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คุณลักษณะและคุณประโยชนข์องสหกรณ์

1.ความหมายของสหกรณ ์(Cooperative Meaning)
สหกรณเ์ป็นองคก์รอสิระของบุคคล ซึง่ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพือ่

สนองความต้องการและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกจิ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการด าเนินวสิาหกจิทีเ่ป็นเจา้ของร่วมกันและควบคุมตาม
แนวทางประชาธิปไตย

2. ค่านิยมของสหกรณ ์(Cooperative Values)
สหกรณอ์ยู่บนพืน้ฐานแหง่ค่านิยมของการช่วยตนเอง ความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเทีย่งธรรมและความเป็น
เอกภาพ สมาชิกสหกรณเ์ชือ่ม่ันในคุณค่าทางจริยธรรมแหง่ความสุจริต ความ
เปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอือ้อาทรต่อผู้อืน่ โดยสืบทอด
ประเพณีปฏบิัตขิองผู้ริเร่ิมสหกรณ์



คุณลษัณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์

ค่านิยมของสหกรณ ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวม 10 ข้อ

ส่วนที ่1 ค่านิยมทีเ่ป็นพืน้ฐานของสหกรณ์

1. การช่วยตนเอง (Self-Help)
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Self-responsibility)
3. ประชาธิปไตย (Democracy)
4.  ความเสมอภาค (Equlity)
5. ความเทีย่งธรรม (Equity)
6. ความเป็นเอกภาพ (Solidarity)
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สว่นท่ี 2 ค่านิยมท่ีเป็นพ้ืนฐานของสหกรณ์

7. ความซ่ือสตัย ์(Honesty)

8. ความเปิดเผย (Openness)

9. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility)

10. ความเอ้ืออาทรต่อผ ูอ่ื้น (Caring for Others)
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3. อดุมการณส์หกรณ ์(Cooperative Ideology)

อดุมการณส์หกรณคื์อ ความเช่ือรว่มกนัท่ีว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณจ์ะน าไปส ูก่ารกินดีอย ูดี่ มีความเป็นธรรมและสนัติ

สขุในสงัคม

การช่วยตนเอง คือ การพ่ึงพาตนเอง กอ่ใหเ้กิดอาชีพ กอ่ใหเ้กิดรายได้ โดยวิธี

ขยนั            ประหยดั           พฒันาตน           หลีกพน้อบาย

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  คือ การรว่มมือกนั การช่วยเหลือกนั

การแบ่งปันกนั โดยวิธี

การเสียสละเพ่ือสว่นรวม   รว่มมือกนัพฒันา  ซ่ือตรงต่อกติกา  มีเมตตารกัใครก่นั
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4. หลกัการสหกรณ ์(Cooperative Principles)

“เป็นแนวทางท่ีสหกรณย์ดึถือปฏิบติั เพ่ือใหค้่านิยมของสหกรณ์

เกิดผลเป็นรปูธรรม ”

ประกอบดว้ย 7 ประการ

หลกัการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยเปิดกวา้งตามความสมคัรใจ

หลกัการท่ี 2 การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย

หลกัการท่ี 3 การมีสว่นรว่มทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลกัการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

หลกัการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลกัการท่ี 6 การรว่มมือระหว่างสหกรณ์

หลกัการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต่อชมุชน
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5. วิธีการสหกรณ ์(Cooperative Practices) 

หมายถึง การน าหลกัการสหกรณม์าประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธรุกิจเพ่ือ

ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมของมวลสมาชิกและชมุชน ตามหลกัการ

ธรุกิจท่ีดี 

ปัจจยัพ้ืนฐานส าคญัของวิธีการสหกรณส์ ูค่วามส าเรจ็  

มี 2 ประการ คือ  รว่มแรง  รว่มใจ 

“รว่มแรง”   แรงกาย แรงทรพัย ์แรงความคิด

“รว่มใจ” ซ่ือสตัย ์เสียสละ สามคัคี มีวินยั

6. คณุประโยชนข์องสหกรณ ์ (Cooperative Benefits) 

ลดรายจ่าย  สรา้งรายได ้ สรา้งการออม
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สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
• สหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล  หมายถงึ สหกรณท์ีด่ าเนินงาน

อย่างมรีะบบ มกีารควบคุมภายในทีด่ ีด าเนินงานดว้ยความ
ซือ่สัตย ์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้บริหารจัดการโดยยดึ
หลักธรรมาภบิาลมาปฏบิัตถิอืใช้อย่างเคร่งครัด การด าเนิน
กจิการธุรกจิในรูปแบบสหกรณ ์และยดึหลักการ อุดมการณ์
และวธิีการของสหกรณ ์อย่างแทจ้ริง

• ท าไมจงึตอ้งท า

สบืเน่ืองจากการด าเนินงานของสหกรณม์ปัีญหาการทจุริต 
โดยผู้บริหารของสหกรณ์

ด าเนินธุรกจินอกรูปแบบสหกรณ ์ มกีารระดมเงนิทุนจาก
ภายนอกมาลงทุน แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน น าไปสู่ความ
เสยีหายแก่ระบบสหกรณแ์ละสมาชิกโดยรวม  กระทรวงเกษตร
และสหกรณจ์งึไดม้นีโยบาย ฯ
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• หลกัท่ี 1 หลกัประสิทธิผล หมายถึง การท่ีสหกรณไ์ดด้ าเนินการต่าง ๆ ตามอดุมการณ์

สหกรณ ์หลกัการสหกรณ ์วิธีการสหกรณ ์โดยการใชท้รพัยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเรจ็

บรรลตุามเป้าหมายท่ีสหกรณต์ัง้ไว ้โดยการปฏิบติั สหกรณจ์ะตอ้งมีทิศทาง ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงคท่ี์ชดัเจน

1.1 การมีวิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธแ์ละการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินการ/ตอ้งมี

1. จดัท าแผนกลยทุธ ์ 

- วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์ตวัช้ีวดั

2. แผนปฏิบติังานประจ าปี

2.1 แผนพฒันา  (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพฒันางาน)  รายละเอียดของ

แผนงานโครงการ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ขัน้ตอน ระยะเวลา งบประมาณ และ ผ ูร้บัผิดชอบ

และตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์

2.2 แผนงานปกติ (ประจ าปี)

3. นโยบายการก ากบัองคก์รท่ีดี  ครอบคลมุ 4 ดา้น คือ 1. ดา้นรฐั สงัคม ชมุชนและ

สิ่งแวดลอ้ม 2. ดา้นสมาชิกและผ ูเ้กี่ยวขอ้ง 3. ดา้นองคก์ร และ 4. ดา้นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์



สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

• 1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
ส่ิงที่ต้องด าเนินการ

1.2.1 แผนพฒันาบุคลากร 3 ฝ่าย
1.2.2 มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย

1) ฝ่ายสมาชิก การพฒันาองค์ความรู้ สิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วม อุดมการณ์ หลกัการ 
วธีิการสหกรณ์

2) ฝ่ายกรรมการ การพฒันาองค์ความรู้  บทบาทหน้าที ่การบริหารงาน การบริหารความ
เส่ียง การควบคุมภายใน

3) ฝ่ายเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  โดยจะต้องมีการจดัอตัราก าลงั การจัดท าค าบรรยายลกัษณะ
งาน ระบบการวดัและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวเิคราะห์ความสามารถรายต าแหน่ง ช่อง
ทางการส่ือสารกบับุคลากร การจัดท าจรรยาบรรณ  การจัดท าฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากร
บุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน
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1.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ  สิง่ทีต่อ้งด าเนินการ

1.3.1 แผนพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทีม่รีายละเอยีด
องคป์ระกอบครบถว้น   - วัตถุประสงคข์องโครงการ , ขั้นตอน, ระยะเวลา, 
เป้าหมาย , งบประมาณทีใ่ช้ 

1.3.2 แผนปฏบิัตงิานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

1.3.3 มาตรฐานในการจัดสารสนเทศทีด่ี

สามารถเป็นตวัอย่างแกส่หกรณอ์ืน่ได ้

- ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารจัดการองคก์ร

- ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารความเสีย่ง

- ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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หลักที ่2 หลักประสทิธิภาพ  หมายถงึ การทีส่หกรณส์ามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามหลักการสหกรณ ์อุดมการณส์หกรณ์
วธีิการสหกรณ ์และมเีคร่ืองมอืการบริหารจัดการทีเ่หมาะสม 
โดยใช้ทรัพยากรปัจจัยตา่ง ๆ อย่างคุ้มค่า ด าเนินงานไปสู่ผล
ตามวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างด ีโดยประหยัดทัง้ดา้นเวลา ทรัพยากร 
และก าลังคน

2.1 การบริหารจัดการสหกรณอ์ย่างมปีระสิทธิภาพ   สิง่ที่
ต้องด าเนินการ /ต้องมี

- ค าส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการ  คทง ใหม้กีารก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบตามหลักน้ัน ๆ

- มาตรฐานคุณภาพการปฏบิัตงิาน 

- ตน้ทุนตอ่หน่วย

- แผนลดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
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2.2 การด าเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ  

- แต่งตัง้คณะท างาน 

- ประเมินความคุ้มค่า ตามภารกิจหลกัของสหกรณ์ ดงัน้ี

1) งานให้บริการท่ีให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก

2) งานให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก

3) งานสนับสนุนเครือข่ายการให้บริการแก่ขบวนการสหกรณ์

4) งานเผยแพร่การวิจยัและเผยแพร่สารสนเทศ

5) งานฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้

6) การอนุรกัษ์ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม

7) งานด้านวิจยั หรือสนับสนุนวิชาการการปฏิบติัการภายในสหกรณ์

8) งานระบบข้อมลูและสารสนเทศท่ีให้บริการ

9) งานระบบคอมพิวเตอรท่ี์ให้บริการ  



สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
หลกัท่ี 3 หลกัการตอบสนอง  หมายถึง การท่ีสหกรณมี์การบรหิารจดัการและการ

ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และการสรา้งความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ สามารถ

ตอบสนองต่อความขดัแยง้หรอืความตอ้งการของความตอ้งการของสมาชิก และผ ูมี้ส่วนได้

สว่นเสียท่ีมีความหลากหลายและความแตกต่างกนั

3.1 ความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติังานประจ าปีเกี่ยวกบั

การพฒันาคณุภาพบรกิาร  สิ่งท่ีตอ้งด าเนินการ /ตอ้งมี

- แผนกลยทุธ,์ แผนปฏิบติังานท่ีมีองคป์ระกอบครบถว้น (หลกัท่ี 1) 

- ติดตามการรายงานและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ

3.2 ความส าเรจ็ในการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระยะเวลาการใหบ้รกิารท่ีครบถว้น

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินการ /ตอ้งมี

- จดัท าแผนผงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

- จดัท ามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร  

- วิเคราะหส์ถิติขอ้มลูระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
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3.3 การจัดใหม้ีช่องทางการใหบ้ริการทีม่คีวามครบถว้น

และมีประสิทธิผล  ส่ิงทีต่้องด าเนินการ /ต้องมี

- มีการตดิตาม การรายงาน และการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ เช่น ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการรายงานทีเ่ป็น
มาตรฐาน ขัน้ตอน กระบวนการท างาน ระยะเวลา และ
ความถีร่ะบบการสอบทานข้อมูล

3.4 การน านวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการ
ใหบ้ริการ สิ่งทีต่้องด าเนินการ /ต้องมี

- คิดค้น/ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ /นวัตกรรม 
ทีพั่ฒนาสหกรณ ์

- ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ /
นวัตกรรม ทีพั่ฒนาสหกรณ ์อย่างเป็นระบบ
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3.5 ระบบการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนทีมี่ประสิทธิผล ส่ิงทีต่้อง
ด าเนินการ /ต้องมี

- จัดท าคู่มือปฏบิัตงิานเร่ืองการแก้ไขข้อร้องเรียน

- จัดท าทะเบยีนคุมข้อร้องเรียน แฟ้มแก้ไขข้อร้องเรียน บันทกึ
การจัดการข้อร้องเรียน

- ส ารวจความพงึพอใจจากการแก้ไขข้อร้องเรียน 

3.6 การพัฒนาผู้ท าหน้าทีรั่บผิดชอบในการใหบ้ริการทีม่ีความรู้ 
ความสามารถและมีใจให้บริการ  สิ่งทีต่้องด าเนินการ /ต้องมี

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทัง้ระยะสัน้/ระยะยาว 

- ทดสอบความรู้ความสามารถทกุต าแหน่ง
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หลกัที่ 4 หลกัภาระรับผดิชอบ  หมายถึง การท่ีทุกฝ่ายในสหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความ
รับผดิชอบต่อหน้าท่ีและผลจากการกระท าของตน ตลอดจนเคารพความคดิเห็นที่แตกต่างของผู้มี
ส่วนร่วมในสหกรณ์ รวมถึงไม่เพกิเฉยต่อปัญหาสาธารณะ และการช่วยเหลือ เอือ้อาทรต่อสังคม

4.1 การจัดท าต าแหน่งงานและค าบรรยายลกัษณะงานของสหกรณ์ได้ครบถ้วน ส่ิงที่ต้องด าเนินการ /
ต้องมี

- จัดท า/ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนภูมิองค์กร 

- จัดท าค าบรรยายลกัษณะงาน (หลกัที่ 1 ข้อ 1.2)

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

- จัดท าแฟ้มประวตัิการท างานของเจ้าหน้าที่ 

4.2 การถ่ายทอดตัวช้ีวดัและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดบับุคคล  ส่ิงที่ต้องด าเนินการ /ต้องมี

- จัดท าตัวช้ีวดัครบถ้วนทุกต าแหน่ง แผนการถ่ายทอดตัวช้ีวดัและเป้าหมายของสหกรณ์สู่เจ้าท่ี 

- จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร(MOU) 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตวัช้ีวดัของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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4.3 การจดัให้มกีารบริหารจดัการด้านการควบคุมภายในทีด่ี ส่ิงที่ต้องด าเนินการ/ต้องมี

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน/ค าส่ังมอบหมายผู้รับผดิชอบ

– คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

– ผู้ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์

– ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์

– ผู้ตรวจสอบจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

- จดัให้มกีารส่ือสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

4.4 การจดัให้มกีารบริหารจดัการด้านการบริหารความเส่ียงในสหกรณ์ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ/ต้องมี

- จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

- จดัท าบัญชีความเส่ียง

- คู่มือการบริหารความเส่ียง 

- ส่ือสารและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 



MEASURING 

SUCCESS
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4.5 การจัดใหม้ีระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน
โดยมีการเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจ และระบบการใหโ้ทษอย่าง
เป็นรูปธรรม สิ่งทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี

- จัดท าหลักเกณฑก์ารประเมินผลระดับบุคคล

- ระบบข้อมูลเพือ่การปฏบิัตงิาน เกีย่วกับการประเมินผล

- ระบบข้อมูลเพือ่การปฏบิัตงิานเกีย่วกับผลตอบแทน

4.6 การจัดใหม้ีกระบวนการสร้างความตระหนักในเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งทีต่อ้งด าเนินการ/ต้อง
มี

- จัดท านโยบายเกีย่วกับแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนทุกองคป์ระกอบ/แผนการด าเนินการ 
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หลักที ่5 หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึง่กันและกัน โดยพฒันาวิธีการ
ด าเนินงานของสหกรณท์ีโ่ปร่งใส ก าหนดขัน้ตอนการใหบ้ริการทีช่ัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารทีมี่ประโยชนอ์ยา่งตรงไปตรงมา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ตรวจสอบไดต้าม พ.ร.บ. สหกรณ ์รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รท าใหเ้กิดความ
โปร่งใสกับสังคมภายนอก

5.1 การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่สมาชกิ กรรมการ เจ้าหน้าทีส่หกรณ ์และผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสีย ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี
- ส ารวจความต้องการของสมาชกิ กรรมการ เจ้าหน้าที ่เกี่ยวกับข้อมูลและช่องทางการ

ส่ือสาร
- จัดใหม้ช่ีองทางการส่ือสาร/เปิดเผยข้อมูล อย่างน้อย 5 ช่องทาง ทัง้นีต้้องม ี2 ช่องทาง

คือการตดิประกาศและ Website
- ประเมนิผลการด าเนินงาน สมาชกิไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทุก

ช่องทาง และร้อยละ 100 จากการตดิประกาศ และ Website 
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5.2 ระบบการตรวจสอบภายใน  สิ่งทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี

- ค าส่ังแต่งตัง้คณะท างานควบคุมภายใน

- แผนการตรวจเพือ่ควบคุมภายใน 

- กฎบัตรของคณะท างาน

- ควบคุมก ากับการท างานของคณะท างานควบคุมภายในให้
เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ ร้อยละ 100

- ตดิตามผลการปฏบิัตติามข้อเสนอแนะของท างานอย่างครบถ้วน
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หลักที ่6 หลักการมีส่วนร่วม หมายถงึ สหกรณเ์ปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้แก่ สมาชิก  
กรรมการ และฝ่ายจัดการ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงความคิดเหน็ การตัดสินใจทัง้ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสหกรณ ์เพือ่
สร้างสรรคแ์ละจรรโลงความผาสุกของส่วนรวม รวมถงึร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงานของสหกรณด์้วย
6.1 การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี
- มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
- ส ารวจและสรุปผลการส ารวจความต้องการสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและ

ช่องทางเปิดเผยและการให้บริการข้อมูล (หลักที ่5)
- ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน
- จัดท าทะเบียนคุมการตอบข้อซักถาม ข้อเสนอ หลักฐานการรับเร่ืองและหลักฐาน

การส่งออก ภายใน 15 วัน
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6.2 การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเหน็ของสมาชิก ส่ิงทีต้่องด าเนินการ/ต้องมี
- มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านการรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเหน็ของ

สมาชิก
- ส ารวจและสรุปผลการส ารวจความต้องการสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและ

ช่องทางเปิดเผยและการให้บริการข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง
- สรุปผลการส ารวจ 

6.3 การบริหารงานและตดิตามตรวจสอบการปฏิบัตงิานของสหกรณโ์ดยสมาชิก  ส่ิงที่
ต้องด าเนินการ/ต้องมี
- ประเมินผลส าเร็จการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี

6.4อบรมและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี
- แผนการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- จัดอบรมและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
- ประเมินผลการอบรม 
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หลกัที ่7 หลกัการมอบอ านาจ หมายถึง สหกรณ์มีการมอบอ านาจและความรับผดิชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการแก่กรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพงึ
พอใจในการให้บริการแก่สมาชิก และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง มีการปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินงานที่
ดขีองสหกรณ์

7.1 การบริหารงานตามหลกัการมอบอ านาจท่ีมคุีณภาพและได้มาตรฐาน ส่ิงที่ต้องด าเนินการ/ต้องมี

- ก าหนดหลกัเกณฑ์แนวทางการคดัเลือกและการมอบอ านาจ 

- ทบทวนกระบวนงาน 

- จัดท า/ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานของภารกจิที่มกีารมอบอ านาจ 

- เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานของภารกจิทีม่กีารมอบอ านาจ 

- ติดตามการประเมนิผลการด าเนินงานของผู้รับมอบอ านาจ 

- ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขในกรณีทีม่ข้ีอบกพร่อง 

- ประเมินผลการมอบอ านาจของสหกรณ์และความพงึพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของผู้รับ
มอบอ านาจ 
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7.2 กลไกสนับสนุน การบริหารงานตามหลักการมอบอ านาจ สิ่งที่
ต้องด าเนินการ/ต้องมี

- การจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ภายใน และภายนอกสหกรณ์

- จัดท า คู่มือสารสนเทศ ซ่ึงมีระบบฐานข้อมูล 4 ด้าน

1. ระบบข้อมูลบัญชี การเงนิ การคลัง

2. ระบบข้อมูลการปฏบิัตงิานตามภารกจิ

3. ระบบข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

4. ระบบข้อมูลสมาชิก

- ประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับมอบอ านาจ  -
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7.3 การตดิตามและตรวจสอบการปฏบิัตงิานจากการมอบอ านาจ สิง่ทีต่อ้ง
ด าเนินการ/ต้องมี

- จัดท าคู่มอืการควบคุมภายใน 

- จัดท าคู่มอืการปฏบิัตงิานเร่ืองข้อร้องเรียน 

- จัดท ามาตรฐานการคุณภาพการปฏบิัตงิาน (หลัก 2)

- ตดิตามผลการปฏบิัตงิานของการมอบอ านาจใน 3 ระบบ

1)ระบบควบคุมภายใน

2)ระบบตรวจสอบภายใน

3)ระบบรับข้อร้องเรียน 

- ประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีม่คุีณภาพ ตาม มาตรฐานคุณภาพการ
ปฏบิัตงิาน 
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หลักที ่8 หลักนิตธิรรม  หมายถึง สหกรณไ์ด้ก าหนด กฎ ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ

ต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิหกรณโ์ดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความ
ยุตธิรรมของทกุฝ่ายในสหกรณ ์และใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัตดิว้ยความ
เทีย่งธรรม เป็นทีย่อมรับของสังคม

8.1 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ/ต้อง
มี

- ก าหนดเป้าหมายและช่องทางการเผยแพร่เกีย่วกับสิทธิและข้อร้องเรียน 

- ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการรับรู้การใช้ประโยชนจ์ากสิทธิและ
ช่องทางรับข้อร้องเรียน

- จัดท าทะเบยีนคุมข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนเกีย่วกับสิทธิ

- ส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ
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8.2 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับกฎหมาย (ภายนอกและ
ภายใน) ส่ิงทีต้่องด าเนินการ/ต้องมี

- เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ กฎหมายของสมาชิก กรรมการ 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์

- จัดท า/ตรวจสอบแผนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

- ด าเนินการตามแผน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาความรู้ 

- น าแนวทางแก้ไขหากมีปัญหาอุปสรรค ไปด าเนินการแก้ไข 

- เผยแพร่ผลการด าเนินการตามแผน

8.3 การศึกษาทบทวน  กฎ ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ ในการปฏบิัตงิาน ส่ิงทีต้่อง
ด าเนินการ/ต้องมี

- จัดท า/ปรับปรุง คู่มือการด าเนินงาน สหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยาบาลชัยภมูิ จ ากัด

- รวบรวมผลการรับฟังความคิดเหน็ ข้อเสนอของสมาชกิ ผลการวิเคราะห ์ทบทวน 
ปรับปรุง 

- รวบรวมข้อร้องเรียน 
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8.4 ความเทา่เทยีมกันของการบังคับใช้กฎ ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ ดุลพนิิจในการ
ปฏบิัตงิาน ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี

- ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน (ตามหลักที ่5 ข้อ 5.1) 

- การส่ือสารสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

- การรายงานผลการตดิตามรวบรวมผลการตัดสินใจ

- จัดท าทะเบยีนคุมข้อร้องเรียนรวบรวมข้อร้องเรียนและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน 

8.5 การพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์ในการใช้อ านาจ กฎ ระเบยีบ 
ประกาศ ข้อบังคับกฎหมาย (ภายนอกและภายใน) ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี

- จัดท า/ทบทวนแผนฝึกอบรมด้านการใช้กฎหมาย

- ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน (ตามหลักที ่5 ข้อ 5.1) 

- ด าเนินการฝึกอบรมตามแผน ประเมินผลการฝึกอบรม 

- ตดิตามและการปฏบิัตงิานหลังการอบรม
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8.6 กระบวนการพจิารณาความผิด และการก าหนดโทษ สิ่งทีต่อ้ง
ด าเนินการ/ต้องมี

- มีขัน้ตอน กระบวนการพจิารณาความผิด ฯ (work flow )

- การเปิดเผยขัน้ตอนกระบวนการพจิารณาความผิดฯ 

- รวบรวมหลักฐานการปฏบิัตติามขัน้ตอนของกระบวนการ
พจิารณาความผิดของผู้มีอ านาจหน้าที ่(ถ้ามี)

- เปิดเผยผลการปฏบิัตหิน้าทีใ่หส้มาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่
สหกรณไ์ด้รับรู้ 

- รวบรวมข้อร้องเรียนในกระบวนพจิารณาความผิดฯ (ถ้ามี) 
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หลักที ่9 หลักความเสมอภาค หมายถงึ การทีส่หกรณด์ าเนินการโดยยึดม่ันความถูกตอ้ง 
ไม่มีการแบ่งแยก อีกทัง้ยังตอ้งค านึงถงึความเสมอภาค แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า
เทยีมกัน โดยรณรงคใ์ห้ทุกฝ่ายทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ ์ยึดถอืในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่และได้รับการปฏิบัตไิด้เท่าเทยีมกัน 
9.1 การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานก ากับดูแล
การท างานด้านความเสมอภาค  ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี
- ก าหนด/ทบทวนนโยบายกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านความเสมอภาคเพือ่ถอืใช้
ปฏิบัต ิ
- ก าหนดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้สมาชิกทราบถงึหน้าทีแ่ละการ

ให้บริการ(ช่องทาง) (ตามหลักที ่5 ข้อ 5.1 )
- ค าส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
- ตดิตามความก้าวหน้าและรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
- รวบรวมข้อร้องเรียนในการด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์(ถ้ามี) 
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9.2 การพฒันาศักยภาพของกรรมการและเจา้หน้าทีส่หกรณด์า้นความเสมอ
ภาค สิง่ทีต่อ้งด าเนินการ/ต้องมี
- ส ารวจผลส ารวจความรู้ความสามารถและความตอ้งการฝึกอบรม
- จดัท า/ทบทวน แผนฝึกอบรมทีส่อดคล้องกับผลส ารวจ 
- ด าเนินการจดัอบรมใหไ้ดต้ามแผนทีไ่ดรั้บการอนุมัตคิรบ 100% 
- จดัท าองคค์วามรู้ดา้นความเสมอภาคหรือองคค์วามรู้ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องมกีาร

จดัเกบ็องคค์วามรู้ซึง่สมาชกิสามารถเข้าถงึได ้น าเสนอองคค์วามรู้
9.3 การจดัท าฐานข้อมูล สารสนเทศ เพือ่สนับสนุน ดา้นความเสมอภาค สิง่ที่
ต้องด าเนินการ/ตอ้งมี
- จดัท า/ทบทวน คู่มอืการใช้งานสารสนเทศ 
- สือ่สาร สอน ฝึกอบรม การใช้ คู่มอืการใช้งานสารสนเทศ ใหผู้้ปฏบิัตงิานได้
เข้าใจ 
- ก าหนดสทิธิการเข้าถงึข้อมูล 



สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

9.3 การจัดท าฐานข้อมูล สารสนเทศ เพือ่สนับสนุน ด้านความเสมอ
ภาค สิง่ทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี
- ส ารวจความต้องการของสมาชิกด้านความเสมอภาค 
- จัดท าแผนการส่งเสริมและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ก าหนดช่องทางในการแจ้งข่าว (ตามหลักที ่5 ข้อ 5.1)
- จัดเกบ็ฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกจิกรรมทุกคร้ัง สรุปผลการ

ด าเนินงาน แผนงาน/โครงการได้น าไปด าเนินงาน 100% 

- ส ารวจความพงึพอใจและสรุปผลความพงึพอใจต้องได้ร้อยละ 90 ขึน้
ไป 
- น าผลลัพธท์ีเ่กดิจากการจัดกจิกรรมไปใช้ประโยชน ์ประเมนิผล 
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9.5 การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการก าหนดมาตรฐานของ
กระบวนการท างาน ส่ิงทีต่้องด าเนินการ/ต้องมี

- ส ารวจความต้องการด้านความเสมอภาค 

- จัดท า/ทบทวน มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัตงิาน 

- จัดท ามาตรฐานของกระบวนการท างานทีบู่รณาการเข้ากับความ
เสมอภาค ทุกกระบวนงาน       

- ก าหนดเป็นระเบยีบข้อปฏบิัตทิีชั่ดเจน 

- ถ่ายทอดสร้างความเข้าใจใหเ้จ้าหน้าทีส่หกรณท์ราบ 

- ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัตงิาน 



พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของสหกรณ์
1. ทุจริต กรณีทีม่ีผู้เจตนากระท าการใด ๆ เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่ิควรได้โยชอบ

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น และท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ ์และหรือสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอก เช่น

- ทุจริตเกี่ยวกับเงนิกู้

- ทุจริตเกี่ยวกับเงนิสด

- ทุจริตเกี่ยวกับเงนิฝากของสหกรณ์

- ทุจริตเกี่ยวกับเงนิรับฝากสมาชิก

- น าเงนิไปใช้ประโยชนส่์วนตัว แล้วบันทกึบัญชีเป็นเงนิทดรอง

- น าทรัพยส์ินของสหกรณไ์ปขายโดยมิชอบ

- เบกิค่าใช้จ่ายเป็นเทจ็

- ประเดน็อื่น ๆ  

(30 คะแนน)
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2. ข้อบกพร่องทางบัญชี  จงใจฝ่าฝืนระเบยีบ ค าส่ังนายทะเบยีนสหกรณเ์กี่ยวกับ
การบัญชี 

(10 คะแนน) 

3. การกระท านอกกรอบวัตถุประสงค ์สหกรณม์ีการกระท าทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
วัตถุประสงคแ์ละอ านาจการกระท าการตามข้อบังคับของสหกรณ ์เช่น

- การลงทุนไม่เป็นไปตามกฎหมาย

- จัดท าโครงการ/สวัสดกิารโดยมิชอบ

- ด าเนินธุรกิจทีไ่ม่สอดคล้องกับประเภทและวัตถุประสงคข์องสหกรณ์

- มุ่งด าเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกเป็นหลัก

- รับฝากเงนิจากบุคคลภายนอก

- ลงทุนด้านทีพ่ักอาศัยโดยมิได้มีระบุไว้ในวัตถุประสงค์

- ประเดน็การด าเนินการอื่น ๆ 

(10 คะแนน)



พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของสหกรณ์
4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกดิความเสียหาย พฤติกรรมหรือกระท าการที่อาจก่อให้เกดิความ
เสียหายต่อสหกรณ์เป็นมูลค่าสูง หรือกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็นพฤติกรรมที่ท าซ ้า ๆ ของ
สหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ที่เกีย่วข้องกบัสหกรณ์ หรือผู้ที่แอบอ้างแล้วท าให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใจว่าสหกรณ์ มส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น 

- การก าหนดหลกัเกณฑ์ กติกาที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม

- การด าเนินการที่มเีจตนาหลบเลีย่งภาษี/กฎหมาย

- การน าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนที่มคีวามเส่ียงสูง

- การยืมเงินทดรองที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามระเบียบ

- การร่วมโครงการกบัภาคเอกชนที่อาจก่อให้เกดิความเสียหาย

- บุคลากรสหกรณ์มุ่งแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ

- หลกีเลีย่ง ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ ฯลฯ 

- พฤติกรรมอ่ืน ๆ   

(10  คะแนน)
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากดั

• คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่20/2561 มีนโยบายรับหลกัการทีส่หกรณ์
จังหวดัน าเสนอ ให้สหกรณ์บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภบิาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

• ประธาน ฯ มอบให้ กรรมการ 1 คน รับผดิชอบ 

• กรรมการที่รับผดิชอบเสนอทมีท างาน ประกอบด้วยคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ 

• ก าหนดเป้าหมาย  จะเลือกประเมิน 4 หลกั หลกัที ่4 หลกัภาระ
รับผดิชอบ หลกัที ่5 หลกัความโปร่งใส หลกัที่ 6 หลกัการมีส่วนร่วม 
และหลกัที ่8 หลกันิติธรรม 
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• ท าอย่างไร

เม่ือศึกษาเกณฑ์  ความรู้สึก งง?  งง?  งง?  และ งง ???? 
เชิญผู้รู้/ผู้ตรวจประเมินจากสหกรณ์จังหวดัมาช่วย

ผ่านการประเมิน 2 หลกั คือ 4 หลกัภาระรับผดิชอบ และ 8 หลกันิติธรรม 



แนวทางการด าเนินการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
พ.ศ 2562
คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่21/2562  

ประธาน (คนเดมิ) มอบให้ กรรมการ 1 คน (คนเดมิ) รับผดิชอบ

ทมีท างาน ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค  จากเกณฑ์ ถอดเป็น
กจิกรรมทีส่ามารถน าสู่การปฏบิตั ิ

ค าตอบ กจิกรรมในแต่ละหลกั เอกสารหลกัฐานเช่ือมโยงกัน จึง
ก าหนดเป้าหมายใหม่ คือ จะเลือกประเมินทั้ง 9 หลกั 

ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบในการด าเนินงานในแต่ละหลกั โดย
มีคณะกรรมการสหกรณ์สีขาวอกี 1 ชุด รวมเป็น 10 ชุด 
(ไม่รวมคณะกรรมการตามข้อบงัคบัของสหกรณ์)



แนวทางการด าเนินการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

คณะท างานจัดประชุมผู้เกีย่วข้อง  โดยกรรมการ 1 คน ที่รับผดิชอบ 

ติดตามผลการด าเนินงานโดยประธานและคณะกรรมการด าเนินการ

ประเมินตนเองโดยทีมสหกรณ์จังหวดั

แก้ไขปรับปรุงโดยการเชิญทีมสหกรณ์จังหวดัที่มาประเมินเป็นพีเ่ลีย้ง

ผลการประเมิน ผ่าน 7 หลกั ไม่ผ่าน 2 หลกั คือ 

หลกัที่ 1 หลกัประสิทธิภาพ และ 

หลกัที่ 2 หลกัประสิทธิผล 



แนวทางการด าเนินการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ไม่ถอย.... พ.ศ.  2563
คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่22/2563  

ประธานคนเดมิมอบให้ กรรมการ 1 คน (คนเดมิ) รับผดิชอบ 

ทมีท างาน ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค  จากเกณฑ์ ถอดเป็นกจิกรรมทีส่ามารถ
น าสู่การปฏบิัติ 

ตัง้คณะท างานเหมอืนเดมิ

น าข้อเสนอแนะจากปีทีผ่่านมา  มาด าเนินการ 



แนวทางการด าเนินการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ก่อนการประเมินตนเอง เชิญทีมสหกรณ์จังหวัด มาช่วยประเมินเบ้ืองต้น 

มีส่วนขาด จะพฒันาส่วนขาด เชิญทีมสหกรณ์จังหวดั มาช่วยคิดช่วยท า 

ประเมินตนเองโดยทีมผู้ประเมินจากสหกรณ์จังหวดั  ผล ผ่าน 9 หลกั

มีส่วนขาด จะพฒันาส่วนขาด เชิญทีมสหกรณ์จังหวดั มาช่วยคดิช่วยท า 
ประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 

ผล.... ผ่านทุกหลกั ได้คะแนนรวมที่  98. 50 %



การด าเนินการในปี 2564
• ถอดบทเรียน  พบปัญหา  เป้าหมายการด าเนินการคอื ผ่านทั้ง 9 หลัก 
• เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย กรรมการด าเนินการเอง 80 – 90 % ฝ่ายจัดการไม่

เข้าใจ ในการด าเนินการ ไม่เข้าใจว่าสหกรณ์สีขาวคือการท างานประจ า ทีม่ี
ระบบ มีการควบคุมภายในทีด่ ีด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ บริหารจัดการโดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาลมาปฏบิตัถืิอใช้อย่างเคร่งครัด การด าเนินกจิการธุรกจิในรูปแบบ
สหกรณ์ และยดึหลกัการ อุดมการณ์และวธีิการของสหกรณ์ อย่างแท้จริง   
เพราะหัวใจหลกัของงานเป็นงานประจ าทีฝ่่ายจัดการต้องด าเนินการ และเป็นผู้
ปฏิบตัิ คณะกรรมการเป็นฝ่ายบริหาร  



การด าเนินการในปี 2564
ปี 2564 ก าหนดแผนพัฒนาภายใต้กลยุทธเ์ดมิ จัดใหมี้โครงการเพือ่พัฒนา
ต่อเน่ือง โดย

- จัดประชุมร่วมเพือ่จัดท าแนวทางการด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม และ
สามารถปฏบิัตติามได้ โดยมีคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีเ่ลขา
คณะอนุกรรมการสหกรณส์ีขาว และผู้ช่วยเลขาฯ และฝ่ายจัดการทัง้หมด  
รับร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมของสหกรณจ์ังหวัด โดยด าเนินการในวันหยุด เดอืน
ละ 2 คร้ัง 

- ผลลัพธท์ีไ่ด้ คือ

1. ได้แนวทางปฏบิัต ิ เสนอคณะกรรมการด าเนินการแล้ว รอ
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพือ่ใหส้มบูรณขึ์น้ 

2. มาตรฐานคุณภาพการปฏบิัตงิานทีจ่ัดท าด้วยความเข้าใจโดยเจ้าของ
งาน



Thank you!


