัจจัยดังกล่ำว 
 นอกจำกนีย้ังมีควำมหมำยของค ำว่ำ กำรพัฒนำ ในที่นี้ขอให้ควำมหมำยกำรพัฒนำว่ำกำรที่สังคมมีกำร
เปลี่ยนแปลง (Social Chang) ในทิศทำงที่ดีขึ้น ด้ำนเศรษฐกิจเจริญขึ้น (Economic Growth) รวมถึงมี
คุณภำพของชีวิตที่ดีข้ึนทั้งด้ำนปริมำณ (Quantity) และด้ำนคุณภำพ (Quality) โดยมีกำรวำงแผนและก ำหนด
ทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ โดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือ หลัก “ธรรมำภิบำล” เป็นยุทธศำสตร์
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ในกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักควำมมีส่วนร่วม หลัก
ควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 
 จำกกำรประชุมระดมสมองดังกล่ำว สำมำรถสรุปสภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำร และแนวทำงกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้พิจำรณำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์
กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ด้ำน ได้แก่ 1. ด้ำนบุคคล  2. ด้ำนเงินทุน 3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และ4. ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ได้ดังนี ้

สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. ด้ำนบุคคล (Man)   

 1.1 ผู้สมัครเข้ำเป็นพนักงำนสหกรณ์ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับสำขำกำรท ำงำนในสหกรณ์
และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักของสหกรณ์ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและเสียเวลำในกำรฝึกฝนควำม
ช ำนำญ 
 1.2 คณะกรรมกำร พนักงำนและลูกจ้ำง บำงแห่งมีกำรแตกแยกด้ำนควำมคิดเห็น มีกำรเห็นแก่
พวกพ้อง พ่ีน้อง ไม่มีควำมจริงใจและไมซ่ื่อสัตย์ 
 1.3 คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์ มีลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันในแต่ละสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์บำงแห่งประสบผลส ำเร็จ บำงแห่งไม่ประสบผลส ำเร็จ ในกำร
บริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

2. ด้ำนเงินทุน (Money) 
 2.1 สหกรณ์บำงแห่งมีเงินทุนน้อย ขำดกำรระดมหุ้น  จึงไม่เพียงพอส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และควำมต้องกำรของสมำชิก จึงต้องมีกำรกู้ยืมเงินจำกแหล่งทุนภำยนอก  
 2.2 คณะกรรมกำร พนักงำน และลูกจ้ำง บำงคนขำดควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ควำมรู้
เรื่องบัญชี กำรตลำด และทักษะควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ มีผลกระทบถึงกำรวิเครำะห์แนวโน้มพยำกรณ์ทำง
เศรษฐกิจ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
 3.1 สหกรณ์บำงแห่ง เนื่องจำกอุปกรณ์บำงอย่ำงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้อง
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกผู้ใช้บริกำร ลูกค้ำ ได้มำกขึ้น
เพ่ือทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกำภิวัฒน์จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรสหกรณ์มำกข้ึน จึงส่งผลไปยังพนักงำนบำงส่วนทีไ่ม่มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้รุ่น
ใหม่ๆ 
 3.2 เนื่องจำกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำงๆ ของสหกรณ์บำงแห่งมีมำก ท ำให้พนักงำน ดูแลรักษำ
เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่ทั่วถึง และขำดกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ 

4. ด้ำนบริหำรจัดกำร (Management) 
 4.1 ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันของคณะกรรมกำรซ่ึงมำจำกประธำนกลุ่มต่ำงๆ ที่มีพ้ืนฐำนควำมรู้ที่
แตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งกันเกิดข้ึนระหว่ำงคณะกรรมกำร 
 4.2 คณะกรรมกำรบำงแห่งไม่มีควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ซึ่งหน้ำที่ส่วนใหญ่ฝ่ำย
กำรจัดกำรจะเป็นฝ่ำยรับผิดชอบทั้งหมด 
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 4.3 กำรบริหำรจัดกำรภำยในของสหกรณ์บำงแห่งขำดกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  
 4.4 ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำรบำงแห่งขำดควำมตระหนัก เกี่ยวกับระเบียบ โครงสร้ำงและหน้ำที่
ของสหกรณ ์

แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. ด้ำนบุคคล (Man) 

 1.1 ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนและลูกจ้ำงเป็นอันดับแรก เริ่มตั้งแต่มีกระบวนกำรสอบ
คัดเลือกพนักงำนเข้ำมำท ำงำน  มีกำรประกำศ เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำท ำกำรสอบคัดเลือกอย่ำง
ยุติธรรม โปร่งใส่ และป้องกันกำรทุจริตซึ่งกำรสอบคัดเลือกควรพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ตรงกับสำขำที่
เปิดสอบคัดเลือก เหมำะสมกับงำนและหลักของสหกรณ์ 
 1.2 มีกำรจัดกิจกรรมในหน่วยงำนให้ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือช่วยลดควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน 
สนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนท ำงำนเป็นทีมโดยก ำหนดบทบำทของบุคลำกรตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นทีมประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ของคณะกรรมกำร พนักงำนและลูกจ้ำงโดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี ยึดมั่นในหลักกำร อุดมกำรณ์ของสหกรณ์ 
และหลักธรรมำภิบำลของสหกรณ์ เป็นส ำคัญ 
 1.3 กำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ปฏิบัติงำนด้วยควำมอดทน 
ขยันขันแข็ง เสียสละ ทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถรวมถึงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 1.4 ควรมีกำรศึกษำถึงบทบำทของผู้น ำ ได้แก่ คณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพ่ือทรำบว่ำ
บทบำทผู้น ำแบบไหนที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ให้ประสบผลส ำเร็จ คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรซึ่ง
เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่ำงกันในแต่ละสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์
บำงแห่งประสบผลส ำเร็จ บำงแห่งไม่ประสบผลส ำเร็จ ในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

2. ด้ำนเงินทุน (Money) 
 2.1 ควรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละส่วนอย่ำงเหมำะสม และมี
กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินของสหกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ เพ่ือทรำบ
ถึงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน อัตรำผลตอบแทนต่อทุน อัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนต่อก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน อัตรำส่วนทุน
ส ำรองต่อสินทรัพย์ และอัตรำส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช ำระได้ตำมก ำหนดโดยน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวำงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2 จัดอบรมคณะกรรมกำร พนักงำน และลูกจ้ำง ให้มีควำมรู้เรื่องบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และ
ทักษะควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ กำรวิเครำะห์แนวโน้มพยำกรณ์ทำงเศรษฐกิจ ซึ่งต้องลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และมี
กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองใน
ปัจจุบัน 

3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
 3.1 เนื่องจำกสหกรณ์มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นควรมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สหกรณ์น ำมำใช้และเจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 
 3.2 ควรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
น ำมำใช้ในสหกรณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์  
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 3.3 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเป็นประจ ำ และจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนของวัสดุอุปกรณ์ ที่สำมำรถ
อ่ำนเข้ำใจง่ำย 
 3.4 ควรจัดท ำบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์ของสหกรณ์และมีกำรประเมินผลกำรใช้เมื่อสิ้นปี 

4. ด้ำนบริหำรจัดกำร (Management) 
 4.1 คณะกรรมกำรควรยึดเป้ำหมำยของงำนเป็นหลัก  
 4.2 จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ และจัดให้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร โดยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำร่วมกัน
วำงแผนกำรบริหำรงำนสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 4.3 สหกรณ์ควรมีกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำยในเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ 
 4.4 สหกรณ์ควรมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กับบุคลำกรของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
สหกรณ์ให้ประสบผลส ำเร็จเป็นองค์กรที่สำมำรถช่วยเหลือมวลสมำชิกได้อย่ำงยั่งยืน 

จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในกำรพัฒนำทั้งในด้ำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร จ ำเป็นต้องอำศัยกิจกรรมอันเกิดจำกควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องใน
องค์กร รวมไปถึงมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐ องค์กรภำคเอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ  ซึ่งจะส่งผลให้กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในสหกรณ์ 
ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ หมำยถึง กำรบริหำรกิจกำรของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใสมีควำม

รับผิดชอบสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และมีกำรใช้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำและโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุ ก
ฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมั่นคงส่งผลให้
สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ภำคสหกรณ์ 2.ภำครัฐ และ 3.ภำคสังคม 
นั้น  โดยใช้หลักธรรมำภิบำลหรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ประสบ
ควำมส ำเร็จ เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับจำกทุกฝ่ำย โดยหลักธรรมำภิบำลของสหกรณ์มี 6 หลักดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรที่สหกรณ์ก ำหนดข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เป็นไปตำมกฎหมำย
สหกรณ์ โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพ และควำมยุติธรรมของสมำชิก 

2. หลักคุณธรรม หมำยถึง ควำมถูกต้องดีงำม กำรส่งเสริมให้สมำชิกพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้
สมำชิกสหกรณ์มีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

3. หลักควำมโปร่งใส หมำยถึง กำรที่สหกรณ์มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกต้องได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 

4. หลักกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรกระจำยโอกำสให้สมำชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรบริหำรเกี่ยวกับ
กำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรของสหกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
สมำชิก 

5. หลักควำมรับผิดชอบ หมำยถึง กำรที่สหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม รับผิดชอบต่อสมำชิก กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะบ้ำนเมือง 

6. หลักควำมคุ้มค่ำ หมำยถึง กำรที่สหกรณ์มีกำรบริหำรจัดกำร และใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัด เพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ ์
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จำกกำรระดมสมองจึงสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์ หมำยถึง กำรบริหำร
กิจกำรของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำและโดยประหยัด เป็น
ผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม โดยสหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำนประสบ
ควำมส ำเร็จบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในกำรจัดท ำกิจกรรมในครั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้หมำยถึง ภำคสหกรณ์ ได้แก่ สมำชิกคณะกรรมกำร ฝ่ำย
จัดกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร โดยธรรมำภิบำลแต่ละหลักมีเกณฑ์ชี้วัดและประเมินผลธรรมำภิบำลที่เป็น
รูปธรรมสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนซึ่งหลักกำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลนี้จะใช้เป็นวิธีในกำรพัฒนำสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบเป็นที่ยอมรับในระดับ
สำกล ประโยชน์ในมิติต่ำงๆ สหกรณ์จะใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ 6 หลัก ดังนี้ 1.หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักควำมโปร่งใส่ 4. หลักกำรมี
ส่วนร่วม 5. หลักควำมรับผิดชอบ และ 6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจำกกำรมีธรรมำภิบำล 
ผลจำกกำรยึดถือธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ย่อมจะท ำให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์

ดังนี้  
1. เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของกิจกำรสหกรณ์สหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หรือมีธรรมำภิบำลจะมีโยบำยและแนวทำงปฏิบัติทีสนองตอบควำมคำดหวัง หรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงสมดุล จะส่งผลให้สหกรณ์ได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สมำชิก ประชำชนทั่วไป คู่ค้ำ 
สถำบันกำรเงิน)  

2. สำมำรถระดมทุนและเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยสถำบันกำรเงินและแหล่งทุนต่ำง ๆ จะให้ควำม
เชื่อมั่นกับสหกรณ์ที่มีธรรมำภิบำลและพร้อมจะให้กำรสนับสนุนด้วย เพรำะควำมน่ำเชื่อถือที่สหกรณ์สั่งสมไว้
จะท ำให้ผู้ให้กำรสนับสนุนมั่นใจว่ำเงินที่ให้กู้ยืมจะไม่สูญหำย 

3. มีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่ดีมีควำมสำมำรถและรักองค์กำรสหกรณ์ที่มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่
ค ำนึงถึงควำมเป็นอยู่ของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์รักองค์กรและสำมำรถดึงดูดบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำม
สนใจเข้ำมำร่วมงำนกับองค์กรตลอดไป 

4. เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์สหกรณ์ที่มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีต่อ
สมำชิกสหกรณ์ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อควำมพึงพอใจของสมำชิกเป็นหลัก โดยกำรผลิตสินค้ำหรือ
ให้บริกำรโดยค ำนึงควำมปลอดภัยและควำมคุ้มค่ำที่สมำชิกจะได้รับจำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจะน ำไปสู่กำรเพ่ิม
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

5. เพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนสหกรณ์ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจที่
ซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีประสิทธิภำพจะส่งผลให้สหกรณ์ได้รับควำมน่ำเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย (สมำชิก 
ประชำชนทั่วไป คู่ค้ำ สถำบันกำรเงิน) และผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อยำกให้กำรสนับสนุนและให้กำรตอบสนองที่ดี
เป็นโอกำสที่จะทำให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำกิจกำรไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
ยั่งยืน 

6. กำรยอมรับของสังคมในกำรด ำเนินธุรกิจควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมของสหกรณ์ที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (สมำชิก ประชำชนทั่วไป คู่ค้ำสถำบันกำรเงิน) คำดหวังหรือรับรู้ มีผลอย่ำงมำกต่อกำรยอมรับ
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ของสังคมและกำรเติบโตของสหกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ในทำงตรงกันข้ำมสหกรณ์ที่ละเลย ไม่เอำใจใส่ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจำกจะถูกต่อต้ำนหรือมีควำมขัดแย้งกับสังคมและส่วนรวมแล้วหำกสหกรณ์ประสบ
ภำวะวิกฤตร้ำยแรงโอกำสที่จะได้รับควำมเห็นใจ กำรให้อภัย หรือโอกำสในกำรแก้ตัวจำกชุมชนและสังคม คง
เป็นเรื่องที่คำดหวังได้ยำก 

7. เพ่ิมภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ท่ำมกลำงกระแสของควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำใน
ยุคโลกำภิวัฒน์ มีโอกำสสูงมำกที่จะน ำกิจกำรไปสู่ควำมเสี่ยงใหม่ ๆ ซึ่งยำกจะคำดเดำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือมีธรรมำภิ
บำล มำตรกำรเหล่ำนี้จะช่วยป้องกันผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งจำกภำยในและภำยนอกเป็นกำรเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์และลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจให้น้อยลง 

 จำกสภำพปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลของ
สหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ควำมเข้มแข็ง ที่กล่ำวมำข้ำงต้นกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำยัง
ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมด้วยต่ำงๆ ทั้งสภำพแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองและกำร
บริหำรภำยในและภำยนอกประเทศล้วนมีควำมสัมพันธ์กันและส่งผลต่อกัน 
 


