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 นโยบายก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

Good  Corporate Governance 

วิสัยทศัน์ (Vision) 

      เป็นสหกรณ์ชั้นน ำในระดบัประเทศ ที่มีควำมมัน่คง   สมำชิกมีคณุภำพชีวิตที่ดี  บริหำรจดักำรดว้ย 

      หลกัธรรมำภิบำล 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้ำงโอกำสให้สมำชิกทุกคนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนกำรออมและกำรลงทุนเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตที่ดีของสมำชิก 
3. พฒันำระบบบริหำรจดักำร กำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำลอยำ่งยัง่ยืน 

4. เสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสหกรณ์ 
5. กำรเสริมสร้ำงและพฒันำระบบปฏิบตัิกำรและเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เป็นสหกรณ์ที่มีควำมมัน่คง สมำชิกอยูดี่กินดี 
2. เป็นองคก์รแห่งควำมเช่ือมัน่ต่อสมำชิก และหน่วยงำน/บุคคลภำยนอก 

3. บริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 
4. บุคลำกรมืออำชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 

1. ยกระดบัทุนของสหกรณ์สู่ควำมมัน่คงยัง่ยืน 
กลยทุธ์ประกอบดว้ย 
กลยทุธ์ที่ 1 ระดมทุนภำยใน 
กลยทุธ์ที่ 2 กำรลงทุนที่มีควำมมัน่คงเเละน่ำเช่ือถือ 
2. พฒันำระบุบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 
กลยทุธ์ประกอบดว้ย 
กลยทุธ์ที่ 1 พฒันำระบบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการที่สร้างความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ประกอบด้วย 
กลยทุธ์ที่ 1 พฒันำกระบวนกำรให้บริกำร 
4. พฒันำบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
กลยทุธ์ที่ประกอบดว้ย 



กลยทุธ์ที่ 1 พฒันำบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
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นโยบายภาพรวม 

ดว้ยควำมเช่ือมัน่ว่ำ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ ำกดั เป็นสหกรณ์ ออมทรัพยช์ั้นน ำ ที่มัน่คง
พึ่งตนเองได ้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดีภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรที่เป็นเลิศ สหกรณ์ๆ จึงมุ่งหมำยให้สหกรณ์ๆ

เติบโตคู่ไปกบักำรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอยำ่งยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้กบัผูม้ีส่วน
ไดเ้สียกบัองคก์รในทุกมิติรอบดำ้น ทั้งสมำชิก พนัธมิตรทำงธุรกิจ คณะกรรมกำร เจำ้หนำ้ที่ ผูถ้ือหุ้น สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 

ในเชิงธุรกิจ 

                สหกรณ์ๆ มีนโยบำยในกำรท ำธุรกิจที่ค  ำนึงถึงกำรรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องตลอด 

กระบวนกำรต ำเนินงำน โดยใชก้ำรบริหำรงำนโตยมีสมำชิกเป็นหลกัส ำคญั เนน้กำรน ำเสนอนวตักรรม

ใหม่ๆ ทั้งในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่ดี รวมถึงกำรคดัสรรขอเสนอและสิทธิประโยชน์ที่ดีรอบดำ้นอยำ่ง
ต่อเน่ืองให้กบัผูม้ีส่วนไตเ้สียอยำ่งสมบูรณ์ รวมทั้งสนบัสนุนให้สมำชิกมีกำรวำงแผนใช้จ่ำยอยำ่งมีเหตุผล 

เพื่อไม่ให้เกิดภำระหน้ีเกินควำมจ ำเป็น 

ภายในองค์กร 

                 สหกรณ์ๆ ไดม้ีควำมคิดสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่ดี และควำมร่วมมือร่วมใจจำกภำยใน 

องคก์รเป็นอนัดบัแรก รวมทั้งปลูกจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกบัเจำ้หนำ้ที่ทุกระดบัอยำ่ง 
จริงจงัและต่อเน่ือง สหกรณ์ฯ จึงมุ่งปลูกฝังและมอบโอกำสให้เจำ้หนำ้ที่ไดพ้ฒันำศกัยภำพของตนเองอยำ่ง

เต็มก ำลงั รวมทั้งกำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รให้เป็นหน่ึงเดียวกนั โดยมุ่งสร้ำงสภำพแวดลอ้ม บรรยำกำศที่ดี
และอุปกรณอ์นัทนัสมยัที่เอื้อต่อกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคใ์หม่ ๆ และกำรจดักิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมให้เจำ้หนำ้ที่มีมิตรภำพที่ดีและอยูร่่วมกนัดว้ยควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด

กำรสร้ำงสมดุลในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตวัของเจำ้หนำ้ที่ 

                     นอกจำกน้ี ในฐำนะที่สหกรณ์ฯ เป็นเสมือนสถำบนักำรเงินซ่ึงให้บริกำรดำ้นกำรเงินส ำหรับ

เฉพำะกลุ่มครู ซ่ึงก็นบัไดว่้ำเป็นฟันเฟืองหน่ึงในกลไกทำงเศรษฐกิจของประทศ สหกรณ์ฯ จึงมุ่งพฒันำ

สังคมจำกส่ิงที่ใกลต้วั ดว้ยกำรสร้ำงองคก์รเพ่ือกำรเรียนรู้ โดยเร่ิมจำกภำยในองคก์รและส่งต่อสู่สังคม
ภำยนอก เร่ิมจำกกำรมุ่งสนบัสนุนพฒันำศกัยภำพยำวชนของชำติและกำรศึกษำเป็นหลกั เพื่อร่วมสร้ำง

บุคลำกรที่มีคณุภำพให้กบัสังคมไทย และยงัสำมำรถเติบโตและสร้ำงรำยไดด้ว้ยตนเองอยำ่งยัง่ยืน 
นอกจำกน้ี สหกรณ์ฯ ยงัมีนโยบำยซดัเจนที่จะด ำเนินธุรกิจโตยหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงผลกระทบในเชิงลบต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
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การด าเนนิงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ(CSR) 

                     กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ ำกดั นั้น ตอ้งมีกำรปฏิสัมพนัธ์กบัหลำย 

ภำคส่วน กำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เพียงอยำ่งเดียว อำจมีใช่หลกัประกนั
ของกำรเติบโตและพฒันำอยำ่งยัง่ยืน โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง เมื่อกำรด ำเนินธุรกิจนั้น ส่งผลกระทบหรือละเลยต่อ

ทุกภำคส่วนที่เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ กำรท ำให้ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

มีควำมสมดุล อยูร่วมกนัไดอ้ยำ่งยัง่ยืน กำรที่ธุรกิจให้ควำมส ำคญัและด ำเนินกำรในเร่ือง (CSR) นั้นสหกรณ์ 

ยงัคงตอ้งมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น    ในกำรบริหำรงำนให้มีผลก ำไรที่เหมำะสม      เป็นที่ยอมรับของ
สำธำรณชน รวมถึงกำรเติบโตอยูไ่ดใ้นสังคมและชุมชนที่สหกรณ์ๆ ค ำเนินกำรอยูใ่นระยะยำว 

ในกำรด ำเนินงำน สหกรณ์ฯ มีกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภำพ 

และครอบคลมุทุกควำมตอ้งกำรของสมำชิก สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัและน ำเสนอสิทธิประโยชน์
รอบดำ้นอยำ่งต่อเน่ืองให้กบัสมำชิก เพื่อให้สหกรณ์ฯ สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของสมำชิกไดอ้ยำ่ง

ถูกตอ้งในเวลำที่เหมำะสม 

กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นส่ิงที่สหกรณ์ๆ ให้ควำมส ำคญัโดยระบุแนวทำงปฏิบตัิต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สียไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน    ไวใ้นนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรและคู่มอืจรรยำบรรณของ

สหกรณ์ฯโดยแบ่งกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียออกเป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น สมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบ 
เจำ้หน้ี พนัธมิตรคู่คำ้ คู่แข่ง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่ รวมถึงภำครัฐ ตำมควำม

เก่ียวขอ้งในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ๆ โดยไดก้ ำหนดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมที่เหมำะสมต่อ

ควำมตอ้งกำรเพ่ือรับทรำบและขำ้ถึงควำมคำดหวงั เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดแนวปฏิบติัที่เหมำะสม ดงัน้ี 

 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แนวปฏิบตัิที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
1. ผูถ้ือหุ้น มุ่งมัน่ด ำเนินกำรให้สหกรณ์มีผล 

ประกอบกำรที่ดี สำมำรถสร้ำงผลก ำไรที ่
เหมำะสมให้เติบโตขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและ
มัน่คงโดยด ำเนินงำนดว้ยควำมรอบคอบ
และโปร่งใส 

-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
ช่องทำงในกำรส่ือสำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่
เวบ็ไซต ์อีเมล ์โทรศพัท ์วำรสำร 
เป็นตน้ 
- รับขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน 
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ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แนวปฏิบตัิที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
2. สมำชิกสำมญัและ 
สมทบ 

มุ่งมัน่ให้บริกำรสมำชิกสำมญัและ
สมำชิกสมทบ ดว้ยควำมเต็มใจ เต็มก ำลงั 
ควำมสำมำรถ ดว้ยควำมเสมอภำค 

เป็นธรรม และให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือแก่ 
สมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบดว้ย
กิริยำวำจำที่สุภำพ อ่อนโยน พร้อมทั้ง
ยินดีรับฟังปัญหำและพยำยำมคน้หำ
สำเหตุและวิธีกำรแกไ้ขปัญหำให้สมำชิก
สำมญัและสมำชิกสมทบโดยไม่เปิดเผย
ขอ้มูลหรือควำมลบัของสมำชิกสำมญั
และสมำชิกสมทบ เวน้แต่กฎหมำย
ก ำหนดให้ตอ้งเปิดเผย หรือไดรั้บอนุญำต
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกสมำชิกสำมญั
และสมำชิกสมทบ 

 

 

- เสนอผลิตภณัฑท์ี่ตอบโจทยค์วำม  
ตอ้งกำร 
- มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรให้กบั
สมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบ 
- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
สมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบ 
ประจ ำปี 
- รับขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน 

3. เจำ้หน้ี ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีทุกกลุ่มอยำ่งเสมอภำค
และเป็นธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำร
ไดรั้บผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่ำยตำมสัญญำ หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตก
ลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถ 
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบ
แจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนั
พิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข ในกำรเจรจำ
ต่อรองทำงธุรกิจ พึงละเวน้กำรเรียก รับ
หรือจำ้ง ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน 
กำรคำ้ รวมถึงรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อเวลำ
ให้กบัเจำ้หน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

-รับขอ้เสนอแนะ หรือ 
ขอ้ร้องเรียน 
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ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แนวปฏิบตัิที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4.คู่คำ้ ก ำหนดให้เจำ้หนำ้ที่ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

กำรซ้ือ หรือขำยทรัพยสิ์น สินคำ้และ
บริกำรทุกชนิดของสหกรณ์ฯ ตอ้งยึด
หลกัผลประโยชน์ส่วนตนหรือของพวก
พอ้งทั้งน้ีตอ้งให้ขอ้มูลที่ถกูตอ้งอยูบ่น  
พ้ืนฐำนของควำมจริง ไม่ท ำให้ผูซ้ื้อ 
หรือผูข้ำยทรัพยสิ์น สินคำ้และบริกำร 
เขำ้ใจผิดพลำด หรือไดรั้บขอ้มูลทีไ่ม่
ครบถว้นและที่ส ำคญัควรหลีกเลี่ยงกำร
รับของก ำนลั สินน ้ำใจ กำรรับเชิญไปใน
งำนเลี้ยงประเภทสังสรรค์หรืองำนเลี้ยง
รับรองจำกผูซ้ื้อหรือผูข้ำยทรัพยสิ์น 
สินคำ้และบริกำรที่จดัขึ้นให้เป็นกำร
ส่วนตวั หรือหมู่คณะอยำ่งเฉพำะเจำะจง 
เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้ครหำต่ำงๆ ที่อำจจะมี
ขึ้น และป้องกนัมีให้เกิดควำมโนม้เอียง
ที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง
เป็นพิเศษภำยหลงั 

-มีกระบวนกำรคดัเลือกอยำ่งโปร่งใส 
-ประเมินผลกำรปฏิบตัิกำรของคู่คำ้ อยำ่ง
ต่อเน่ือง 
   -ปฏิบตัิตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้และ พนัธ
สัญญำ  รับขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน 

 

5. พนัธมิตร มุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงที่ไดท้ ำไว ้
กบัพนัธมิตรสหกรณ์ๆ และให้ควำม
ช่วยเหลือในลกัษณะเอื้อประโยชน์ซ่ึง
กนัและกนั เพื่อผลทำงธุรกิจโดยรวม 

-กำรวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกนักบั
พนัธมิตรทำงธุรกิจรับขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียน 

6. คู่แข่ง ไม่มีนโยบำยแข่งขนัดว้ยกำรใส่ร้ำยป้ำย
สีกลัน่แกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง
ของ คู่แข่ง แต่ขณะเดียวกนัก็หลีกเลี่ยง
กำรตกลงหรือกำรพูดคุยถกเถียงกบั
เจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนหรือสถำบนั 

-สร้ำงเงื่อนไขในกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม 
-ปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดี และ
ไม่ใชวิ้ธีกำรที่ไม่สุจริต 
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ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แนวปฏิบตัิที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
  กำรเงินอื่นๆเก่ียวกบัต ำแหน่งที่ตั้งภูมิ

ประเทศกำรตลำด กำรจดัสรรลูกคำ้ 
อตัรำดอกเบี้ยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ รวมถึง
ผลิตภณัฑบ์ริกำร หรือแผนธุรกิจ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ 

. 

7. สังคมและส่ิงแวดลอ้ม พึงปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติ
ตนโดยค ำนึงถึงหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชำติ อีกทั้งให้กำร
สนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
ร่วมพฒันำสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนมุ่งสร้ำงสรรคแ์ละอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  -ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

8. คณะกรรมกำร เป็นแบบอยำ่งในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม 
กรอบที่สหกรณ์ๆ ก ำหนด รวมทั้งดูแล
สิทธิ ของผูม้ีส่วนไดเ้สียอยำ่งเป็นธรรม 

-ประชุมคณะกรรมกำรทุกเดือน เวน้แต่มี
เหตุขดัขอ้ง 
-ให้ขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ครบถว้นและ
ทนัเวลำ 
-มีส่วนร่วมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
-ให้ขอ้มูล ควำมรู้ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำร 

9. เจำ้หนำ้ที่ กำรสรรหำและว่ำจำ้งบุคลำกรที่มีทกัษะ 
และประสบกำรณ์ที่ตรงกบัลกัษณะงำน
โดยให้เงินเดือนและผลตอบแทนใน
ระดบัที่สำมำรถเทียบเคียงไดก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ขณะเดียวกนั 
สหกรณ์ๆไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งย่ิงกบั
กำรพฒันำศกัยภำพของเจำ้หนำ้ที่ 

-ปฐมนิเทศเจำ้หนำ้ที่เขำ้ใหม่  
-กำรจดัส่งเจำ้หนำ้ที่อบรมหลกัสูตร 
-กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมให้กบัเจำ้หนำ้ที่  
-กำรจดัให้มีสวสัดิกำรให้กบัเจำ้หนำ้ที่ 
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               ผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย 

แนวปฏิบตัิที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 ผ่ำนแผนกำรฝึกอบรมที่หลำกหลำย
และต่อเน่ือง  เพื่อรองรับกำร
แข่งขนัในธุรกิจกำรเงิน  กำรจดัให้
มีสวสัดิกำรเพื่อช่วยให้เจำ้หนำ้ที่มี
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยูท่ี่ดี
ขึ้น นอกเหนือจำกสิทธิสวสัดิกำรที่
มีตำมกฎหมำย  ส ำหรับควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนของเจำ้ที่นั้น
สหกรณ์ฯ มีนโยบำยที่มุ่งเนน้ไปใน
ดำ้นควำมปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  ตลอดจนคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนเป็น
ส ำคญั 

-กำรจดัเตรียมสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนให้มีควำมปลอดภยั และเอื้อ
ต่อกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

10.ภำครัฐ ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล 

-กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
ผลกำรปฏิบตัิงำนต่อหน่วยงำน
ภำครัฐที่เก่ียวขอ้งตำมควำมถี่ที่
หน่วยงำนก ำหนด 
-กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

 

ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการด าเนินธุรกิจหลัก 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จ ากัด มีดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

- สหกรณ์ฯ ประกอบธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ เช่นกำรก ำหนดคุณสมบตัิของสมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบ และกำรให้สินช่ือ

บุคคลตลอดจนกำรอนุติวงเงิน กำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ย เป็นตนั 
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- สหกรณ์ฯ ยึดหลกักำรปฏิบตัิต่อสมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบให้เป็นไปตำมประกำศที่

หน่วยงำนรำชกำรหรือกฎหมำยก ำหนด 

 

• ก ำหนดคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ที่ใช้เป็น

คู่มือเพื่อยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมเป็นธรรม มีควำม

รับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• กำรด ำเนินกำรหำกมีขอ้ร้องเรียน โดยสหกรณ์ฯ ไดจ้ดัตั้งตูรั้บเร่ืองร้องเรียน ชมเชย 

และแนะน ำกำรให้บริกำรจำกหลำยช่องทำง ทั้งช่องทำงโทรศพัทท์ี่ติดต่อเขำ้มำยงั

สหกรณ์ฯโดยตรง ช่องทำงผ่ำนหน่วยงำนก ำกบัดูแล และช่องทำงโซเชียลมีเดีย
ต่ำงๆ เพ่ือน ำขอ้ร้องเรียน ติชม ขอ้เสนอแนะต่ำงๆมำปรับปรุงกำรให้บริกำร ทั้งน้ี 

เพื่อประโยชน์ในกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้ริกำร โดยเร่ืองร้องเรียนที่ไดรั้บนั้นจะไดรั้บกำร
ตรวจสอบและแจง้ควำมคีบหน รวมทั้งช้ีแจงขั้นตอนต่อไปให้ทรำบ รวมถึงไดรั้บ

กำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ร้องเรียนนั้น ให้แลว้เสร็จและแจง้ให้ทรำบโตยเร็ว จำกนั้น

จะน ำขอ้มลูที่ไดรั้บมำใชป้รับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่สมำชิกสำมญั สมำชิกสมทบและผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อไป 

• สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระที่รำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อท ำหนำ้ที่ประเมินควำมเพียงพอ และควำมมี
ประสิทธิภำพของระบุบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรของสหกรณ์ฯ โดยมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในที่

บกพร่อง และควำมเห็นที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กำรปฏิบติังำนถูกตอ้งมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ดี ลดค ่ำใชจ่้ำย และลดควำมเส่ียงของสหกรณ์ฯ ต่อคณะกรรมกำร

เจำ้หนำ้ที่ โดยตรวจสอบอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ส่งเสริมให้กำรตรวจสอบที่มี
ประสิทธิผลท ำให้เป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัท ำระเบียบฯ กำรพสัดุ เพื่อให้

กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งที่ชดัเจนไม่ขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม โดยถือประโยชน์ของสหกรณ์เป็นหลกั 

3. การคารพสิทธมินุษยชน 

ㆍ สหกรณ์ฯ มีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัในกำรปฏิบตัิงำนติดตำมทวงถำม

หน้ีตำมพระรำชบญัญติักำรหวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 โดยให้ควำมรู้และเพ่ิมทกัษะควำม
ช ำนำญเพ่ือให้มีกำรปฏิบติังำนในกำรทวงถำมหน้ีเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยใชว้ำจำ

สุภำพ ไม่มีกำรขม่ขู่ ดูถูกหรือเสียดสีลูกคำ้ และไม่เปิดเผยขอ้มูลของสมำชิกให้กบับุคคลอื่น 
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ㆍ กำรรับสมคัรเจำ้หนำ้ที่เขำ้ท ำงำน สหกรณ์ฯ จะค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ 

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผูส้มคัรเป็นส ำคญั โดยไม่กีดกนัหรือแบ่งแยกควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ ศำสนำ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง หรือแมแ้ต่บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หำก 

ไม่ไดป่้วยเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงและสำมำรถแสดงศกัยภำพที่เหมำะสมกบักำรท ำงำนให้

ปรำกฏชดั ก็สำมำรณเขำ้ท ำงำนกบัสหกรณ์ฯได ้ รวมทั้งไม่มีกำรเลือกปฏิบติัต่อเจำ้หนำ้ที่ 
อนัเน่ืองมำจำกกำรนบัถอืศำสนำ เพศ หรือกำรศึกษำ 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• ก ำหนดขอ้ตกลงกำรปฏิบตัิงำน  ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกร

ใหม่ กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนกำรปรับขึ้นเงินเดือนประจ ำปี และเงินโบนสั

ประจ ำปี กำรเลื่อนต ำแหน่งประจ ำปี 

• ในกำรใชบ้ริกำรว่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ไห้ปฏิบตัิงำนในนำมของ

บริษทันั้น สหกรณ์ฯมีกำรก ำหนดไวใ้นสัญญำกำรใชบ้ริกำรของบริษทัผูรั้บว่ำจำ้ง

ให้กำรปฏิบตัิต่อเจำ้หนำ้ที่ ในสังกดัอยำ่งเป็นธรรมทุกกรณี ตำมทีก่ฎหมำยแรงงำน
ก ำหนด นอกจำกน้ี สหกรณ์ฯ ยงัมีกำรดูแล ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนระหว่ำง

เจำ้หนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำนของบริษทั Outsource กบับริษทั Outsource ในกรณีที่

เจำ้หนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำนเกิดขอ้สงสัย 

- มีนโยบำยพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง โดยให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้
และศกัยภำพ มุ่งพฒันำให้เจำ้หนำ้ที่มีควำมรู้และทกัษะเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

ท ำงำนให้แก่สหกรณ์ทั้งในปัจจุบนัและอนำคต โดยมุ่งเสริมสร้ำงให้เจำ้หนำ้ที่มีทศันคติที่ดี 

มีทกัษะอนัเช่ียวชำญในกำรปฏิบตัิงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรกบัสมำชิก
สหกรณ์ฯ ไม่สำมำรถจดัอบรมแก่เจำ้หนำ้ที่เองได ้เน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยสูง แต่ระบบสหกรณ์ๆ 

มีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสันนิบำตสหกรณ์ ที่จดัฝึกอบรม สหกรณ์ฯ   

ไดจ้ดัส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอบรมหลกัสูตรเพื่อพฒันำตนเอง อยำ่งต่อเน่ือง 

• สหกรณ์ฯ ไดร้วบรวมส่ือกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ไว ้MHK DRIVE โดยใช้เป็น 

NETWORK DRIVE เพื่อให้คณะกรรกำร และเจำ้หนำ้ที่สำมำรถศึกษำและทบทวน

เน้ือหำของส่ือกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ไดต้ลอดเวลำนอกเหนือจำกประกำศและระเบียบ
ภำยในที่ส ำคญัของสหกรณ์ๆ เช่น หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีคู่มือจรรยำบรรณ

ธุรกิจกฎหมำยฟอกเงิน กฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ฯ รำยงำนกำรประชุม
ต่ำงๆ 

• จดักำรให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ 
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• สหกรณ์ฯ มีควำมเช่ือว่ำ หำกเจำ้หนำ้ที่มีสุขภำพกำยและจิตใจที่ดียอ่มเสริมสร้ำงให้
มีกำรท ำงำนที่ดีไปดว้ย สหกรณ์ฯ จึงไดจ้ดัให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้จำ้หนำ้ที่มี

สุขภำพกำย    และจิตใจที่ดีผ่ำนกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและส่งเสริมกำรออก 

 ก ำลงักำย 

5. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

. สหกรณ์ๆ มีนโยบำยลดกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำน โดยให้เจำ้หนำ้ที่ร่วมกนัลด
กำรใชก้ระดำษที่ไม่จ ำเป็น และจดัเก็บเอกสำรส ำคญัดว้ยกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของไฟล ์หรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทน และจดัส่งโดยใชอ้ีเมล์

แทนกำรส ำเนำเอกสำรส่งออกไปยงัหน่วยงำนอื่น รวมถึงกำรใชก้ระดำษรีไซเคิลภำยใน
สหกรณ์ๆ ซ่ึงนอกจำกจะช่วยลดกำรใชก้ระดำษซ่ึงผลิตจำกทรัพยำกรธรรมชำติแลว้ ยงัช่วย

ประหยดัพ้ืนที่ในกำรจดัเก็บและสะดวกต่อกำรสืบคน้ และประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในกำร

ถ่ำยส ำเนำ เช่น 
- กำรลดปริมำณกำรใชก้ระดำษในกำรจดัท ำขอ้มลูเพื่อใชใ้นกำรวิเครำะห์เพื่อพฒันำและ 

ปรับปรุงบริกำรและจดักำรท ำงำน จะจดัเก็บขอ้มูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
- ท ำกำรวิเครำะห์และประมวลผลเพื่อให้ไดผ้ลทีต่อ้งกำรแทนกำรส่ังพิมพร์ำยงำนต่ำงๆ 

ออกมำ 

• สหกรณ์ๆ ไดจ้ดัท ำเอกสำรในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทดแทนกำร
กรอกอกสำรกระดำษในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบังำนดำ้นทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิด

ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน และประหยดัเวลำในกำรรับและส่งอกสำรโดยเจำ้หนำ้ที่

สำมำรณขำ้ใชง้ำนไดผ่้ำนทำง MHK Drive ของสหกรณ์ฯ 

กำรจดัเก็บฐำนขอ้มูลของเจำ้หนำ้ที่ เพื่อซวยให้กำรเก็บฐำนขอ้มูลของเจำ้หนำ้ที่และลดกำร

ใชก้ระดำษให้นอ้ยลง 

• กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 

- สหกรณ์ฯ ลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ โดยเลือกใช้หลอดไฟแบบประหยดัพลงังำน 

 (หลอด LED) ทัว่ทั้งองคก์ร 
- สหกรณ์ฯ มีนโยบำยลดและประหยดัพลงังำนที่ไม่จ ำเป็นในส ำนกังำน โดยกำรบริหำรเวลำ 

ในกำรเปิด ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ 
- ลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนเช้ือเพลิง โดยลดจ ำนวนคร้ังในกำรติดต่อประสำนงำนภำยนอก 

และเนน้กำรติดต่อส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

• สหกรณ์ฯ ไดม้ีกำรจดักิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรแต่นอ้ง 

โครงกำรคืนป้ำให้ธรรมชำติและร่วมกิจกรรมอื่นร่วมกบัจงัหวดั 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

• สหกรณ์ฯ ไดพ้ฒันำเพ่ิมเติมช่องทำงออนไลน์ทีม่ปีระสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก

ให้กบัสมำชิกสำมญัและสมำชิกสมทบ ในกำรใช้บริกำร โดยสหกรณ์ๆ ไดพ้ฒันำ

ช่องทำงออนไลน์ให้มีควำมสำมำรถทั้งในกำรให้ขอ้มูลและเป็นซ่องทำงในกำรท ำ
ธุรกรรมดำ้นถอนเงินฝำก หรือสอบถำมยอดเงินฝำก ดว้ยกำรเช่ือมระบบบตัร AM 

ของบญัชีธนำคำรกรุงไทยกบับญัชีออมทรัพยข์องสหกรณ์ 

• กำรตอบแบบสอบถำมและใชง้ำน Line @ ผ่ำน QR Code 

• กำรตอบแบบสอบถำม และแจง้โอนเงินผ่ำนหนำ้ เวป็ไซดข์องสหกรณ์ฯ 

• ระบบ LINE 8OT เป็นกำรตอบกลบัโดยอตัโนมตัิสมำชิกสำมำรถสอบถำมขอ้มลูได้

ตำมที่ก  ำหนดไว ้

• กำรจดัท ำระบบบริกำรสมำชิกออนไลน์ผ่ำนเวป็ไซต ์โดยสำมำรถตรวจสอบขอ้มูล
สมำชิก เงินกูเ้งินฝำก กำรค ำนวณยอดส่งช ำระจำกเงินกู ้ระบบใบเสร็จรับเงินและ

ปันผล-เฉลี่ยคืน 

 

 


