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ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือ อะไร
ธรรมาภิบาล หรื อ
Good Governance หรื อ การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริ หารจัดการ
บ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบัน หรื อธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Honesty) ความเปิ ดเผยโปร่ งใส
(Transpareney) ความรับผิดชอบและรับรองที่ตรวจสอบได้Accountability)
(
ความชอบธรรม ยุติธรรม Fairncss)
(
ความมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ (Quality and Efficiency) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการ
ทัว่ ไป (General Ethical and Moral Standard) เป็ นหลักที่มีคุณค่าและสาคัญมาก จึงควรที่จะนามาปรับใช้
ในการดาเนินกิจกรรมทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ธุ รกิจ สังคม สาธารณสุ ข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม เพื่อนาพาให้สังคมไทย ธุ รกิจไทย โดยรวมมีความเข้มแข็งมัน่ คงและเจริ ญก้าวหน้า สาหรับธุ รกิจนั้น
หลักธรรมาภิบาล คือ หัวใจในการดาเนินธุ รกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยตุ ิธรรม ตั้งแต่ตวั ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลูกค้า รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้น เมื่อสหกรณ์เป็ นธุ รกิจรู ปแบบหนึ่ง ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริ หารกิจการของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่ วม และมีการใช้กระบวนการ
บริ หารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และโดยประหยัด
เป็ นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินงาน
ประสบความสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมัน่ คง ส่ งผลให้สหกรณ์เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

ทาไมต้ องนามาใช้ ในสหกรณ์
เป็ นที่ทราบอยูแ่ ล้วว่า สหกรณ์เป็ นธุ รกิจรู ปแบบหนึ่งที่ตอ้ งมีการแข่งขันกับธุ รกิจอื่นๆ ทัว่ ๆ ไป ณ วันที่
1 มกราคม 2551 ประเทศไทยมีสหกรณ์ท้ งั สิ้ น 6,868 สหกรณ์ และมีสมาชิกสหกรณ์ท้ งั สิ้ น 10,104,104
ครัวเรื อน
แต่การดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์ในประเทศไทยนี้จะมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง แข็งแรงและมัน่ คงได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
ความเชื่อถือของสมาชิกและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น สถาบันการเงิน เป็ นสาคัญ ถ้าขาด “ความเชื่อถือ”
การดาเนินธุ รกิจคงไปได้ไม่รอด ในที่สุดก็ตอ้ งล้มลง ในที่สุดเศรษฐกิจของประเทศก็จะทรุ ดตัวลงตามไปด้วย
ความเชื่อถือในสหกรณ์จะสร้างได้อย่างไร คาตอบที่ส้ นั ที่สุดคือ สหกรณ์ตอ้ งมีธรรมภิบาลในการประกอบธุ รกิจ
การที่สหกรณ์มีธรรมาภิบาลจะช่วยให้สหกรณ์สามารถดาเนินงานไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดผลดีกบั มวลสมาชิก

เมื่อสหกรณ์ มีธรรมาภิบาลแล้วผลที่ได้ รับกลับมาคืออะไร
เมื่อสหกรณ์ยดึ ถือ
“ธรรมาภิบาล” ในการดาเนินธุ รกิจ ผลที่ได้รับกลับมาคือ“ความเชื่อถือ” จากสมาชิก
สหกรณ์ ประชาชนทัว่ ไป สถาบันการเงิน สังคม และคู่คา้ ฯลฯ เพราะทุกส่ วนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยย่อมต้องการ
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ให้สหกรณ์ที่จะค้าขายด้วยมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตโปร่ งใส มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีจริ ยธรรม คุณธรรม
สิ นค้าที่ผลิตได้เป็ นสิ นค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม ไม่คา้ กาไรเกินควร และไม่เอาเปรี ยบ
ต่อสมาชิก และประชาชนทัว่ ไป การดาเนินการลักษณะนี้ สหกรณ์จะเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นที่เชื่อถือของคู่คา้ สมาชิก
สหกรณ์ มีส่วนเหลื่อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต และในยามปกติ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่าย ไม่วา่ สถาบันการเงินใดก็ตอ้ งการให้สินเชื่อ และให้ดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ถูกลง เพราะปล่อยสิ นเชื่อให้แล้วปลอดภัย
ไม่ตอ้ งกลัวสู ญ เนื่องจากสหกรณ์มีความรับผิดชอบและธุ รกิจดาเนินไปด้วยดี ผลที่ได้รับกลับมาของสหกรณ์
พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. เพิม่ ความน่ าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ที่ดาเนินธุ รกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อมีธรรมาภิบาลจะมีนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิที่สนองตอบความคาดหวังหรื อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างสมดุล จะส่ งผล
ให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (สมาชิก , ประชาชนทัว่ ไป , คู่คา้ ,สถาบันการเงิน)
2. สามารถเข้ าถึงผู้ร่วมลงทุนและระดมเงินทุนได้ ง่าย
สถาบันการเงินและแหล่งทุนต่าง ๆ จะให้ความเชื่อมัน่ กับสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาล และ
พร้อมจะให้การสนับสนุนหรื อร่ วมลงทุนด้วย เพราะความน่าเชื่อถือที่สหกรณ์สงั่ สมไว้ จะทาให้ผใู ้ ห้การ
สนับสนุนมัน่ ใจว่าเงินที่ให้กยู้ มื จะไม่สูญหาย
3. มีเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ทดี่ ีมีความสามารถและรักองค์ กร
ตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ที่มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่คานึงถึงความเป็ นอยูข่ อง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และให้ความสาคัญกับการสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะทาให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์รักองค์กร และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถให้ความสนใจเข้ามาร่ วมงานกับ
องค์กรตลอดไป
4. เพิม่ ขีดความสามารถทางการตลาด
สหกรณ์ที่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีต่อสมาชิก ตระหนักและให้ความสาคัญต่อ ความพึงพอใจของ
สมาชิกเป็ นหลัก ด้วยการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่สมาชิกโดยคานึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าทีสมาชิ
่ ก
จะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ จะนาไปสู่ การเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดและการขยายธุ รกิจในอนาคต
5. การยอมรับของสั งคมในการดาเนินธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวมของสหกรณ์ที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (สมาชิก, ประชาชน
ทัว่ ไป,คู่คา้ ,สถาบันการเงิน) คาดหวังหรื อรับรู ้ มีผลอย่างมากต่อการยอมรับของสังคมและการเติบโตของสหกรณ์
ในการดาเนินธุ รกิจ ในทางตรงกันข้ามสหกรณ์ที่ละเลย ไม่เอาใจใส่ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมนอกจากจะถูก
ต่อต้านหรื อมีความขัดแย้งกับสังคมและส่ วนรวมแล้ว หากสหกรณ์ประสบภาวะวิกฤตร้ายแรง โอกาสที่จะได้
รับความเห็นใจ การให้อภัย หรื อโอกาสในการแก้ตวั จากชุมชนและสังคมคงเป็ นเรื่ องที่คาดหวังได้ยาก
6. เพิม่ ภูมิค้ ุมกันให้ แก่ สหกรณ์
ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลาในยุคโลกาภิวฒั น์มีโอกาสสู ง
มากที่จะนากิจการไปสู่ ความเสี่ ยงใหม่ ๆ ซึ่ งยากจะคาดเดา การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในการติดตาม
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และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อมีธรรมาภิบาล มาตรการเหล่านี้จะช่วย
ป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก เป็ นการเพิ่มภูมิคุม้ กันให้แก่สหกรณ์ และลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจให้นอ้ ยลง
7. เพิม่ โอกาสในการสร้ างผลกาไรและเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สหกรณ์ที่มีระบบการบริ หารจัดการธุ รกิจที่มีความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และมี
ประสิ ทธิภาพ
ส่ งผลให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (สมาชิก , ประชาชนทัว่ ไป , คู,่คสถาบั
า้ นการเงิน) และผู้
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อยากให้การสนับสนุนและให้การตอบสนองที่ดี เป็ นโอกาสที่จะทาให้เกิดการเพิม่ ผลกาไร
จากการดาเนินธุ รกิจ และนากิจการไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน

หลักธรรมาภิบาล มีอะไรบ้ าง
พื้นฐานสาคัญของหลักธรรมาภิบาลมี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็ นธรรม การบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การกาหนดกฎ กติกาและการปฏิบตั ิตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพความ
ยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม การส่ งเสริ มสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้สมาชิกมีความซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุ จริ ต
จนเป็ นนิสัยประจาชาติ
3. หลักความโปร่ งใส หมายถึง มีความโปร่ งใสในการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง
ได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
4. หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การกระจายโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมทางการบริ หารเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ และความเป็อยู
น่
ของสมาชิก โดยการส่ งเสริ มสมาชิก ให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึ กษา ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากสมาชิก และการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม รับผิดชอบต่อสมาชิก การใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสี ยจากการกระทาของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่ า หมายถึง การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้สมาชิกมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริ การที่มี
คุณภาพ และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวมในการ
บริ หารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด

5

จะเริ่มสร้ างธรรมาภิบาลได้ อย่ างไร
พอรู ้หลักสาคัญของธรรมาภิบาล คงจะเริ่ มอยากรู ้กนั แล้วว่าจะสร้างธรรมาภิบาลให้มีข้ ึนได้อย่างไร
จริ ง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่ องยาก ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้และดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ดว้ ยความร่ วมมือกัน
ระหว่างส่ วนต่าง ๆ ในสหกรณ์ ขณะเดียวกันโดยที่สมาชิกส่ วนใหญ่ของสหกรณ์จะ มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และระดับความรู ้ความสามารถในเชิงธุ รกิจด้อยกว่าผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูบ้ ริ หารของธุ รกิจ รู ปแบบอื่นในภาคเอกชน
ดังนั้น จึงมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและกากับดูแลอีกทางหนึ่งด้วย ได้แก่ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่สิ่งสาคัญคือ ธรรมาภิบาลที่จะนาไปสู่ การพัฒนาที่มนั่ คงนั้น สมาชิกต้องเอาใจใส่ ในบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ตอ้ งเห็นความสาคัญของการที่
สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล และเริ่ มสร้างให้มีธรรมาภิบาลโดย
- คณะกรรมการต้องทาความเข้าใจแนวคิด และสาระสาคัญของธรรมาภิบาลเป็ นอย่างไร
- ทบทวนธรรมาภิบาลที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ว่ามีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และมีความโปร่ งใสเพียงใด
- กาหนดรู ปแบบและกระบวนการดาเนินตามหลักธรรมาภิบาลแล้วออกเป็ นข้อกาหนดเพื่อปฏิบตั ิต่อไป

การสร้ างธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยความร่ วมมือกันระหว่างส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
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 หลักสหกรณ์
 ระเบียบ ข้อบังคับ
 คู่มือการปฏิบตั ิงาน
 บุคลากร
- สมาชิก
- คณะกรรมการ
- ฝ่ ายจัดการ
- ผูต้ รวจสอบกิจการ/ผู ้
ตรวจสอบภายใน

ภาคสหกรณ์

ธรรมาภิบาล
ภาครัฐ

 กฏหมาย
 ระเบียบ คาแนะนา คาสัง่
 เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ของรัฐ
- คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
- นายทะเบียนสหกรณ์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมส่งเสริ มสหกรณ์

ภาคสั งคม

 ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้
- คู่คา้
 ผูส้ นใจทัว่ ไป
- นักวิชาการ
- สถาบันการศึกษา
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ภาคสหกรณ์ จุดเริ่ มของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เริ่ มจากหลักสหกรณ์ซ่ึงได้มีส่วนของธรรมาภิบาลไว้ดว้ ย
กล่าวคือ
บุคคลทุกคนเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้ดว้ ยความสมัครใจ การเป็ นสมาชิกถือเอาคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์น้ นั ๆ และความประพฤติของผูท้ ี่จะเป็ นสมาชิกเป็ นสาคัญ สมาชิกเดิมในฐานะที่
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ย่อมมีส่วนในการพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เข้าเป็ นสมาชิก โดยอาจลงมติไม่รับผูส้ มัครเป็ น
สมาชิกได้ หากเห็นว่าผูส้ มัครรายใดมีความประพฤติไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบ
สมาชิกใช้ธรรมาภิบาลโดยการใช้สิทธิ ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสี ยง ในที่
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ สมาชิกจึงควรตระหนักว่าการใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงย่อมมี
ผลกับการจัดการของสหกรณ์ และควรใช้ความพยายามที่จะใช้สิทธิ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและสหกรณ์
สมาชิกมีส่วนร่ วมในทุนของสหกรณ์โดยสมาชิกแต่ละคนถือหุ น้ อย่างน้อย 1 หุ น้ แต่ ไม่เกิน
1 ใน 5 ของหุ น้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด เพื่อป้ องกันการครอบครองกิจการหรื อการที่บุคคลใดมีและใช้อานาจมาก
เกินไป แล้วกระทาการใด ๆ โดยมิชอบ
คณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารและดาเนินกิจการสหกรณ์แทนสมาชิก โดยกรรมการแต่ละคนมี
อิสระในการตัดสิ นใจในที่ประชุมคณะกรรมการ แต่เมื่อผลการประชุมเป็ นเช่นใด ก็ตอ้ งเคารพมติที่ประชุม
นอกจากนี้คณะกรรมการยังเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่ งความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อบุคคลภายนอกเป็ นความรับผิดชอบทั้งคณะ มิใช่ประธานกรรมการหรื อกรรมการคนใด
คนหนึ่งจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยลาพัง การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นการใช้ธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจการ
ของคณะกรรมการ
จัดให้มีโครงการศึกษาอบรมแก่บุคลากรของสหกรณ์อย่างทัว่ ถึงทั้งกรรมการดาเนินการ
ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น อุดมการณ์ หลักวิธีการสหกรณ์ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสหกรณ์ เป็ นต้น โดยให้ความรู ้ต้ งั แต่ก่อนเริ่ มจัดตั้งสหกรณ์ต่อเนื่องถึง
เมื่อจัดตั้งเป็ นสหกรณ์แล้ว เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสหกรณ์ และปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบของตนได้อย่างเหมาะสม มีการประสานความร่ วมมือกันอย่างดีเพื่อความสาเร็ จของสหกรณ์
ซึ่ งจะเสริ มสร้างให้แต่ละบุคคลมีการใช้ธรรมาภิบาลที่ดีตามบทบาทที่มีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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ผังโครงสร้ างสหกรณ์

สมาชิก
ต่าง

สมาชิก
ต่าง

สมาชิก
ต่าง

ก

ก

ก

ที่ประชุมใหญ่
ผูต้ รวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ฝ่ ายบริ หาร
ต่าง ก
ฝ่ ายจัดการ
ต่าง ก

เลือกตั้ง
จัดจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบัญชี
ก

ฝ่ ายการเงิน
ต่าง ก

ฝ่ ายสิ นเชื่อ

ฝ่ าย.........
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ส่ วนบทบาทของบุคลากรแต่ ละฝ่ ายตามผังโครงสร้ างเป็ นอย่ างไร? จะเห็นได้ จากภาพนี้

การจัดการ
สหกรณ์
สมาชิก

ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่ วนของสหกรณ์น้ นั ต้องสร้างให้มีความรับผิดต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ทวั่ ทั้งองค์กร ดังนี้
- มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิ ดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งคนใด มีและใช้
อานาจเพียงฝ่ ายเดียว
- กาหนดภาระหน้าที่ชดั เจน ทั้งระดับกรรมการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่ งจะทาให้สามารถ
ประเมินผลการทางานได้ชดั เจนและเป็ นธรรม
- มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนรวมถึงการกาหนดเรื่ องที่เกี่ยวกับจริ ยธรรม
หรื อข้อควรและไม่ควรปฏิบตั ิ
- มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับรู ้
ในส่ วนของบุคลากรต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่วา่ จะเป็ นสมาชิก คณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ ายจัดการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ แต่ละฝ่ ายต่างก็มีส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลกันทั้งสิ้ น แต่ใครจะมีส่วนอย่างไร แค่ไหน
ค่อย ๆ ทาความเข้าใจไปทีละส่ วนตามลาดับ ดังนี้
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สมาชิกมีส่วนในการสร้ างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ อย่ างไร ?
สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้าที่สาคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ์ โดย
สมาชิกทุกคนจะสามารถใช้บทบาทการควบคุมจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ซึ่ ง
การใช้อานาจหน้าที่ในการควบคุมจัดการ ทาโดยเข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาข้อบังคับรับทราบผลการ
ดาเนินงานและกาหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของตน
ในการบริ หารงานสหกรณ์ เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการเพื่อทาหน้าที่แทนตนในการตรวจสอบการบริ หารงาน
ของคณะกรรมการและตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ การเลือกตั้งนี้สมาชิกหนึ่งคน มีหนึ่งเสี ยง
เป็ นไปตามหลักประชาธิ ปไตยไม่สนใจว่าสมาชิกนั้นจะถือหุ น้ มากน้อยเท่าใด เพราะหลักสหกรณ์ถือหลักของ
การรวมคนมากกว่ารวมเงิน นอกจากนี้ที่ประชุมใหญ่ยงั มีอานาจควบคุมและตรวจสอบการบริ หารและการ
จัดการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและตามนโยบาย เป้ าหมาย
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติกาหนด อนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ
สมาชิกกับการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิกมีส่วนสร้างธรรมาภิ
บาลในสหกรณ์ในรู ปของการกากับ
ดูแล ตามสิ ทธิและหน้าที่

สิทธิของสมาชิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรื อ ออกเสี ยงลงคะแนน
เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้ าที่ของสมาชิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
สอดส่ องดูแลกิจกรรมของสหกรณ์
ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง

สมาชิกสหกรณ์ ใช้ หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ โดย
สมาชิกมีส่วนร่ วมในการใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ได้โดย : -
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 ใช้ สิทธิของตนผ่ านมติทปี่ ระชุ มใหญ่ ในการดาเนินการต่ าง ๆ โดยเข้ าร่ วมประชุ มเพือ่ พิจารณา
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่ อไปนี้
1. กาหนดค่าตอบแทนการทางานของกรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการ การกาหนดดังกล่าวถือ
เป็ นการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่ งสหกรณ์จะต้องจ่ายตามอัตราที่ประชุมใหญ่กาหนด
2. เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการ
การจะให้สมาชิกทุกคนมาบริ หารงานสหกรณ์คงทา
ไม่ได้ จึงมีการเลือกตัวแทนเพื่อทาหน้าที่แทนสมาชิกในการบริ หารงานของสหกรณ์
3. เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมกา
รนาไป
กาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิต่อไป
4. สอบถามหรื อขอคาอธิ บายเพิ่มเติมถึงผลการดาเนินงานหรื อปั ญหาเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
5. เลือกตั้งและถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการเพื่อเป็ นตัวแทนสมาชิใน
ก
การตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการบริ หารงานของ
คณะกรรมการดาเนิน
การว่าการกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิของกรรมการเป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่หรื อไม่ รวมทั้งตรวจ
สอบการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์หรืกรม
อ
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์กาหนดหรื อตามข้อบังคับ ระเบียบที่สหกรณ์กาหนดหรื อไม่
6. กาหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกันถือเป็ นการกาหนดขอบเขตการก่อหนี้
ผูกพันที่คณะกรรมการดาเนินการสามารถกระทาได้
7. แก้ไขข้อบังคับ เมื่อเห็นว่าข้อบังคับเดิมไม่เหมาะสมสามารถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาได้
8. พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์สามารถเสนอความเห็นและลงมติในการ
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ได้
9. อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย
 ใช้ สิทธิของตนผ่ านผู้ตรวจสอบกิจการ โดย
1. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจาปี ของสหกรณ์ชกั ถามและขอคาอธิ บายในกรณี ต่าง ๆ
ที่ผตู ้ รวจสอบกิจการได้กระทาในที่ประชุมใหญ่
2. ขอให้ผตู ้ รวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเรื่ องบางอย่างที่สมาชิกพบว่าอาจมีขอ้ ผิดพลาดหรื อ
ไม่ชอบมาพากล
 ตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องกับตนเอง เช่ น
1. รู ้จกั สิ ทธิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิ ที่มีเพื่อป้ องกัน
รักษาผลประโยชน์ของตน เช่น หากได้รับใบเสร็ จรับเงินที่สมาชิกจ่ายเงิน ให้ สหกรณ์เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
แรกเข้า ซื้ อหุ น้ ซื้ อสิ นค้า จ่ายชาระหนี้เงินกู้ ฯลฯ ต้องทาการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงกรณี ฝากเงินต้องมีการ
ลงรายการในสมุดคู่บญั ชีเงินฝาก
2. มีส่วนร่ วมและร่ วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์
3. ได้รับความเสมอภาคในการทาธุ รกิจ และในการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการที่ระเบี
กาหนด
ยบ
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4. รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์
5. ได้รับคาอธิ บายจากฝ่ ายจัดการในกรณี มีปัญหาในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการมีส่วนในการใช้ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ อย่ างไร
หากจะเปรี ยบเทียบว่าสหกรณ์เป็ นเสมือนบ้านเมืองแล้ว คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ก็เป็ น
ดังเช่นคณะรัฐมนตรี ซ่ ึ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและวางแผนการบริ หารงานเพื่อให้เกิด
ความเจริ ญก้าวหน้าแก่บา้ นเมือง ถ้าคณะรัฐมนตรี มีความรับผิดชอบต่อชาติบา้ นเมืองและต่อประชาชนแล้วก็
จะสามารถนาชาติบา้ นเมืองให้มีความเจริ ญก้าวหน้าสื บต่อไป สหกรณ์ก็เช่นเดียวกันหากมีคณะกรรมการที่
เข้มแข็ง รู ้ถึงอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของตนเป็ นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ได้เช่นกัน
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกและผูบ้ ริ หารสหกรณ์ มีหน้าที่สาคัญในการ
กาหนดนโยบายและบริ หารงานสหกรณ์ ซึ่ งจะปฏิบตั ิหน้าที่โดยการเข้าประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิและระเบียบสหกรณ์ตลอดจนกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ ฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
นโยบายของที่ประชุมใหญ่ และอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์และนโยบาย
ของรัฐ คณะกรรมการจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิก ในการที่จะทาให้สหกรณ์มีความ
เจริ ญก้าวหน้าและเป็ นที่พ่ งึ ของมวลสมาชิกได้

การใช้ ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการในสหกรณ์ โดย
1. คณะกรรมการ รู ้จกั สิ ทธิ บทบาท อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์
2. คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์
3. คณะกรรมการกาหนดนโยบาย แผนงานที่ชดั เจน โปร่ งใส
4. คณะกรรรมการเข้าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ด้วยความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
5. คณะกรรมการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน
6. คณะกรรมการดูแลให้สหกรณ์ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและคาแนะนาของส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หากระเบียบที่กาหนดไว้ไม่เหมาะสมก็ให้
มีการพิจารณาแก้ไข
7. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ ยงและให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ
8. คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ
9. คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
10. คณะกรรมการยึดมัน่ ในความถูกต้อง พร้อมให้ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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11. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมรับรู ้และเสนอความคิดเห็นต่างๆ โดยการนาข้อมูล
ของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เช่น เสนองบดุล และรายงานกิจการประจาปี เพื่อแสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ นต้น
12. คณะกรรมการเสริ มสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รู้ถึงสิ ทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามความเหมาะสม
13. คณะกรรมการจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและ
มีการตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นหรื อยอมรับมติที่เป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่อย่าง
เคร่ งครัดโดยต้องไม่กระทาการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่ วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่ประชุม การ
ไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมาย การใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ ตน เป็ นต้น

การใช้ ธรรมาภิบาลโดยฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการสามารถใช้ธรรมาภิบาลได้โดย
- มีความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ด้วย
ความขยัน ซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
การปฏิบตั ิงานและสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก
- ควบคุมการดาเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้ าหมายโดยผูจ้ ดั การปฏิบตั ิงานและรับผิด
ชอบการดาเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมบังคับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกคนให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่ วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ตนปฏิบตั ิ
- มีความโปร่ งใสในการดาเนินงานและการเปิ ดเผยข้อมูลโดยมีการจัดทารายงานความ
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็ นประจา สาหรับผูจ้ ดั การต้องเข้าร่ วมประชุม
ชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
- มีวธิ ี การสื่ อความที่เหมาะสม ทัว่ ถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูจ้ ดั การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้เป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และใน
ส่ วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งให้ขอ้ มูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการ
ประสานงานที่ดีระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- ผูจ้ ดั การต้องมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาธุ รกิจของสหกรณ์ให้เจริ ญก้าวหน้าและประสบผล
สาเร็ จตามนโยบายของคณะกรรมการ
- ปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ

การใช้ ธรรมาภิบาลโดยผู้ตรวจสอบกิจการ
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เมื่อผูต้ รวจสอบกิจการ ทาการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน
ทรัพย์สิน หนี้สิน การดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ทาให้รู้วา่
- คณะกรรมการดาเนินการ ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและตาม
มติที่ประชุมใหญ่หรื อไม่
- การตัดสิ นใจของคณะกรรมการเป็ นไปเพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรื อไม่
- การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาตามระเบียบหรื อไม่
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทางานตามหน้าที่หรื อไม่
- มีการบันทึกบัญชีถูกต้องและเรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั หรื อไม่
- มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายงานการเงิน เพื่อนามาพิจารณา ปรับปรุ งการทางาน
เป็ นประจาหรื อไม่
- มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์หรื อไม่
นอกจากนี้ผตู ้ รวจสอบกิจการยังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ดว้ ย ซึ่ งช่วย
ป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์

ภาครัฐ

ในปั จจุบนั ภาครัฐกาหนดนโยบายและกากับดูแลกิจการของสหกรณ์

การใช้ ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติใช้ธรรมาภิบาลได้โดย
1. ให้ความเห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดเกี่ยวกับการเงินและการจัดการกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือดาเนินการสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
2. กากับดูแลการฝากและลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด

การใช้ ธรรมาภิบาลโดยนายทะเบียนสหกรณ์
กากับดูแลกิจการของสหกรณ์โดยการตรวจตรา กากับแนะนาและส่ งเสริ มกิจการของ
สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง ตลอดจน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ เช่น ยับยั้งหรื อเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่หรื อที่ประชุม
คณะกรรมการที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดีแทนสหกรณ์ดาเนินการต่าง ๆ ใน
กรณี สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ อง เป็ นต้น

การใช้ ธรรมาภิบาลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาลโดย
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพื่อช่วยควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
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ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยป้ องกันการทุจริ ต ตลอดจนเพื่อทราบผลการดาเนินงานและหลักฐานการเงินที่ถูกต้อง
ของสหกรณ์
2. จัดมาตรฐานควบคุมทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเช่น จัดให้มีระบบบัญชี ที่เหมาะสมกับธุ รกิจ กาหนดระเบียบการเงินและบัญชี
ช่วยเหลือแนะนาการแก้ไขข้อบกพร่ องทางการเงิน
3. ฝึ กอบรมด้านการเงินการบัญชีให้แก่สมาชิก คณะกรรมการฝ่ ายจัดการ และผูต้ รวจสอบ
กิจการเพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในแต่และตาแหน่งหน้าที่
4. จัดทาสถิติทางการเงินเพื่อให้มีสถิติทางการเงินของสหกรณ์ที่ถูกต้องและสามารถนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป

การใช้ ธรรมาภิบาลของกรมส่ งเสริมสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ใช้ธรรมาภิบาลโดย
1. ให้คาแนะนาหลักการดาเนินธุ รกิจด้านต่าง ๆ แก่สหกรณ์ตลอดจนการกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้
2. สนับสนุนและให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
3. ประเมินผลการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์และเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุ งแก่
คณะกรรมการสหกรณ์
4. ให้การศึกษาอบรมหลักและวิธีดาเนินงานสหกรณ์แก่สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ

ภาคสังคม มีส่วนในการใช้ธรรมาภิบาลกับสหกรณ์ทางอ้อม คือ
- ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง ทั้งในฐานะเจ้าหนี้ กิจการคูค่ า้ ฯลฯ อาจมีการกาหนดเงื่อนไงต่าง ๆ
ที่ทาให้สหกรณ์ตอ้ งมีระบบการควบคุมในบางเรื่ อง อันก่อให้เกิด
ระบบการควบคุมกากับดูแลกิจการ
หรื อให้มีธรรมาภิบาล
- ผู้สนใจทัว่ ไป อาจเป็ นบุคคลที่ให้ความสนใจกับกิจการของสหกรณ์ นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งทาการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ ค้นคว้า ปัญหา
อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็ นการสะท้อน
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นผลให้สหกรณ์สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุ งพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการของตนเองได้
การใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ
อยูต่ ลอดเวลา และจะบรรลุผลได้ก็ดว้ ยความร่ วมมือกันระหว่างส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ท้ งั หมดโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนของบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ของสหกรณ์เอง ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลที่ดี
- สมาชิก
ความร่ วมมือของสมาชิก โดยสมาชิกต้องรู ้จกั บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีความสนใจเลือกกรรมการสหกรณ์
- กรรมการ ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการเข้าร่ วมประชุม และต้องมีความซื่ อสัตย์ รวมทั้ง
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รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
- ฝ่ ายจัดการ มีความซื่อสัตย์และปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
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