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บทน า 

  ตำมท่ีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำไดร้วบรวมขอ้มูลจดัท ำคู่มือธรรมำภิบำลในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมให้กบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บรรลุวตัถุประสงค์และ แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำลอยำ่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน   พร้อม

กบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ำกดั ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินธรรมำภิบำล  เพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือช้ีวดัควำมเป็นธรรมำภิบำลของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ในรูปแบบของแบบประเมินกำรบริหำรงำน

ดว้ยหลกัธรรมำภิบำลในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  

สำระควำมรู้ท่ีนอกเหนือจำกท่ีน ำเสนอในคู่มือธรรมำภิบำลในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแล้ว             

ฝ่ำยวิชำกำรฯได้ รวบรวมเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นสำระส ำคญักบัขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน น ำมำ

จดัท ำเป็นเอกสำรอำ้งอิงเพิ่มเติมควำมรู้ เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลให้กบัส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรไปส่งเสริม

และประเมินกำรบริหำรงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ไดศึ้กษำควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเน้ือหำสำระเพื่อเป็น

แนวทำง เป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินกำร ซ่ึงไม่ใช่กฎระเบียบท่ีเข้มงวดในกำรควบคุมกำรท ำงำนของ

คณะกรรมกำร แต่เป็นกรอบกำรท ำงำนท่ีเป็นแนวทำงในกำรพฒันำงำนสู่ควำมมีศกัยภำพในกำรเป็น

อำสำสมคัรท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกสมำชิกเขำ้มำบริหำรงำนสหกรณ์อยำ่งเป็นรูปธรรมมำกข้ึน    เน้ือหำ

สำระท่ีจดัท ำเป็นเอกสำรอ้ำงอิงเพิ่มเติมควำมรู้เล่มน้ีน ำขอ้มูลมำจำกคู่มือกรอบกำรบริหำรงำนสหกรณ์     

ออมทรัพยภ์ำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล  แปลและเรียบเรียงจำก Governance Framework for Credit Unions      

จดัโดย สมำคมสมำพนัธสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตแห่งเอเชีย (ACCU)  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฯ 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่ำนท่ีแปลและเรียบเรียงเน้ือหำ เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนสหกรณ์ 

ประกอบดว้ยเน้ือหำสำระค ำอธิบำยก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในควำมเป็นธรรมำภิบำล  อำทิเช่น ผลประโยชน์

ทบัซอ้น  ขอ้มูลปกปิดและควำมสัมพนัธ์ในงำนในทำงมิชอบ  กำรรับส่ิงตอบแทน กำรรำยงำนกำรกระท ำผิด  

กำรด ำเนินกำรอย่ำงเปิดเผยและโปร่งใส  พร้อมกับตัวอย่ำงเอกสำรท่ีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกต่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำรในกำรน ำไปปฏิบติัเพื่อแสดงตวัตนในควำมเป็นธรรมำภิบำล 

       -ตวัอยำ่งค ำกล่ำวสัตยป์ฏิญำณ 
     -ตวัอยำ่งจรรยำบรรณของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
     -ตวัอยำ่งจรรยำบรรณของผูจ้ดักำรสหกรณ์และเจำ้หนำ้ท่ี 

                   -ตวัอยำ่งใบพรรณนำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง  
        -ตวัอยำ่งใบพรรณนำงำนผูต้รวจสอบกิจกำร 
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      -ตวัอยำ่งใบพรรณนำงำนผูจ้ดักำรสหกรณ์ 

          -ตวัอยำ่งใบพรรณนำงำนเจำ้หนำ้ท่ีแต่ละต ำแหน่ง(สินเช่ือ กำรเงิน บญัชี) 
     -ตวัอยำ่งเอกสำรในแฟ้มขอ้มูลส ำหรับแนะน ำกรรมกำร 

         - แบบฟอร์มกำรประเมินกรรมกำรด ำเนินกำรรำยบุคคลและคณะ 
         - แบบฟอร์มกำรประเมินผูต้รวจสอบกิจกำรรำยบุคคลและคณะ 
                   -ตวัอยำ่งแบบประเมินผลผูจ้ดักำรสหกรณ์ 
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1.นโยบาย  
 เป็นนโยบำยของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ท่ีให้คณะกรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ีทุกคนปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสั่งต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ทั้งท่ีตรำข้ึนใน
ปัจจุบนัและท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขในอนำคต 
 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเช่ือวำ่ ไม่มีวิธีกำรใดส ำหรับสหกรณ์จะดีไปกวำ่คุณภำพของบริกำร กำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีมีมำตรฐำน กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกรอยำ่งมืออำชีพ และกำรตดัสินใจอนัชำญฉลำด ควำมซ่ือสัตย์
ของบุคลำกรและควำมน่ำเช่ือถือของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นส่ิงส ำคญัสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำรหรือ
เจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์ แต่ละคนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะรักษำมำตรฐำนในควำมเป็นมืออำชีพและ
ปฏิบติังำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำลซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือของสหกรณ์ แต่ละ
คนมีหน้ำท่ีส ำคญัพื้นฐำน ในกำรหลีกเล่ียงกำรน ำตนเองไปอยู่ในภำวะท่ีจะสร้ำง หรือภำวะท่ีจะน ำหรืออำจ
น ำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือท่ีดูเสมือนว่ำจะมีผลประโยชน์ทบัซ้อน กรรมกำรด ำเนินกำรและ
เจำ้หน้ำท่ี มีภำระหน้ำท่ีในกำรเสริมสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้กบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแต่ละคนพึงค ำนึงถึง
ควำมเป็นอยูท่ี่ดีของสมำชิก 
 
2.เร่ืองของผลประโยชน์ทบัซ้อน 
   ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ในกรณีท่ีเกิดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพรำะมีกำรเปล่ียนแปลงในกิจกำรของสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนหรืองำนท่ีเก่ียวขอ้งก็ดี หรือเพรำะสภำพแวดลอ้มของกรรมกำรเปล่ียนแปลงไป กรรมกำรด ำเนินกำร
ควรเปิดเผยขอ้มูลนั้น ๆ ต่อคณะกรรมกำร หำกมีผลประโยชน์ส่วนตวัในงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
กรรมกำรผูน้ั้นจะตอ้งแจง้ขอ้มูลต่อกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะและกรรมกำรผูน้ั้นจะตอ้งไม่ร่วมในกำร
ประชุมและงดออกเสียงลงมติในเร่ืองดงักล่ำว 
 กรรมกำรด ำเนินกำรจะตอ้งท ำงำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมำกกวำ่ผล
ประโยชนส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทุกโอกำส ซ่ึงหมำยควำมว่ำท ำหน้ำท่ีงำนต่ำง ๆ ในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
ในทำงท่ีจะส่งเสริมควำมเช่ือมั่นของสำธำรณะชน สร้ำงควำมวำงใจ ส่งเสริมควำมเป็นหมู่คณะของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร โดยไม่น ำเอำประโยชน์ส่วนตวัมำเก่ียวขอ้ง กรรมกำรด ำเนินกำรจะท ำงำนโดยไม่
มีค่ำจำ้งตอบแทน กรรมกำรจะตอ้งไม่ไดรั้บผลประโยชน์จำกต ำแหน่งงำนของตนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ยกเวน้กำรรับค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน ผลประโยชน์ของสมำชิกในครอบครัว ของเพื่อน
สนิท หรือของหั้นส่วนทำงธุรกิจของกรรมกำร ถือเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินของกรรมกำรด ำเนินกำร
เช่นกนั 
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ค าจ ากดัความของผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ก. ให้ถือว่ำกรรมกำรด ำเนินกำรมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทำงกำรเงินหรือด้ำนอ่ืน ๆ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร เม่ือใดก็ตำมท่ีกรรมกำรผูน้ั้น หรือ สมำชิกในครอบครัว หุ้นส่วนทำงธุรกิจ หรือเพื่อนสนิท อำจ
ไดรั้บประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
 ข. ผลประโยชน์ทบัซอ้นอำจเกิดข้ึนจริง หรือ มีแนวโนม้จะเกิด หรือพิจำรณำไดว้ำ่เป็นผลประโยชน์
ทบัซอ้น ในทุกกรณี ถือวำ่กรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลนั้น 
 ค. กำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงอยำ่งเดียว ไม่ถือวำ่ผลประโยชน์ทบัซอ้นหมดไป 
หลกัในการด าเนินการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ก.  กรรมกำรด ำเนินกำรจะต้องเปิดเผยเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ งท่ีเกิดข้ึนจริง หรือมี
แนวโนม้จะเกิดหรือพิจำรณำไดว้่ำเป็น เม่ือมีผลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดข้ึน ก่อนท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
หรือคณะอนุกรรมกำรจะพิจำรณำเร่ืองนั้น ๆ 
 ข. หำกกรรมกำรด ำเนินกำรท่ำนใดไม่แน่ใจวำ่ตนเองมีผลประโยชน์ทบัซ้อน อำจน ำเร่ืองดงักล่ำว
หำรือกบัประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เพื่อขอค ำแนะน ำ 
 ค. ในกรณีมีค ำถำมหรือข้อสงสัยว่ำจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรรมกำรด ำเนินกำรจะ
พิจำรณำตดัสินดว้ยกำรลงมติ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งออกจำกท่ีประชุม และงดออกเสียงลงคะแนน 
 ง. เป็นหน้ำท่ีของกรรมกำรด ำเนินกำรทุกคน ท่ีทรำบเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน ท่ีจะพูดคุยกบั
กรรมกำรผูเ้ก่ียวขอ้งนั้น และหำกเร่ืองไม่สำมำรถยติุได ้ใหเ้สนอเร่ืองใหป้ระธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 จ. กรรมกำรด ำเนินกำรผูเ้ก่ียวขอ้งนั้น จะตอ้งงดหำรือในเร่ืองดงักล่ำวและงดออกเสียงลงมติ รวมทั้ง
ไม่พยำยำมให้มีอิทธิพลส่วนตวัใด ๆ ต่อผลกำรลงมตินั้น ยกเวน้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะมี
ควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
 ฉ. ให้มีกำรจดบนัทึกกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรพิจำรณำว่ำเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือไม่ใน
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้งบนัทึกเวลำท่ีผูน้ั้นออกจำกท่ีประชุมและกลบัเขำ้
มำร่วมประชุมใหม่ 
ตัวอย่างของผลประโยชน์ทบัซ้อนในส่วนของกรรมการด าเนินการ 
 ก. สถำนกำรณ์ใด ๆ ก็ตำมท่ีอำจส่งผลใหเ้กิดประโยชน์เป็นกำรส่วนตวั เป็นประโยชนทำงกำรเงิน
แก่กรรมกำรด ำเนินกำรหรือครอบครัว แก่หุ้นส่วนธุรกิจหรือเพื่อน รวมถึงกำรรับเงินค่ำบริกำรส ำหรับงำนท่ี
ท ำใหก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน งำนท่ีมีสัญญำจำ้งหรือเงินค่ำจำ้งงำนเฉพำะ 
 ข. กำรใชเ้งินหรือทรัพยำกรอ่ืน ๆ ไปในท ำงำนส่วนตวั เช่น กำรเดินทำง ค่ำฝึกอบรม เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน อุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นตน้ 
 ค. ส่ิงสนใจส่วนตวัท่ีขดักบัผลประโยชน์ของสมำชิก หรือท่ีขดัผลประโยชน์ของสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 
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 ง. กำรแสวงหำ หรือกำรรับผลประโยชน์ส่วนตวัจำกผูผ้ลิต หรือ ร้ำนคำ้ บุคคล หรือ องคก์รใด ๆ ท่ี
ท ำธุรกิจกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 จ. กำรเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรหรือเจ้ำหน้ำ ท่ีขององค์กรอ่ืน ท่ีอำจมีผลประโยชน์ ท่ี เป็น
ผลประโยชน์ทบัซ้อนกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหรือสมำชิก และท ำงำนในคณะกรรมกำรหน่ึงซ่ึงส่งผล
กระทบต่อคณะกรรมกำรอีกคณะหน่ึง 
 ฉ. กำรเขำ้ไปเก่ียวขอ้งใด ๆ ก็ตำม กบักำรจำ้ง กำรควบคุม กำรร้องทุกข ์กำรประเมินผล กำรเล่ือน
ขั้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรือกำรให้ออกจำกกำร ของสมำชิกในครอบครัวของกรรมกำรของหุ้นส่วน
กิจกำรหรือเพื่อนของกรรมกำร 
 ช. บุคคลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเดียวกนักบัสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ื 
ซ่ึงท ำธุรกิจโดยตรงหรือมีควำมสัมพนัธ์ส่วนตวั ใหพ้ิจำรณำไวก่้อนวำ่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 2.1 นโยบำยทัว่ไป 
 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะตอ้งไดรั้บควำมมัน่ใจจำกสมำชิกและจำกสำธำรณชนในทุกกรณี กรรมกำร
ด ำเนินกำรและเจ้ำหน้ำท่ีจะต้องหลีกเล่ียงกำรกำรกระท ำหรือควำมสัมพนัธ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อหลักกำรและ
ผลประโยชน์หรือปรำกฏว่ำขดัผลประโยชน์ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน กล่ำวโดยทัว่ไป   คือ    ผลประโยชน์
ทบัซอ้นจะเกิดข้ึน  เม่ือผลประโยชน์จำกภำยนอกมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของบุคคลในกำรด ำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 2.2 กรรมกำรด ำเนินกำรและบุคคลภำยใตก้ำรบงัคบับญัชำ กบักำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ 
 กรรมกำรด ำเนินกำรและบุคคลใดท่ีสำมำรถสั่งกำรฝ่ำยจดักำรของสหกรณ์เครดิตยน่ีูยน จะตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจมอบหมำยจำกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จำกสมำชิกและผูฝ้ำกเงินไวก้บัสหกรณ์ ดว้ยควำมไว้
วงใจดงักล่ำว เขำเหล่ำน้ีจึงมีหนำ้ท่ีท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน บุคคลใดก็ตำมท่ีแสวง
ผลประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยท่ีโอกำสนั้น ๆ เป็นประโยชน์
หรืออำจเป็นประโยชน์ของสหกรณ์ จึงเป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิชอบ สหกรณ์สำมำรถเรียกร้องผลประโยชน์
และใหบุ้คคลใดก็ตำมท่ีแสวงหำประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 2.3 เงินกู ้
 โดยทัว่ไปแลว้หำ้มมิใหก้รรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี กูย้มืเงินจำกสมำชิกหรือผูด้  ำเนินธุรกิจกบัสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ยกเวน้จำกสมำชิกในครอบครัวตนเอง  หำ้มมิใหก้รรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีกูย้มืเงินในเง่ือนไข
อ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมำะสมหรืออำจท ำใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของสหกรณ์ดว้ยเช่นกนั 
 2.4 กำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีขององคก์รอ่ืนท่ีมิใช่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหรือ 
กำรเขำ้ร่วมธุรกิจอ่ืน 
 กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีใด ๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ร่วมหุ้นส่วน 
เป็นเจ้ำของ หรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของธุรกิจอ่ืนใด หรือ เข้ำร่วมในธุรกิจอ่ืน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผูจ้ดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ี ดงักล่ำวจะตอ้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
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ทรำบถึงกรณีใด ๆ ก็ตำมท่ีเป็นผลจำกำกรรับหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดงักล่ำว และผูท่ี้ไดรั้บอนุมติั     จะตอ้ง
ละเวน้จำกกำรพิจำรณำหรือออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ค ำวำ่ “ธุรกิจ” ให้รวมถึง กำรคำ้ปลีก กำรตลำด งำนบริกำรทำงวิชำชีพ ผูจ้ดักำรจะตอ้งประเมินดูว่ำ
กำรเขำ้ร่วมใน “ธุรกิจ” ดงักล่ำวของเจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน
หรือไม่ และใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 2.5 กิจกรรมทำงกำรเมืองภำยนอกสหกรณ์ กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีใด ๆ จะตอ้งไม่สนบัสนุนหรือ
ให้เงินกู้ หรือส่ิงของแก่พรรคกำรเมืองหรือผูส้มคัรใด  ๆ ในนำมของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้รวมถึงกำรให้ใช้
สถำนท่ี ทรัพยสิ์น อุปกรณ์เคร่ืองใช ้บุคลำกร และช่ือของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ขอ้ห้ำมน้ีมีไวเ้พื่อหลีกเล่ียง
ควำมเขำ้ใจผดิวำ่สหกรณ์ส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคกำรเมืองหรือผูส้มคัรพรรคใดพรรคหน่ึง โดยนโยบำย
น้ีมิไดมี้ขอ้ห้ำมกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีในกำรสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมควำม
สนใจของแต่ละคน นโยบำยน้ีก็ไม่มีขอ้ห้ำมกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรลำไปสมคัรรับเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐ 
 ภำยในสหกรณ์ ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน รณรงค์หรือใช้อิทธิพล
ให้สมำชิกลงคะแนนเลือกผูใ้ดในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ กำรรณรงคเ์ลือกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง โดยกรรมกำรด ำเนินกำรหรือโดยเจำ้หนำ้ท่ีในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร ถือเป็นกำรปฏิบติัท่ี
ขดัต่อหลกัธรรมำภิบำลของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 2.6 กำรแนะน ำบริษทัใหแ้ก่สมำชิก 
 ในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อำจไดรั้บกำร
ร้องขอให้แนะน ำบริษทัคำ้บำ้นท่ีดิน หรือนำยหนำ้ประกนัชีวิต บริษทัลงทุนในหลกัทรัพย ์ทนำยควำมหรือ
ส ำนกังำนบญัชีให้กบัสมำชิก กรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ีควรหลีกเล่ียงกำรแนะน ำบริษทัหน่ึงใดในลกัษณะน้ี
และควรแนะน ำบริษทัหลำยๆ แห่งเป็นทำงเลือกส ำหรับสมำชิกแทน 
 2.7 กำรแนะน ำลูกคำ้ใหก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยบุคคลภำยใน 
 บ่อยคร้ังสหกรณ์จะไดรั้บกำรแนะน ำผูท่ี้อำจเป็นสมำชิกจำกผูท่ี้ไดช่ื้อวำ่เป็น “บุคคลภำยใน” ในกรณี
เช่นน้ีตอ้งไม่มีบริกำรพิเศษส ำหรับผูท่ี้อำจเป็นสมำชิก ไม่วำ่จะเป็นอตัรำดอกเบ้ียพิเศษหรือ บริกำรพิเศษหรือ
เร่ืองอ่ืนใดเกินกวำ่ท่ีสหกรณ์จดัใหแ้ก่สมำชิก 
 2.8 ควำมสัมพนัธ์กบัเจำ้หนำ้ท่ีจำกส่วนรำชกำร 
 กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุกคนจะตอ้งตอบขอ้ซกัถำมจำกผูต้รวจสอบกิจกำร 
ผูส้อบบญัชี อยำ่งซ่ือสัตย ์หำ้มมิใหป้กปิดขอ้มูลส ำคญัใด ๆ  
 2.9 กำรเป็นสมำชิกในสมำคม องคก์รต่ำง ๆ 
 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส่งเสริมใหก้รรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีท ำงำนอำสำสมคัรในองคก์รกำรกุศลต่ำง ๆ 
กำรอำสำเขำ้ไปช่วยงำนในองคก์รนั้น ๆ ในฐำนกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ผูจ้ดักำรในกรณีท่ีกำรอำสำเขำ้ไปช่วยงำนนั้นจะส่งผลต่องำนในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบหรือตอ้งใชเ้วลำของ
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สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไปท ำงำนนั้น กำรอำสำเขำ้ไปช่วยงำนดงักล่ำวไม่นบัรวมอยูใ่นกำรจำ้งงำนของสหกรณ์
หรือเป็นงำนอยูใ่นควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ีงำนในสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่รับผดิชอบต่อควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน 
 2.10 ควำมถูกตอ้งแม่นย  ำในกำรจดบนัทึกต่ำง ๆ  
 กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบทำงบญัชีและกำรควบคุมตรวจสอบบญัชี                
กำรจดบนัทึกรำยกำรต่ำง ๆ ถูกตอ้งแม่นย  ำและเป็นปัจจุบนั หำกมีกำรบนัทึกหรือกำรลงรำยกำรผดิพลำด
จะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขในทนัที 
 2.11 ควำมสัมพนัธ์กบัคู่แข่งของสหกรณ์ 
 นอกเหนือจำกกำรท่ีสหกรณ์เก่ียวขอ้งในธุรกรรมกำรเงินกบัสถำบนัอ่ืน กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของ
สหกรณ์จะตอ้งไม่ท ำขอ้ตกลงหรือขอ้สัญญำใด ๆ กบัหน่วยงำนท่ีเป็นคู่แข่งของสหกรณ์ ในเร่ืองอตัรำ
ค่ำบริกำร อตัรำดอกเบ้ีย หรือนโยบำยกำรตลำด กำรใหบ้ริกำรท่ีดีท่ีสุดแก่สมำชิกเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดใน
กำรแข่งขนักบัหน่วยงำนอ่ืน สหกรณ์พึงละเวน้จำกกำรให้ขอ้มูลท่ีคลำดเคล่ือนเก่ียวกบับริกำรของคู่แข่ง 

ก. กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกิจกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรแข่งขนักบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ข. กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลเฉพำะทำงธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ค. กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีแต่ละคน มีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแล มิใหข้อ้มูลเฉพำะทำง 

ธุรกิจของสหกรณ์ไปอยูใ่นมือของหน่วยงำนท่ีเป็นคู่แข่งอนัอำจส่งผลใหส้หกรณ์ตกอยูใ่นภำวะยุง่ยำกซบัซอ้น 
2.12 ควำมสัมพนัธ์กบัสมำชิก 
ก. เม่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีในงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติั 

หนำ้ท่ีดว้ยควำมเป็นมืออำชีพตลอดเวลำในกำรบริกำรสมำชิก กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งใชว้จิำรณญำณ
ดว้ยควำมฉลำดรอบคอบและดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ พึงหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีจะน ำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทบั
ซอ้นดงัท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ของสมำชิกครบถว้น 

ข. เจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไม่ปกปิด เบ่ียงเบนหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ในเร่ืองใด ๆ เม่ือด ำเนินธุรกรรมกบั 
สมำชิก 

ค. เจำ้หนำ้ท่ีและกรรมกำรตอ้งไม่เขำ้ไปร่วมลงทุนหรือท ำธุรกิจร่วมกบัสมำชิก ยกเวน้ในกรณีท่ี 
กิจกรรมนั้น ๆ ได้เร่ิมไวก่้อนแล้วและมีกำรแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเม่ือได้รับกำรจ้ำงงำน กรรมกำรหรือ
เจำ้หน้ำท่ีจะตอ้งไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำท่ีในสหกรณ์ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรลงทุนหรือกำรมีส่วน
ร่วมในธุรกิจของสมำชิก 

ง. หำกควำมสัมพนัธ์ของกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีกบัสมำชิกของสหกรณ์หรือผูท่ี้อำจเป็นสมำชิก 
ของสหกรณ์ อำจน ำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทบัซ้อน กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์ผูน้ั้นตอ้งถอนตวั
จำกกิจกำรต่ำง ๆ กบัสมำชิก 

จ. กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์จะตอ้งไม่ยนิยอมหรือส่งเสริมใหส้มำชิกใหข้อ้มูลอนัเป็น 
เทจ็ในค ำขอกูเ้งิน หรือในเอกสำรใดของสหกรณ์ 
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ฉ.ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ กบัสมำชิกผูข้อกูเ้งินมีกล่ำวถึงอยำ่ง 
ละเอียดในขอ้ 3.3 

2.13 กำรโฆษณำและกำรตลำด 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะตอ้งใชม้ำตรฐำนสูงสุดในกำรโฆษณำบริกำรกำรเงินภำยใตก้ฎหมำย  

ขอ้บงัคบัและระเบียบต่ำง ๆ กำรโฆษณำจะตอ้งอยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นจริงและมีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบั
บริกำรทำงกำรเงินท่ีผูป้ระสงค์จะใช้บริกำรจะสำมำรถคำดหวงัในกำรใช้บริกำรนั้น ๆ เป็นท่ีเขำ้ใจว่ำกำร
โฆษณำไม่สำมำรถกล่ำวถึงรำยละเอียดทุกอยำ่ง แต่ตอ้งมีขอ้มูลครบ 

2.14 กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะตอ้งไม่มีสิทธิพิเศษกวำ่บุคคลทัว่ไปในกำรซ้ือ 

อสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ ไม่ว่ำอสังหำริมทรัพย์นั้ นจะเป็นท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ หรือ
อสังหำริมทรัพย์อ่ืนใด เง่ือนไขในกำรซ้ือโดยกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี จะต้องให้ประโยชน์แก่สหกรณ์ 
เช่นเดียวกบับุคคลภำยนอก กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยจ์ะตอ้งด ำเนินกำรตำมวธีิปกติท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

2.15 กำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นกฎหมำยและดำ้นภำษีอำกร 
กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอำจไดรั้บกำรร้องขอค ำปรึกษำดำ้นกฎหมำย 

เก่ียวกบัธุรกรรมกำรเงินต่ำง ๆ ควรหลีกเล่ียงกำรให้ค  ำปรึกษำใด ๆ ท่ีอำจแปลควำมวำ่ เป็นกำรให้ค  ำแนะน ำ
ทำงกฎหมำย กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีตอ้งไม่ใหค้  ำแนะน ำใด ๆ ในกำรส ำแดงภำษี 

2.16 กำรท ำงำนท่ีอ่ืนขณะท่ียงัเป็นเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
หำ้มมิใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท ำงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ซ่ึงรวมถึงกำร 

ท ำงำนในหน่วยงำนท่ีเป็นคู่แข่งของสหกรณ์ กำรรับจำ้งเป็นผูส้อบบญัชีหรือสมุห์บญัชีหรืออำชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรบญัชี กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน นำยหนำ้หรือตวัแทนประกนัชีวิต หรือนำยหน้ำจ ำหน่ำยท่ีดินและ
อสังหำริมทรัพย ์นอกนั้น หำกกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนส่งผลเสียต่อช่ือเสียงหรือประโยชน์ของสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีผูน้ั้น สหกรณ์อำจขอให้
ปรับสภำพกำรท ำงำนหรืออกจำกงำนนั้น 

2.17 สินบน 
สินบนเป็นกำรจ่ำยตอบแทนกำรท ำธุรกิจแบบไม่เหมำะสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหำ้มมิใหมี้กำร 

กระท ำดงักล่ำวอยำ่งเด็ดขำด ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน รับเงินตอบแทนจำก
กำรท ำธุรกิจกบัสหกรณ์ เช่น กำรพิมพ ์อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เฟอร์นิเจอร์ ผูรั้บเหมำ ผูใ้หบ้ริกำรต่ำง ๆ  

2.18 ธุรกรรมเงินกูแ้ละเงินฝำก 
หำ้มมิใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นผูจ้ดัท ำธุรกรรมหรือเก็บรักษำแฟ้มเอกสำรกำรฝำก 

เงินหรือเงินกูข้องตนเอง หรือเอกสำรเงินฝำกและเงินกูข้องบุคคลในครอบครัวเดียวกนักบัเจำ้หนำ้ท่ีหรือของ
กิจกำรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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3. เงินกู้ของสหกรณ์ 
3.1 กรรมกำรและท่ีปรึกษำ 
กรรมกำรด ำเนินกำรผูท่ี้เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ท่ีปรึกษำ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีต ำแหน่งบริหำร 

ในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ไม่มีสิทธ์ิกูเ้งินจำกสหกรณ์ในอตัรำดอกเบ้ียพิเศษจำกท่ีสหกรณ์ให้กูท้ ัว่ไป ไม่วำ่จะ
เป็นเงินกูป้ระเภทใด 
 3.2 เจำ้หนำ้ท่ี 
 เจำ้หนำ้ท่ีทุกคนท่ีกูย้มืเงิน จะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยเงินกูส้ ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
 3.3 เงินกูข้องสหกรณ์ท่ีบริกำรสมำชิก 
  ก. กรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์ จะตอ้งไม่แสดงตนว่ำมีอ ำนำจในกำรอนุมติัค ำขอกู้
เงินใด ๆ หรือผกูพนัสหกรณ์ในลกัษณะใดๆ เก่ียวกบักำรให้กูเ้งิน ยกเวน้กรณีท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของ
สหกรณ์ไดม้อบอ ำนำจเป็นกรณีเฉพำะ 
  ข. กรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ีจะตอ้งไม่ยินยอมให้มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในกำรจดัท ำเอกสำร 
เงินกู ้  ตัว๋สัญญำใช้เงิน หรือเอกสำรท่ีตอ้งให้มีกำรลงลำยมือช่ือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยกำรเวน้ว่ำงไวเ้พื่อเติม
ขอ้ควำมภำยหลงั ยกเวน้ช่องวำ่งส ำหรับรำยละเอียด ห้ำมมิให้ยินยอมให้ผูกู้ล้งลำยมือช่ือในเอกสำรเงินกูใ้ด ๆ 
ก่อนจดัท ำเอกสำรสัญญำเสร็จเรียบร้อยโดยเด็ดขำด 
  ค. กำรพิจำรณำใหกู้เ้งินตอ้งไม่แบ่งแยกเช้ือชำติ  เพศ ศำสนำ สถำนภำพกำรแต่งงำนหรืออำยุ
ของผูกู้ต้ำมท่ีกล่ำวถึงโดยละเอียดในนโยบำย กำรไม่เลือกปฏิบติัในกำรใหกู้เ้งินของสหกรณ์ 
  ง. ในกำรพิจำรณำอนุมติักำรกูเ้งิน กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งแสดงควำมน่ำเช่ือถือในกำร
ประเมินควำมถูกตอ้งครบครันของเอกสำรค ำขอกูเ้งิน เพื่อพิจำรณำดูว่ำผูข้อกูมี้ควำมสำมำรถช ำระคืนและมี
หลกัค ้ำประกนัเพียงพอส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีขอกู ้
  จ. กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไม่สร้ำงควำมกดดนัต่อผูป้ระเมินวงเงินกู ้
  ฉ. กำรช ำระคืนเงินกูค้รบจ ำนวนภำยในระยะเวลำท่ีขอกู ้จะตอ้งพิจำรณำตำมเง่ือนไขท่ี    
ตกลงกนัไว ้กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไม่ประวงิเวลำออกไปโดยคำดหวงัให้หมดระยะเวลำกำรใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  
  ช. กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งไม่เสนออตัรำดอกเบ้ียหรือเง่ือนไขกำรกูเ้งินท่ีไม่ถือใช้
แลว้ใหแ้ก่ผูข้อกูเ้งิน 
  ซ. กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์จะตอ้งแสดงผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอำจไดรั้บจำก
เงินกู ้โครงกำร หรืออสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นวตัถุประสงคใ์นกำรขอกูเ้งิน 
  ญ. นโยบำยของสหกรณ์ คือ กำรซ่ือสัตยต่์อขอ้ตกลงและขอ้ผกูพนัท่ีท ำไวก้บัผูข้อกูเ้งิน 
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4. การท าธุรกรรมกบัผู้ทีท่ างานกบัสหกรณ์ 
 4.1 สหกรณ์จะบริกำรเงินกูใ้หแ้ก่ผูท่ี้ท  ำงำนกบัสหกรณ์  ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมกำรด ำเนินกำร ผูท่ี้เคยด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร ท่ีปรึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ีระดบับริหำรของสหกรณ์ ยกเวน้จะมีขอ้หำ้มก ำหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ หรือในหลกัธรรมำภิบำลของสหกรณ์ กำรใหบ้ริกำรเงินกูส้ ำหรับบุคคลท่ีกล่ำวน้ี
จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 ก. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์มีมติเสียงขำ้งมำก ใหบ้ริกำรเงินกูไ้ด ้โดยบุคคลท่ีกล่ำวถึง
น้ีจะตอ้งงดออกเสียง และใหมี้บนัทึกกำรลงมติไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
 ข. ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัรำท่ีอนุมติัใหก้บับุคคลทัว่ไป อตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใชบ้ญัชีเงิน
ฝำกออมทรัพยค์  ้ำประกนั จะตอ้งสูงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกออมทรัพยอ์ยำ่งนอ้ย 1 เปอร์เซ็นต ์และเป็นไป
ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรใหกู้เ้งินของสหกรณ์ 
 ค. เอกสำรกำรขอกูเ้งิน กำรอนุมติั และกำรจดบนัทึกต่ำง ๆ จะตอ้งเป็นมำตรฐำนเดียวกนักบักำรให้
เงินกูข้องสหกรณ์ 
 ง. เงินกูน้ี้ตอ้งไม่ผกูพนักบักำรใชบ้ริกำรหรือกำรช่วยงำนของบุคคลดงักล่ำว 
 4.2 ในกรณีท่ีมีกำรขอตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบกิจกำร เงินกูเ้หล่ำน้ีตอ้งด ำเนินกำรโดยเปิดเผย 
 4.3 สหกรณ์จะตอ้งไม่ลงทุนในหุน้ ตัว๋สัญญำใชเ้งิน พนัธบตัรหรือหลกัทรัพยใ์ด ๆของบุคคลท่ี
ท ำงำนอยูก่บัสหกรณ์ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือซ้ือหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัจำกบุคคลท่ีท ำงำนอยูก่บั
สหกรณ์ 
 4.4 ค่ำธรรมเนียมกำรส่งคืนเงินกูล่้ำชำ้ หรือค่ำธรรมเนียมกำรเบิกเงินเกินบญัชี จะตอ้งเป็นอตัรำ
เดียวกนักบัท่ีสหกรณ์เรียกเก็บจำกบุคคลทัว่ไปและไม่มีขอ้ยกเวน้ หำกมีกำรขอเบิกเงินเกินบญัชี ตอ้งเสนอ
ค ำขอนั้นให้หวัหนำ้ส ำนกังำนและผูจ้ดักำรอนุมติั 
 4.5 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประเภทใด ๆ ก็ตำม จะตอ้งเป็นอตัรำเดียวกนักบัท่ีสหกรณ์จ่ำยใหก้บั
บุคคลทัว่ไป 
 4.6 จะตอ้งไม่มีกำรอนุมติัค ำขอกูเ้งินรำยใดท่ีมีผูท่ี้ท  ำงำนอยูก่บัสหกรณ์เป็นผูร่้วมขอกูแ้ละผูท้  ำงำน
อยูก่บัสหกรณ์นั้นมีผลประโยชน์ร่วมดว้ย 
 4.7 กำรจ ำหน่ำยหรือสั่งซ้ืออสังหำริมทรัพยจ์ำกผูท่ี้ท  ำงำนอยูก่บัสหกรณ์จะตอ้งใหบุ้คคลภำยนอก
เป็นผูป้ระเมินรำคำอสังหำริมทรัพยน์ั้น ๆ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์หรือคณะกรรมกำรท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร จะเป็นผูอ้นุมติักำรจ ำหน่ำยหรือกำรสั่งซ้ือนั้น ๆ โดยผูท่ี้ท  ำงำนอยู่
กบัสหกรณ์งดออกเสียง 
 4.8 กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำธุรกิจ ใหก้บับุคคลท่ีท ำงำนอยูก่บัสหกรณ์ 
จะกระท ำไดต้อ้งมีมติในเร่ืองน้ีไวล่้วงหนำ้ 
 4.9 หำ้มมิใหมี้กำรจ ำหน่ำยและกำรรับซ้ือคืนบำ้นตวัอยำ่ง ระหวำ่งโครงกำรร่วมของสหกรณ์กบั
บุคคลท่ีท ำงำนอยูก่บัสหกรณ์ 
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5. ทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
 5.1  กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะตอ้งร่วมรับผดิชอบดูแลทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ใหต้นเองตกอยูใ่นภยนัตรำยในกำรปกป้องทรัพยสิ์นเหล่ำนั้น 
 5.2 ทรัพยสิ์นของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมำยถึงส่ิงต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. ท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน รวมทั้งบรรดำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในอำคำร 
 ข. บรรดำเอกสำร หลกัฐำนกำรท ำธุรกรรม ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งสมุดบญัชีต่ำง ๆ ของ
สมำชิก ถือเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 
 ค. ขอ้มูล เอกสำรกำรตลำด เอกสำรกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ บรรดำทะเบียนรำยช่ือสมำชิกและ
ทะเบียนต่ำง ๆ เอกสำรรำยงำน บนัทึกรำยงำนกำรประชุม รำยงำนผลกำรวจิยัและเอกสำรอ่ืน ๆ เป็น
ทรัพยสิ์นของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 ง. โปรแกรมซอฟทแ์วร์ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 
6. การใช้ข้อมูลปกปิดและความสัมพนัธ์ในงานในทางมิชอบ 
 6.1 กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ปกปิดเฉพำะบุคคลระหว่ำงสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกับสมำชิก เป็น
หลกักำรพื้นฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ทุกคนจึง
มีหนำ้ท่ีส ำคญัท่ีจะรักษำควำมสัมพนัธ์น้ีไว ้
 6.2 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้ขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลเฉพำะจำกหน่วยงำน เพื่อ
ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ กำรละเมิดควำมไวว้ำงใจโดยเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัน้ี จึงเป็นเร่ืองเสียหำยร้ำยแรง 
เป็นนโยบำยของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีจะปกปิดขอ้มูลส่วนตวัของสมำชิกและเจำ้หน้ำท่ีไวเ้ป็นควำมลบั
อยำ่งยิง่ยอด กำรละเลยท่ีจะรักษำขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบัโดยเจำ้หนำ้ท่ีปัจจุบนัหรืออดีตเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ 
จะไดรั้บกำรลงโทษ รวมถึงกำรให้ออกจำกงำนและกำรฟ้องร้องตำมกฎหมำยแลว้แต่กรณี กรรมกำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีจึงตอ้งไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของสมำชิกไปเปิดเผยรวมทั้งกบัเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดว้ย
กนัท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง กำรขอขอ้มูลส่วนตวัจะกระท ำเฉพำะเพียงเพื่อประโยชน์ในกำรท ำธุรกรรมนั้น ๆ 
เท่ำนั้น 
 6.3 ขอ้มูลท่ีจะเก็บควำมเป็นควำมลบัเฉพำะส ำหรับสมำชิก 
 ก. ขอ้มูลบญัชีของสมำชิก เช่น ยอดเงินฝำก ขอ้มูลกำรขอกูเ้งิน จ ำนวนเช็ค ค ำขอเบิกเงินเกินบญัชี 
กำรฝำกเงิน กำรถอนเงิน ช่ือ ท่ีอยูข่องสมำชิก ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีร้องขอเม่ือมีกำรฝำกหรือขอกูเ้งิน 
 ข. ขอ้มูลส่วนตวั ของผูร่้วมงำนและของสมำชิก เช่น กำรหยำ่ร้ำง กำรทะเลำเบำะแวง้ ทศันคติไม่
ตรงกนัหรือ พฤติกรรมท่ีท ำใหเ้สียช่ือเสียง 
 ค. ขอ้มูลควำมปลอดภยัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เช่น รหสั และขั้นตอนกำรเปิด-ปิดตูนิ้รภยั ระบบ
ตรวจจบัภำยใน ระบบกลอ้งวงจรปิด วงเงินสดท่ีคงไวใ้นมือพนกังำนฯลฯ กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลทำงกำรเงิน
กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ่ืน สำมำรถกระท ำได ้ตำมกฎระเบียบท่ีวำงไว ้
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 6.4 หำ้มมิใหน้ ำขอ้มูลปกปิดส่วนตวั ท่ีไดม้ำจำกกำรเป็นเจำ้หนำ้ท่ี หรือเป็นกรรมกำรของสหกรณ์
ไปใชเ้พื่อผลตอบแทนทำงกำรเงินอยำ่งเด็ดขำด ไม่วำ่ขอ้มูลนั้นจะเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหรือสมำชิก
ของสหกรณ์หรือบุคคลใดก็ตำมท่ีติดต่อกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 
7. การรับส่ิงตอบแทน 
 7.1 กำรร้องขอและกำรรับส่ิงตอบแทน 
 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีขอ้หำ้มในกำรร้องขอหรือกำรรับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ ดงัน้ี 

ก. หำ้มมิใหก้รรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ร้องขอหรือรับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ
จำกผูใ้ดเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรท ำธุรกิจหรือกำรบริกำร หรือ
กำรใหข้อ้มูลปกปิดส่วนตวั ส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ หมำยถึงส่ิงของท่ีมูลค่ำ 

ข. กำรรับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำก่อน 
ค. หำ้มมิใหก้รรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ี รับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำจำกผูใ้ดก็ตำม อนัเน่ืองมำจำกกำร

ท ำงำนกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน นอกเหนือจำก ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน เงินเดือน ค่ำธรรมเนียม 
หรือเงินชดเชยอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำยในธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

7.2 ส่ิงท่ีสำมำรถกระท ำได ้
ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีกล่ำวต่อไป ใหถื้อวำ่เป็นขอ้ยกเวน้จำกขอ้หำ้มรับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ 
ก. กำรรับของขวญั เงินสินน ้ำใจ เงินท่ีใหด้ว้ยควำมเสน่หำจำกบุคคลในครอบครัว  ในลกัษณะท่ี

แสดงชดัเจนวำ่เป็นกำรใหบ้นพื้นฐำนของครอบครัว ไม่ใช่เพรำะมีงำนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
เป็นเคร่ืองจูงใจ 

ข. กำรรับอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ่้ำยกำรเดินทำง ค่ำท่ีพกัหรือกำรรับรองอ่ืน ๆ ในกำร
ประชุมสัมมนำเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี 
ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำนั้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดจ่้ำยใหแ้ลว้  

ค. กำรรับเอกสำรส่ิงพิมพเ์พื่อกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ เช่น ปำกกำ ดินสอ สมุดจดบนัทึก  
ห่วงใส่กุญแจ ปฏิทินฯลฯ 

ง. กำรรับเงินคืน ส่วนลดรำคำสินคำ้หรือบริกำรในอตัรำไม่เกินจ ำนวนท่ีลูกคำ้ทัว่ไปไดรั้บและให้
ถือเป็นส่วนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมิใช่ส ำหรับบุคคลหน่ึงใด 

จ. กำรรับของขวญัท่ีมีมูลค่ำพอสมควรในโอกำสพิเศษ เช่นไดรั้บเล่ือนขั้นต ำแหน่ง กำรแต่งงำน 
หรือกำรปลดเกษียณ เช่นเดียวกนัในกรณีใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำและผูจ้ดักำรสหกรณ์ทรำบ 

ฉ. กำรรับของขวญัในโอกำสวนัส ำคญั ๆ ใหเ้ฉล่ียแบ่งของขวญันั้นในทีมผูร่้วมงำนทั้งหมดและให้
แจง้ผูบ้งัคบับญัชำและผูจ้ดักำรทรำบ 

ช. กำรรับรำงวลัทำงสังคม ดำ้นกำรศึกษำ งำนสงเครำะห์ หรือจำกองคก์รศำสนำเพื่อกำรแสดง
ควำมช่ืนชมในบริกำรหรือควำมส ำเร็จ 
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7.3 กำรใชส้ำมญัส ำนึก 
วตัถุประสงคข์องนโยบำยน้ีก็เพื่อหลีกเล่ียงกำรละเมิดกฎระเบียบต่ำง ๆ และเพื่อช่วยใหส้หกรณ์ 

ออมทรัพยป์ลอดภยัจำกส่ิงไม่เหมำะสมจำกกำรติดสินบนและควำมพึงพอใจส่วนบุคคล เม่ือใดก็ตำมท่ี
กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีท ำธุรกิจกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
จ ำเป็นท่ีกรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีนั้นตอ้งระลึกถึงมำตรฐำนในหลกัธรรมำภิบำลน้ี ตอ้งใช้กำรตดัสินใจท่ี
เหมำะสมและใชส้ำมญัส ำนึก หำกไม่แน่ใจในสถำนกำรณ์ใด ควรปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำของตน 
 7.4 กำรส่งคืนส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำ 

ในกรณีท่ีมีกำรพิจำรณำแลว้ว่ำมีกำรรับส่ิงตอบแทนท่ีมีรำคำอนัเป็นกำรผิดต่อนโยบำยน้ี    จะตอ้ง
น ำส่ิงของนั้นคืนผูใ้ห้ หำกไม่สำมำรถส่งคืน ตำมแต่สถำนกำรณ์ในแต่ละกรณี ให้มอบของส่ิงนั้นแก่องคก์ร
กำรกุศล และใหแ้จง้ใหผู้ม้อบทรำบ หำกท ำได ้

7.5 กำรฝ่ำฝืน 
กำรรับส่ิงตอบแทนมีรำคำน้ี หำกไม่ไดรั้บอนุญำต อำจมีผลให้ผูน้ั้นตอ้งออกจำกสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียนในทนัที 
7.6 ควำมสัมพนัธ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ท่ีกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจะมีควำมสัมพนัธ์ทั้ง

ทำงธุรกิจและโดยส่วนตวักบัสมำชิกของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน กบัผูค้ำ้ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีด ำเนินธุรกิจกบั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และกิจกำรส่วนตวันั้น ๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน นโยบำยน้ีมีไดมี้เจตนำ
ท่ีจะระงับควำมสัมพนัธ์นั้ นๆ ควำมสัมพนัธ์นั้ นสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ตำมปกติ แต่ กรรมกำรหรือ
เจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตอ้งไม่แสวงหำควำมชอบพิเศษจำกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจำกกำรท่ีมี
ควำมสัมพนัธ์นั้น ๆ  
 
8. การรายงานการกระท าผดิ 
 8.1 ปกป้องผูร้ำยงำนกำรกระท ำผดิ 
 กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคนใด ท่ีแจง้หรือรำยงำนกำรกระท ำผิด และท่ี
จะแจง้กำรกระท ำผิด ทั้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวำจำดว้ยควำมสัตย ์ต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหรือต่อ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไม่ถูกใหอ้อก หรือข่มขู่ หรือดูหม่ินดูแคลนเหยียดหยำม หรือแกเ้ผด็โดยกำรลด
ขั้นเงินเดือน หรือค่ำตอบแทน หรือโดยเง่ือนไขกำรจำ้งงำน หรือไดรั้บสิทธิพิเศษจำกกำรจำ้งงำน เพรำะกำร
รำยงำนนั้น ๆ  

ก. กำรรำยงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ หมำยถึงกำรแจ้งรำยงำนกำรกระท ำผิดซ่ึงผูแ้จ้งมีเหตุผลอนั
สมควรรับฟังไดว้ำ่เป็นควำมจริง และไม่มีเจตนำอ่ืนใดแอบแฝง หรือเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน 

ข. กำรกระท ำผดิ หมำยถึง กำรละเมิดกฎระเบียบหรือฝ่ำฝืนนโยบำยธรรมำภิบำลซ่ึงก ำหนดข้ึนเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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ค. กำรรำยงำนกำรกระท ำผดิและกำรสอบสวนจะตอ้งเก็บเป็นควำมลบั 
8.2 กำรรำยงำนดว้ยเจตนำดี 
กำรรำยงำนดว้ยเจตนำดีน้ี จะตอ้งเสนอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ต่อประธำนกรรมกำรหรือประธำน 

คณะท ำงำนธรรมำภิบำล ซ่ึงประธำนจะตอ้งพิจำรณำรำยงำนน้ีร่วมกบัคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและอำจให้
มีกำรประชุมกบัเจำ้หนำ้ท่ีผูร้ำยงำนเพื่อให้ไดท้รำบสถำนกำรณ์ท่ีชดัเจน จำกนั้น ประธำนกรรมกำรธรรมำภิ
บำลจะพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำวและหำกจ ำเป็น ก็จะให้มีกำรสอบสวนและประเมินขอ้เท็จจริงและเม่ือใดหำรือ
กบัคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลแลว้ ก็จะบนัทึกกำรตดัสิน หรือตอบ อธิบำยกรณี เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใน
โอกำสแรกท่ีท ำได้ หำกเจ้ำหน้ำท่ีผูร้ำยงำนไม่พึงพอใจในค ำตดัสิน อำจเสนอรำยงำนเร่ืองเดียวกนัเพื่อ
ร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรภำยใน  5 วนั  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร
และผูไ้ด้รับมอบหมำยจะพิจำรณำเร่ืองดังกล่ำวร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีผูร้ำยงำน และพิจำรณำสภำพปัญหำ 
หลงัจำกนั้นประธำนจะแถลงค ำตดัสินเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและใหถื้อค ำตดัสินน้ีเป็นท่ีส้ินสุด 

8.3 ขั้นตอนของกำรรำยงำน 
ก. กรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีใดมีค ำถำมว่ำสถำนกำรณ์ชนิดใดท่ีถือเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยธรรมำภิ
บำลน้ี นอกจำกจะใช้วิธีรำยงำนกำรกระท ำผิด ก็สำมำรถแจง้ผูบ้งัคบับญัชำของตนซ่ึงจะเสนอให้
ผูจ้ดักำรพิจำรณำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัขอ้ค ำถำมและพิจำรณำวำ่กรณีดงักล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืน
นโยบำยหรือไม่ 
ข. ในท ำนองเดียวกนั หำกกรรมกำรมีค ำถำมเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ท่ีจะเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย        
ธรรมำภิบำลน้ี ก็ใหเ้สนอต่อผูจ้ดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเช่นกนั 
ค. ในกรณีท่ีมีตดัสินใชแ้ลว้วำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย ผูจ้ดักำรจะเป็นผูอ้นุมติัขอ้ยติุในกำรแกปั้ญหำ 
หรืออนุมติัขอ้ยกเวน้ และผูจ้ดักำรจะตอ้งเสนอรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวใหก้บัคณะผูต้รวจสอบกิจกำร 
8.4 กำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำย 
 ผูไ้ดรั้บมอบหมำยจำกองคก์รมีหนำ้ท่ีทดสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี โดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของงำนตรวจสอบกิจกำรภำยในของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน หำกมีกรณีฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี ผูไ้ดรั้บมอบหมำยฯจะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำท่ีเก่ียวขอ้งและรำยงำนต่อคณะผู ้
ตรวจสอบกิจกำร 
 

9. ทีป่ระชุมใหญ่ 
1.1 กำรเรียกประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 
ก. คร้ังแรกใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมำชิกมำประชุมกนัเป็นกำรประชุมใหญ่สำมญั ภำยในเกำ้

สิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์และมอบหมำยกำร
บริหำรงำนทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
 ข. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะตอ้งก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุมใหญ่ท่ีชดัเจน 
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 ค. จดหมำยเชิญประชุม สมำชิกจะตอ้งได้รับขอ้มูลอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัวนั เวลำ สถำนท่ี และ
ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งลงมติในท่ีประชุมใหญ่  เลขขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะต้องแจง้ให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนั ก่อนกำรประชุมใหญ่ 
จดหมำยเชิญประชุม จะตอ้งส่งออกไปพร้อมกบัเอกสำรส ำคญัเก่ียวกบักำรประชุมใหญ่ เช่น ระเบียบวำระ
กำรประชุม รำยงำนกำรสอบบัญชีของสหกรณ์ งบประมำณประจ ำปีท่ีจะอนุมัติ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร รำยงำนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคณะต่ำง ๆ และผลกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร นอกจำกนั้น จะตอ้งติดประกำศ หนงัสือเชิญประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ในท่ีท่ี
เห็นไดช้ดัเจนใหส้มำชิกสำมำรถอ่ำนได ้
 ง. ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร มีหนำ้ท่ีเป็นประธำนของท่ีประชุม และออกเสียงลงคะแนนในมติ 
เฉพำะท่ีสมำชิกลงคะแนนเสมอกนัเท่ำนั้น 
            1.2 กำรประชุมใหญ่วสิำมญั 
 ก. ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียนประชุมใหญ่วสิำมญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ถำ้นำยทะเบียนสหกรณ์มี
หนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมญั หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เกิดกำรขำดทุนเกินก่ึงของจ ำนวนทุนเรือน
หุน้ท่ีช ำระแลว้ ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิำมญัโดยมิชกัชำ้ แต่ไม่เกินสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทรำบ 
 ข.สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยคน
หรือผูแ้ทนสมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนผูแ้ทนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่ำห้ำ
สิบคนลงลำยมือท ำหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมญัเม่ือใดก็
ได ้และใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วสิำมญัภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค ำร้องขอ 
 ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมญัภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวให้นำย
ทะเบียนสหกรณ์หรือเจำ้หน้ำท่ี ซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมญัได้
ภำยในระยะเวลำท่ีเห็นสมควร 
 
10. การลงคะแนนเสียงในทีป่ระชุมใหญ่ 

สมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนนถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด กำรวนิิจฉยัช้ีขำด ของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือ
เสียงขำ้งมำก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำ สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผูแ้ทน
สมำชิกซ่ึงมำประชุม 

1. กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
2. กำรควบสหกรณ์ 
3. กำรแยกสหกรณ์ 
4. กำรเลิกสหกรณ์ 
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5. กำรอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์ก ำหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือ
ผูแ้ทนสมำชิกซ่ึงมำประชุม 
 
11. บทบาทหน้าที่และอ านาจหน้าของทีป่ระชุมใหญ่   ดงัน้ี 

1. รับทรำบเร่ืองรับสมำชิกใหม่ สมำชิกลำออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผูแ้ทน สมำชิกและ
วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขำ้เป็นสมำชิก และสมำชิกท่ีถูกใหอ้อกจำก สหกรณ์ 

2. พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและคณะผูต้รวจสอบกิจกำรของ สหกรณ์ 
3. พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน และจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
4. รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

และรำยงำนของผูต้รวจสอบกิจกำร 
5. พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ

กรรมกำรอ่ืน ๆ และผูต้รวจสอบกิจกำร  
6. พิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อำจกูย้มืหรือค ้ำประกนั 
7. พิจำรณำอนุมติัแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
8. พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
9. พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ กำรควบสหกรณ์ 
10. ก ำหนดค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั และค่ำเบ้ียประชุมของกรรมกำร ด ำเนินกำร 

กรรมกำรอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษำและท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
11. รับทรำบเร่ืองกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ำกดั ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมำชิกอยู ่
12. พิเครำะห์และปฏิบติัตำมบนัทึกหรือหนงัสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน

สหกรณ์ ผูต้รวจกำรสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี และพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 
13. ก ำหนดรูปกำรซ่ึงสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดำสมำชิกตำม วตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์ 
 

12.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
 บนัทึกรำยกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี จะประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ของประกำรประชุม 
บันทึกมติต่ำงๆ และกำรหำรือของของท่ีประชุมใหญ่ โดยมีเลขำนุกำรด ำเนินกำรเป็นผูล้งนำม และ
ประทบัตรำโดยประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร  
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13. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบคณะกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นองคก์รท่ีบริหำรและควบคุมในระบบประชำธิปไตยบนหลกักำรของกำร
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมำชิกเป็นผูเ้ลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรครำวละ 2  ปี กรรมกำรด ำเนินจะตอ้ง
ด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 วำระติดต่อกนั สมำชิกผูมี้สิทธ์ิสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได ้1 เสียง ไม่ว่ำ
สมำชิกผูน้ั้นจะมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมำกน้อยเพียงใด เพียงสมำชิกของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
เท่ำนั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของสหกรณ์ และกรรมกำรจะท ำงำนโดยไม่มีค่ำตอบแทน 
 คุณสมบติัของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มีดงัต่อไปน้ี 

ก. ไดรั้บกำรรับรองจำกผูจ้ดักำรสหกรณ์ วำ่เป็นสมำชิกท่ีดีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็น 
ระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดรั้บกำรเสนอช่ือ เง่ือนไขของกำรเป็นสมำชิกท่ีดี คือ กำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ี
ของกำรเป็นสมำชิกและใหค้วำมร่วมมือกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เช่น เขำ้ร่วมประชุมใหข้อ้เสนอแนะแก่
สหกรณ์ไม่เคยผดินดัช ำระเงินกู ้และเป็นผูฝ้ำกเงินท่ีดี 

ข. ถือหุน้ขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ค. ยนืยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรวำ่สำมำรถสละเวลำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิก พร้อมท่ีจะรับกำร 

อบรมเรียนรู้เพิ่มเติมตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยน้ีและสำมำรถท ำงำนเป็นทีม 
ง. เคยเป็นกรรมกำรของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนอยำ่งถูกตอ้ง หรือเคยเป็นกรรมกำรของสหกรณ์ 

เครดิตยเูน่ียนอยำ่งนอ้ย 2 ปี 
คุณสมบติับำงประกำรของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรในระดบัชุมนุมสหกรณ์ฯ 
ก. มีคุณสมบติัขั้นต ่ำของกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ข. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีบุคคลผูน้ั้นท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทน ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของ 

ชุมนุมสหกรณ์ฯ อยำ่งครบถว้น เช่นกำรถือหุ้น เงินฝำก เงินกู ้(ไม่ผดินดัช ำระเงินกู)้ กำรเขำ้ร่วมประชุมต่ำง 
ๆ กำรสนบัสนุนชุมนุมสหกรณ์ในกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ของ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ และใชบ้ริกำรอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

ค. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีบุคคลผูน้ั้นท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทน ปฏิบติัตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีก ำหนด 
ไวส้ ำหรับสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

ง. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งนั้นมีสมำชิกอยำ่งนอ้ย 500 คน 
              ความรับผดิชอบทัว่ไปของคณะกรรมการด าเนินการ 
 บทบำทของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คือ กำรควบคุมให้ธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินไป
ภำยในกรอบของกฎหมำยและมำตรฐำนต่ำง ๆ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นตวัแทนสมำชิก ไดรั้บอ ำนำจ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย  เพื่อท ำให้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบรรลุผลตำมพนัธะกิจ มี
เสถียรภำพ มีเครือข่ำยติดต่องำนอยำ่งเป็นระบบกบัหน่วยงำนอ่ืนในกำรท ำธุรกรรมท่ีคลำ้ยคลึงกนั และเป็น
ผลส ำเร็จมวลสมำชิก คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีจะมีขอ้มูลเพียงเพื่อกำรติดตำมควบคุมงำน 
ส ำคญั ต่ำง ๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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14. การด าเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
 14.1 กำรด ำเนินกำรอยำ่งเปิดเผย รวมถึงกำรจดัท ำเป็นเอกสำรในดำ้นต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ก.  ผลกำรด ำเนินกิจกำรและดำ้นกำรกำรเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 ข. เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 ค. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย เบ้ียเล้ียง ส ำหรับกรรมกำรด ำเนินและกรรมกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ
ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรวมทั้งคุณสมบติัของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละคน ขั้นตอนกำร
เลือกตั้ง รวมทั้งกรรมกำรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ง. กำรด ำเนินธุรกรรมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 จ. ควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีคำดกำรณ์ได้รวมทั้ง ควำมเส่ียงในธุรกิจกำรเงิน ควำมเส่ียงในกำรด ำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในภูมิภำคนั้น ๆ ธุรกรรมกำรท่ีไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นงบดุล เช่น งำนบุคคลและ
งำนเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ฉ. ขอ้มูลเก่ียวกบัเจำ้หนำ้ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและสมำชิก 
 ช. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นโยบำยกำรด ำเนินงำน พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร 
 14.2  มีกำรจดัท ำขอ้มูลเอกสำรต่ำงๆตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรเงินและมำตรฐำนด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
 14.3 ควรมีกำรสอบบญัชีประจ ำปีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ท่ีน่ำเช่ือถือ เพื่อให้ค  ำยืนยนัจำก
บุคคลภำยนอก แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและมวลสมำชิก วำ่มีกำรเสนอรำยงำนกำรเงินและกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยำ่งเหมำะสมในทุกดำ้น 
 14.4  ผูส้อบบญัชีจำกภำยนอก มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อสมำชิกและต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในกำรสอบ
บญัชีอยำ่งมืออำชีพและตรงไปตรงมำ 
 14.5 มีกำรน ำเสนอขอ้มูลต่ำง ๆ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในเวลำอนัเหมำะสม อยำ่งเสมอภำค และประหยดั 
 14.6 กรอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ควรครอบคลุมถึงขั้นตอนวิธีกำรท่ีเปิดให้
ผูท้รงคุณวฒิุแสดงขอ้คิดเห็น วเิครำะห์ แนะน ำ  โดยไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
15. การให้ค าสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละการรักษาความลบัของข้อมูลส่วนตัว 
 กำรเคำรพในควำมเป็นส่วนตวั เป็นหลกัส ำคญัของควำมเช่ือใจและควำมมัน่ใจรวมทั้งขอ้ผูกพนัทำง
กฎหมำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัท่ีเก่ียวกบัช่ือของสมำชิกหรือขอ้มูลเก่ียวกบั
สภำพแวดลอ้มใด  ๆ ท่ีอำจจะระบุถึงสมำชิก ในท ำนองเดียวกนั เร่ืองต่ำง ๆ ทุกเร่ืองท่ีคณะกรรมกำรหำรือในท่ี
ประชุมลบัและเร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกับงำนบุคคลตอ้งด ำเนินกำรเป็นควำมลบั หน้ำท่ีกำรรักษำควำมลบัคงอยู่
ตลอดไปแมพ้น้จำกหนำ้ท่ีกรรมกำรแลว้ กรรมกำรด ำเนินกำรจะตอ้งใหค้  ำสัตยป์ฏิญำณเม่ือเขำ้รับหนำ้ท่ี 
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ตัวอย่าง ค าสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละการรักษาความลบัของข้อมูลส่วนตัว 
 
ขำ้พเจำ้.............................กรรมกำรของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน................................. ขอใหค้  ำสัตยป์ฏิญำณใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร ขำ้พเจำ้จะ 

1. ใชอ้ ำนำจในหนำ้ท่ีและรับผดิชอบงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียน 

2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีเหล่ำน้ีดว้ยควำมขยนัขนัแขง็ เอำใจใส่และเตม็ควำมสำมำรถ 
3. เคำรพและสนบัสนุนขอ้บงัคบัของสหกรณ์ นโยบำย หลกัธรรมำภิบำลและกำรตดัสินใจของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
4. รักษำขอ้มูลต่ำง ๆ อนัเก่ียวกบัสมำชิก บุคลำกรและมติต่ำง ๆ ท่ีพิจำรณำในกำรประชุมลบัของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
5. รักษำกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นผูร่้วมงำนท่ีดี เคำรพมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและถือ

ผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นเร่ืองรอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. แจง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในทนัทีท่ีขำ้พเจำ้ทรำบ 
7. ลำกออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ในทนัที ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้หรือเพื่อน

กรรมกำรด ำเนินกำรสรุปวำ่ไม่ปฏิบติัตำมค ำสัตยป์ฏิญำณน้ีส่งผลใหข้ำ้พเจำ้ขำดคุณสมบติัของกำร
เป็นกรรมกำร 

 
16. จรรยาบรรณในการท างาน 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะต้องยึดหลักกำรท ำงำนท่ีส่งเสริมกระบวนกำรตดัสินใจร่วมกัน มี
เป้ำหมำยเดียวกนั เป็นเจำ้ของร่วมกนัและเคำรพในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหลกักำรน้ีมี
ควำมส ำคญัและมีนยัชดัเจนในหลกักำรเพื่อใชค้วบคุมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
ของสหกรณ์ 
  
ตัวอย่าง จรรยาบรรณในการท างานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 
กรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน................................................ผกูพนัตนเองในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำรในสหกรณ์ โดยยดึหลกักำรท ำงำนโดยมีมำตรฐำนธรรมำภิบำลสูงสุด กรรมกำร
ด ำเนินกำรขอรับหลกักำรน้ีและน ำไปปฏิบติั 
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ความรับผดิชอบ 
1. ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและนโยบำยของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. ท ำงำนทุกอยำ่งของสหกรณ์ดว้ยควำมเอำใจใส่ ซ่ือสัตยแ์ละควำมขยนัขนัแขง็ 
3. เปิดเผยขอ้มูลท่ีอำจส่งผลใหเ้ขำ้ใจวำ่เป็นหรือเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น ในโอกำสแรกท่ีท ำได ้
4. เปิดเผยขอ้มูลและควำมจริงท่ีอำจส่งผลต่อกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในโอกำสแรก

ท่ีท ำได ้
5. รับผดิชอบต่อสมำชิก คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สำธำรณะชน รัฐบำลและผูถื้อหุน้รำยอ่ืน ๆ ในกำร

ท ำหนำ้ท่ีอยำ่งดี 
การท าหน้าทีอ่ย่างมืออาชีพ 

6. ท ำงำนทุกอยำ่งของสหกรณ์ดว้ยควำมมีอธัยำศยั ดว้ยควำมเคำรพและมีเป้ำหมำย ดว้ยมำตรฐำนอยำ่ง
มืออำชีพ 

7. มุ่งมัน่รักษำกำรปฏิบติัต่ำง ๆ และช่วยกรรมกำรด ำเนินกำรคนอ่ืน ๆ ในกำรรักษำมำตรฐำนสูงสุด
เช่นเดียวกนั 

เร่ืองของผลประโยชน์ส่วนตัว 
8. ใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์ของมวลสมำชิกมำกกวำ่ผลประโยชน์ส่วนตน 

ความเสมอภาค 
9. ดูแลสิทธิของมวลสมำชิกใหไ้ดรั้บบริกำรท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยไม่จ  ำกดัภูมิภำค กลุ่ม

กำรเมือง ศำสนำหรือสังคม วฒันธรรม 
10. ดูแลสิทธิของมวลสมำชิก ใหไ้ดรั้บบริกำรท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยไม่จ  ำกดั เพศ เช้ือชำติ 

สัญชำติ ศำสนำ อำย ุกำรสังกดัพรรคกำรเมืองหรือควำมพิกำรในรูปแบบต่ำง ๆ และปฏิบติัตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่ำง ๆ 

การรักษาความลบัของข้อมูล 
11. เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีมีควำมละเอียดอ่อน ท่ีไดรั้บรู้จำกกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำร

ด ำเนินกำร 
ความร่วมมือร่วมใจ 

12. เคำรพในควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดในคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและสมำชิก
และแสดงควำมคิดเห็นแตกต่ำงอยำ่งเหมำะสม 

13. ส่งเสริมควำมร่วมมือ กำรประสำนงำนและควำมเอ้ืออำทรในหมู่สมำชิก 
 

 
 
 

     20 



ตัวอย่างจรรยาบรรณส าหรับผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ 
 ผูจ้ดักำรสหกรณ์และเจำ้หนำ้ท่ีทุกคน จะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมหลกัธรรมำภิบำล ผลประโยชน์ทบั
ซอ้น รวมทั้งปฏิบติังำมตำมตวับทกฎหมำย ผูจ้ดักำรและเจำ้นหำ้ท่ีจะตอ้งด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณ
ต่อไปน้ี 
จรรยำบรรณผูจ้ดักำรสหกรณ์และเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
 
นโยบำย  :    ใหผู้จ้ดักำรสหกรณ์และเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ทุกคน ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณน้ี        

1. ซ่ือสัตยต่์อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและท ำงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
2. พยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
3. ปฏิบติัตนและส่งเสริมควำมซ่ือสัตย ์มีหลกัธรรมำภิบำล รวมทั้งกำรควบคุมดูแลเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ทั้งจำกควำมสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและควำมสัมพนัธ์ในงำน 
4. ใหบ้ริกำรสมำชิกทุกคนอยำ่งเสมอภำคกนั ไม่ใหสิ้ทธิพิเศษแก่สมำชิกรำยใด และไม่รับค่ำตอบแทน

จำกสมำชิก ยกเวน้แต่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับทรำบและใหค้  ำยนิยอม 
5. ปฏิเสธเขำ้ร่วมในกิจกำรใด ๆ ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตวับนค่ำใชจ่้ำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียนหรือจำกกิจกำรสหกรณ์ 
6. ปฏิเสธท่ีจะเขำ้ร่วม หรือยนิยอมใหมี้กำรกีดกนัทำงเช้ือชำติ เพศ อำย ุศำสนำ หรือควำมพิกำร 
7. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทั้งภำยใน และภำยนอกตรงตำมควำมเป็นจริงเสมอ โดยดูแล

ใหข้อ้มูลต่ำง ๆ ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใชน้ั้น มีควำมน่ำเช่ือถือ 
8. ใหค้วำมร่วมมือกบักรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและท ำงำนร่วมกบัเหล่ำนั้น

เพื่อควำมเจริญกำ้วหนำ้ในงำนอำชีพ 
9. ใชโ้อกำสต่ำงๆ เท่ำท่ีจะท ำไดใ้หส้ำธำรณชนมีควำมเขำ้ใจท่ีดีในบทบำทของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
10. หลีกเล่ียงกำรมีผลโยชน์ทบัซอ้นและเปิดเผยเอกสำร หลกัฐำน หรือควำมสัมพนัธ์ใด ๆ ก็ตำมท่ีจะ

น ำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
11. น ำประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปน้ีเสนอใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจกำรทรำบในโอกำสท่ีท ำได ้

ก. ควำมบกพร่องของกำรควบคุมภำยในซึงอำจส่งผลเสียต่อควำมสำมำรถของสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในกำรบนัทึก ประมวลผล สรุป และรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน 

ข. กำรทุจริต ไม่วำ่จะเป็นเงิน หรือส่ิงของ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยจดักำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
หนำ้ท่ีหลกัในกำรรำยงำนกำรเงิน กำรแจง้เผยขอ้มูล และกำรควบคุมภำยใน 

12. น ำเสนอเร่ืองต่ำง ๆ ต่อไปน้ีใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจกำร หรือส่วนงำนกฎหมำย หรือผูจ้ดักำรทรำบ 
ก. กำรกระท ำผดิต่อนโยบำยรวม รวมทั้งกำรมีผลประโยชน์ทบัซอ้นส่วนตวั 
ข. ควำมสัมพนัธ์ในงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยจดักำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้หนำ้ท่ีหลกัในกำรรำยงำน

กำรเงิน กำรแจง้เผยขอ้มูลและกำรควบคุมภำยใน 
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ค. หลกัฐำนกำรละเมิดควำมมัน่คงทำงกำรเงิน หรือกฎหมำยอ่ืน กฎหรือระเบียบต่ำง ๆ หลกักำร
บญัชีท่ีใชก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและกำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์ 

13. ช่วยเหลือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรท ำตำมหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
14. ช่วยเหลือคณะกรรมกำร ผูต้รวจสอบกิจกำร  ในกำรท ำตำมหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของตน 
15. เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรท ำงำนในหนำ้ท่ีของตน ยกเวน้แต่เม่ือไดรั้บ

มอบอ ำนำจหรือเม่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และไม่ใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
16. จดัหำขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เหมำะสมและท่ีเขำ้ใจง่ำยใหก้บัเพื่อนร่วมงำนภำยเวลำท่ีตอ้งใช้

ขอ้มูลนั้น ๆ 
17. ปฏิบติัตำม พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
18. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์เอำใจใส่ เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ โดยไม่น ำเสนอขอ้มูลท่ีผดิพลำด

หรือยินยอมใหบุ้คคลภำยนอกเขำ้มำมีผลต่อกำรตดัสินใจ 
19. ใชแ้ละควบคุมทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้มูลต่ำง ๆ ของสหกรณ์และของหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง อยำ่งมีควำมรับผดิชอบ 
20. หำ้มมิใหผู้จ้ดักำรและเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตภ้ำยใตค้  ำสั่งของกรรมกำรกระท ำกำรใด ๆ ใน

ลกัษณะหลอกลวง บงัคบั ข่มขู่ หรือใหข้อ้มูลผดิ ๆ แก่ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ อนัจะส่งผลใหร้ำยงำน
กำรสอบบญัชีผิดพลำด 

 
 
17. ความรับผดิชอบในต าแหน่งต่าง ๆ  

      กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในต ำแหน่งต่ำง ๆ ไม่วำ่จะเป็นคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร  คณะผูต้รวจสอบกิจกำร และฝ่ำยจดักำร โดยก ำหนดเป็นใบพรรณนำงำน ดงัน้ี 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของประธานกรรมการด าเนินการ 
 

ใบพรรณนางานประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

งานในหน้าที่หลกั 
1. ท ำหนำ้ท่ีเป็นเหมือนหวัหนำ้อยำ่งเป็นทำงกำรในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
2. เป็นประธำนในกำรประชุมทุกคร้ัง ทั้งของกรรมกำรและของสมำชิก 

ความรู้และทกัษะ 
1. มีควำมเขำ้ในในปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและปรำรถนำท่ีจะช่วยใหส้ถำนะทำงกำรเงิน

ของสมำชิกดีข้ึน 
2. ทกัษะควำมเป็นผูน้ ำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสมำนฉนัทใ์นหมู่กรรมกำร 
3. ทกัษะในกำรอ่ำนและเขำ้ใจรำยงำนกำรเงิน 
4. ทกัษะในกำรคิดและวำงแผนงำนอยำ่งเป็นระบบ 
5. ทกัษะในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรประชุม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. เป็นประธำนในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และควบคุม             
 กำรประชุมดงักล่ำวใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 

2. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและอยูใ่น     
         วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

3. ลงลำยมือช่ือในเอกสำรต่ำง ๆ  ในนำมสหกรณ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  และ 
         ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยใหภ้ำยใตข้อ้บงัคบั    
         ระเบียบ  มติ  หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
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ความรับผดิชอบอืน่ๆ (ส าหรับกรรมการทุกคน) 
1.  ร่วมกบัผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิต

ยเูน่ียนรวมทั้งวำงแผนงำน 
2. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีหลกัด ำเนินงำนท่ี

มัน่คง 
3. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและปกป้องทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของสหกรณ์จำก

กำรทุจริตฉอ้โกง และอำชญำกรรมต่ำง ๆ ดูแลใหมี้ระบบกำรฟำกเงิน และกำรกูย้มืและกำรลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
ดูแลใหมี้กำรคุม้ครองและมีมำตรกำรควำมมัน่คง รวมทั้งใหมี้นโยบำยในกำรควบคุมภำยในท่ีดี อนุมติัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน หรือก ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรอนุมติัวงเงินกูสู้งสุดและ
อตัรำขั้นต ่ำของเงินฝำก 

4. ก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคลำกร หรือดูแลใหมี้กำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวและอนุมติัใหด้ ำเนินกำรครอบคลุม
กิจกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

5. ทบทวนนโยบำยปีละคร้ังและปรังปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
6. ดูแลใหมี้กำรทบทวนขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
7. ดูแลใหมี้กำรจดับริกำรใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำร 
8. อนุมติังบประมำณของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
9. ก ำหนดขอบข่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูจ้ดักำรและจดัจำ้งบุคคลเขำ้รับต ำแหน่งและประเมินผลกำร

ท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
10. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ใชว้ิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจำกผูจ้ดักำร และ

รำยงำนต่อสมำชิกในท่ีประชุมใหญ่ 
ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละบุคคล 

1. อุทิศตนเพื่อพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ รวมทั้งอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ

สหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของกรรมการด าเนินการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.................. 
..............................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหส้หกรณ์มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและมีสถำนะทำงกำรเงินมัน่คงใหบ้รรลุตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะกรรมการด าเนินการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตนสนบัสนุนพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.............................................................. 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. จะอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อยูเ่สมอและแสวงหำขอ้มูลเพิ่มเติม

หรือถำมค ำถำมเม่ือจ ำเป็น 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือกรรมกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของรองประธานกรรมการด าเนินการ 
 

ใบพรรณนางานรองประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

งานในหน้าที่หลกั 
               ปฏิบติัหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เม่ือประธำนกรรมกำรไม่อยู ่หรือไม่อำจ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้หรือเม่ือต ำแหน่งปรำนวำ่งลง 

ความรู้และทกัษะ 
1. มีควำมเขำ้ในในปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและปรำรถนำท่ีจะช่วยใหส้ถำนะทำงกำรเงิน

ของสมำชิกดีข้ึน 
2. ทกัษะควำมเป็นผูน้ ำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสมำนฉนัทใ์นหมู่กรรมกำร 
3. ทกัษะในกำรประสำนประโยชน์ของทุกฝ่ำย 
4. ทกัษะในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรประชุม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในกรณีท่ีประธำนไม่อยูห่รือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ความรับผดิชอบอืน่ๆ (ส าหรับกรรมการทุกคน) 
1. ร่วมกบัผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมทั้งวำงแผนงำน 
2. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีหลกั

ด ำเนินงำนท่ีมัน่คง 
3. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและปกป้องทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของ

สหกรณ์จำกกำรทุจริตฉอ้โกง และอำชญำกรรมต่ำง ๆ ดูแลใหมี้ระบบกำรฝำกเงิน และกำรกูย้มื
และกำรลงทุนท่ีถูกตอ้ง ดูแลใหมี้กำรคุม้ครองและมีมำตรกำรควำมมัน่คง รวมทั้งใหมี้นโยบำยใน
กำรควบคุมภำยในท่ีดี อนุมติัอตัรำดอกเบ้ียเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน หรือก ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำย
จดักำรด ำเนินกำร อนุมติัวงเงินกูสู้งสุดและอตัรำขั้นต ่ำของเงินฝำก 
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4. ก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคลำกร หรือดูแลใหมี้กำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวและอนุมติัใหด้ ำเนินกำร

ครอบคลุมกิจกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
5. ทบทวนนโยบำยปีละคร้ังและปรังปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
6. ดูแลใหมี้กำรทบทวนขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
7. ดูแลใหมี้กำรจดับริกำรใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำร 
8. อนุมติังบประมำณของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
9. ก ำหนดขอบข่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูจ้ดักำรและจดัจำ้งบุคคลเขำ้รับต ำแหน่งและ

ประเมินผลกำรท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
10. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ใชว้ิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจำกผูจ้ดักำร 

และรำยงำนต่อสมำชิกในท่ีประชุมใหญ่ 
ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละบุคคล 

1. อุทิศตนเพื่อพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ รวมทั้งอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิต 

ยเูน่ียน 
 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของกรรมการด าเนินการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.................. 
..............................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหส้หกรณ์มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและมีสถำนะทำงกำรเงินมัน่คงใหบ้รรลุตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะกรรมการด าเนินการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตนสนบัสนุนพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.............................................................. 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. จะอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อยูเ่สมอและแสวงหำขอ้มูลเพิ่มเติม

หรือถำมค ำถำมเม่ือจ ำเป็น 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือกรรมกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 



ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเลขานุการ 
 

ใบพรรณนางานเลขานุการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  เลขำนุกำร 
 

งานในหน้าที่หลกั 
                  ดูแลกำรจดัเตรียม ท ำใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ และเก็บรักษำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมทั้งของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมใหญ่ หรือใหข้อ้แนะน ำในกำรบนัทึกกำรประชุมแก่บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความรู้และทกัษะ 
1. มีควำมเขำ้ในในปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรจดักำรดำ้นงำนเอกสำร 
3. มีทกัษะในกำรบนัทึกกำรประชุม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. จดัเตรียมและด ำเนินกำรใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในเร่ืองบนัทึกรำยงำนกำประชุมทั้งของ

คณะกรรมกำร และกำรประชุมใหญ่ ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำให้เสร็จส้ินภำยใน 7 วนั นบั
จำกวนัประชุม 

2. จดัเตรียมและส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมกำร 
3. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ความรับผดิชอบอืน่ๆ (ส าหรับกรรมการทุกคน) 
1. ร่วมกบัผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมทั้งวำงแผนงำน 
2. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีหลกั

ด ำเนินงำนท่ีมัน่คง 
3. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและปกป้องทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของ

สหกรณ์จำกำกรทุจริตฉอ้โกง และอำชญำกรรมต่ำง ๆ ดูแลใหมี้ระบบกำรฝำกเงิน และกำรกูย้มื
และกำรลงทุนท่ีถูกตอ้ง ดูแลใหมี้กำรคุม้ครองและมีมำตรกำรควำมมัน่คง รวมทั้งใหมี้นโยบำยใน
กำรควบคุมภำยในท่ีดี อนุมติัอตัรำดอกเบ้ียเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน หรือก ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำย
จดักำรด ำเนินกำร อนุมติัวงเงินกูสู้งสุดและอตัรำขั้นต ่ำของเงินฝำก 
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4. ก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคลำกร หรือดูแลใหมี้กำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวและอนุมติัใหด้ ำเนินกำร

ครอบคลุมกิจกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
5. ทบทวนนโยบำยปีละคร้ังและปรังปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
6. ดูแลใหมี้กำรทบทวนขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
7. ดูแลใหมี้กำรจดับริกำรใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำร 
8. อนุมติังบประมำณของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
9. ก ำหนดขอบข่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูจ้ดักำรและจดัจำ้งบุคคลเขำ้รับต ำแหน่งและ

ประเมินผลกำรท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
10. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ใชว้ิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจำกผูจ้ดักำร 

และรำยงำนต่อสมำชิกในท่ีประชุมใหญ่ 
ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละบุคคล 

1. อุทิศตนเพื่อพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ รวมทั้งอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียน 
 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของกรรมการด าเนินการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.................. 
..............................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหส้หกรณ์มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและมีสถำนะทำงกำรเงินมัน่คงใหบ้รรลุตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะกรรมการด าเนินการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตนสนบัสนุนพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.............................................................. 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. จะอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อยูเ่สมอและแสวงหำขอ้มูลเพิ่มเติม

หรือถำมค ำถำมเม่ือจ ำเป็น 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือกรรมกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเลขานุการ 
 

ใบพรรณนางานเหรัญญิก 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  เหรัญญิก 
 

งานในหน้าที่หลกั 
1. ท ำหนำ้ท่ีเป็นเหมือนหวัหนำ้กำรเงินอยำ่งเป็นทำงกำรในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

2. ท ำหนำ้ท่ีดูแลงำนต่ำง ๆ เสมือนหน่ึงเป็นผูจ้ดักำรหำกในสหกรณ์นั้นยงัไม่มีกำรจำ้งเจำ้หนำ้ท่ีหรือ
ผูจ้ดักำรเตม็เวลำ 

ความรู้และทกัษะ 
1. มีควำมเขำ้ในในปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรเตรียมและบนัทึกขอ้มูลดำ้นกำรเงินและบญัชี 
3.  มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจรำยงำนฐำนะกำรเงิน 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. ดูแลรักษำทรัพยสิ์นทุกอยำ่งในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2.  เป็นผูมี้อ  ำนำจลงนำมในเอกสำรกำรเงินต่ำงๆ ในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
3. บนัทึกรำยกำรทำงดำ้นทรัพยสิ์น หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
4. จดัเตรียมและส่งรำยงำนฐำนะกำรเงินไปยงัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ท ำหนำ้ท่ีเป็นเหมือนผูจ้ดักำรสหกรณ์ หำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรจดัจำ้ง

เจำ้หนำ้ท่ีหรือผูจ้ดักำรเตม็เวลำ 
6. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ความรับผดิชอบอืน่ๆ (ส าหรับกรรมการทุกคน) 
1. ร่วมกบัผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมทั้งวำงแผนงำน 
2. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีหลกั

ด ำเนินงำนท่ีมัน่คง 
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3. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและปกป้องทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของ

สหกรณ์จำกำกรทุจริตฉอ้โกง และอำชญำกรรมต่ำง ๆ ดูแลใหมี้ระบบกำรฝำกเงิน และกำรกูย้มืและ
กำรลงทุนท่ีถูกตอ้ง ดูแลใหมี้กำรคุม้ครองและมีมำตรกำรควำมมัน่คง รวมทั้งใหมี้นโยบำยในกำร
ควบคุมภำยในท่ีดี อนุมติัอตัรำดอกเบ้ียเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน หรือก ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำย
จดักำรด ำเนินกำร อนุมติัวงเงินกูสู้งสุดและอตัรำขั้นต ่ำของเงินฝำก 

4. ก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคลำกร หรือดูแลใหมี้กำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวและอนุมติัใหด้ ำเนินกำร
ครอบคลุมกิจกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

5. ทบทวนนโยบำยปีละคร้ังและปรังปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
6. ดูแลใหมี้กำรทบทวนขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
7. ดูแลใหมี้กำรจดับริกำรใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำร 
8. อนุมติังบประมำณของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
9. ก ำหนดขอบข่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูจ้ดักำรและจดัจำ้งบุคคลเขำ้รับต ำแหน่งและ

ประเมินผลกำรท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
10. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ใชว้ิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจำกผูจ้ดักำร 

และรำยงำนต่อสมำชิกในท่ีประชุมใหญ่ 
ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละบุคคล 

1. อุทิศตนเพื่อพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ รวมทั้งอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียน 
 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของกรรมการด าเนินการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.................. 
..............................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหส้หกรณ์มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและมีสถำนะทำงกำรเงินมัน่คงใหบ้รรลุตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะกรรมการด าเนินการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตนสนบัสนุนพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.............................................................. 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. จะอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อยูเ่สมอและแสวงหำขอ้มูลเพิ่มเติม

หรือถำมค ำถำมเม่ือจ ำเป็น 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือกรรมกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของกรรมการด าเนินการ 
 

ใบพรรณนางานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรด ำเนินกำร 
 

งานในหน้าที่หลกั 
              ก ำหนดนโยบำยวำงแผนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ดูแลใหส้หกรณ์มีสถำนะกำรเงินท่ีมัน่คง ใหค้วำมรู้
แก่สมำชิกเก่ียวกบับริกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เม่ือมีโอกำส ทบทวนควำมคืบหนำ้งำนของผูจ้ดักำรและรำยงำนต่อ
ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี กำรลงมติต่ำง ๆ ตอ้งอยูบ่นประโยชน์สูงสุดของสมำชิก 

ความรู้และทกัษะ 
1. มีควำมเขำ้ใจในปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและปรำรถนำท่ีจะช่วยใหส้ถำนะทำงกำรเงินของ

สมำชิกดีข้ึน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจพื้นฐำนกำรเงินกำรบญัชี 
3. มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจและวำงแผนยทุธศำสตร์เชิงรุกในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. ท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดร่วมกบัผูจ้ดักำรสหกรณ์และกรรมกำรด ำเนินกำรคนอ่ืนเพื่อพฒันำวตัถุประสงค์

และเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน รวมถึงกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 
2. ใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดด้ ำเนินธุรกิจท่ียดึติดกบักฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และแนวทำงกำรปฏิบติัทำงดำ้นกำรเงินท่ีไดรั้บกำรยอมรับและมีมำตรฐำน 
3. ใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำรงสภำพเป็นสถำบนักำรเงินท่ีมัน่คงปลอดภยัและ

ทรัพยสิ์นทุกอยำ่งในสหกรณ์ไดรั้บกำรปกป้องพิทกัษรั์กษำจำกภยัต่ำง ๆ  
4. ก ำหนดระเบียบวำ่ดว้ยกำรรับเงินฝำก 
5. ใหห้รือมอบอ ำนำจในกำรฝำกหรือลงทุนในสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมัน่คงปลอดภยั 
6. จดัเตรียมดำ้นพนัธบตัรหรือปัจจยัดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั รวมถึงขั้นตอนและนโยบำยดำ้น

กำรควบคุมภำยใน 
7. อนุมติัอตัรำดอกเบ้ียเงินกู/้เงินฝำก เงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืน รวมถึงอนุมติันโยบำยเพื่อใหฝ่้ำย

จดักำรด ำเนินกำร 
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8. อนุมติัวงเงินสูงสุดในกำรให้สินเช่ือ และวงเงินของเงินรับฝำก 
9. พฒันำนโยบำยดำ้นกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลหรือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ ทรัพยำกรบุคคลทุกระดบั

ในสหกรณ์ไดรั้บกำรพฒันำ รวมถึงอนุมติัใหส้หกรณ์จดัใหมี้โครงกำรหรือโปรแกรมศึกษำอยำ่ง
ต่อเน่ืองพร้อมทั้งทบทวนนโยบำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งนอ้ยปีละคร้ังเพื่อใหท้นัต่อ
เหตุกำรณ์และสภำวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

10. ใหค้วำมมัน่ใจวำ่กำรบริกำรและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ไดรั้บกำรพฒันำอยูต่ลอดเวลำ 
11. อนุมติังบประมำณประจ ำปีของสหกรณ์ 
12. ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำรโดยจดัจำ้งบุคคลท่ีเหมำะสมมำเขำ้รับต ำแหน่ง พร้อมทั้ง

ทบทวนควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยและวตัถุประสงค ์
13. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกคร้ัง โดยมีตดัสินใจท่ีเป็นอิสระร่วมกบัผูจ้ดักำรและ

รำยงำนใหส้มำชิกทรำบในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 
14. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ความรับผดิชอบอืน่ๆ  (ส าหรับกรรมการทุกคน) 
1. ร่วมกบัผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมทั้งวำงแผนงำน 
2. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีหลกั

ด ำเนินงำนท่ีมัน่คง 
3. ดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและปกป้องทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของ

สหกรณ์จำกำกรทุจริตฉอ้โกง และอำชญำกรรมต่ำง ๆ ดูแลใหมี้ระบบกำรฝำกเงิน และกำรกูย้มื
และกำรลงทุนท่ีถูกตอ้ง ดูแลใหมี้กำรคุม้ครองและมีมำตรกำรควำมมัน่คง รวมทั้งใหมี้นโยบำยใน
กำรควบคุมภำยในท่ีดี อนุมติัอตัรำดอกเบ้ียเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน หรือก ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำย
จดักำรด ำเนินกำร อนุมติัวงเงินกูสู้งสุดและอตัรำขั้นต ่ำของเงินฝำก 

4. ก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคลำกร หรือดูแลใหมี้กำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวและอนุมติัใหด้ ำเนินกำร
ครอบคลุมกิจกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

5. ทบทวนนโยบำยปีละคร้ังและปรังปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
6. ดูแลใหมี้กำรทบทวนขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
7. ดูแลใหมี้กำรจดับริกำรใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำร 
8. อนุมติังบประมำณของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
9. ก ำหนดขอบข่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูจ้ดักำรและจดัจำ้งบุคคลเขำ้รับต ำแหน่งและ

ประเมินผลกำรท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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10. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ใชว้ิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจำกผูจ้ดักำร 
และรำยงำนต่อสมำชิกในท่ีประชุมใหญ่ 

ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละบุคคล 
1. อุทิศตนเพื่อพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ รวมทั้งอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์เครดิต

ยเูน่ียน 
 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของกรรมการด าเนินการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.................. 
..............................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหส้หกรณ์มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและมีสถำนะทำงกำรเงินมัน่คงใหบ้รรลุตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะกรรมการด าเนินการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตนสนบัสนุนพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.............................................................. 
2. เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรประชุมกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. จะอ่ำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อยูเ่สมอและแสวงหำขอ้มูลเพิ่มเติม

หรือถำมค ำถำมเม่ือจ ำเป็น 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือกรรมกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
 

ใบพรรณนางานผู้ตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  ผูต้รวจสอบกิจกำร 
 

งานในหน้าที่หลกั 
1. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรบนัทึกบญัชีทุกรำยกำรในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. ตรวจสอบสภำพควำมปลอดภยัของทรัพยสิ์นในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และขั้นตอนในกำร

ด ำเนินกำรบนัทึกบญัชีท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรใชเ้งินทุนในสหกรณ์ 
ควำมรู้และทกัษะ 

1. ทกัษะในกำรอ่ำนขอ้มูลทำงกำรเงิน 
2. ทกัษะในกำรตรวจสอบอยำ่งพินิจพิเครำะห์และทกัษะกำรตั้งค  ำถำม 
3. มีควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์ 
4. มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

หนำ้ท่ีควำมควำมรับผดิชอบ 
1. จดักำรตรวจสอบกิจกำรภำยใน หรือ ดูแลใหมี้กำรตรวจสอบภำยใน ตำมท่ีรำชกำรก ำหนด จดัท ำ

และเสนอรำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีก ำกบัดูแลสหกรณ์จดัให้มีหรือสั่ง
ใหก้ำรตรวจสอบเพิ่มตำมท่ีคณะผูต้รวจสอบกิจกำรเห็นเหมำะสม 

2. ตรวจสอบทรัพยสิ์น เงินสด สรรรพบญัชีต่ำง ๆ ของสหกรณ์สหกรณ์ ติดตำม ตรวจสอบกิจกำร
ต่ำงๆ ของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์วำ่ไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยและขอ้บงัคบั
หรือไม่ 

3. ตรวจสอบหรือสั่งใหมี้กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ถูกตอ้งของเงินกู ้บญัชีเงินฝำกของสมำชิก วำ่
มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของสหกรณ์และขอ้บงัคบั ระเบียบต่ำง ๆ หรือไม่ 

4. ตรวจสอบกำรบนัทึกเงินกู ้และทุนเรือนหุน้ของสมำชิกใหต้รงกบัทะเบียนหุน้และบญัชีเงินกู้
และนโยบำยของสหกรณ์ 

5. ตรวจสอบกำรจดัจำ้งและแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ตลอดจนหนงัสือสัญญำจำ้งและ
หลกัประกนัในกำรเขำ้ท ำงำนตำมระเบียบของสหกรณ์ 

6. ตรวจสอบระบบบญัชีอีเลคโทรนิค 

7. ติดตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
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8. ดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งเพียงพอและมีกำรปฏิบติัตำม 

9. ผูต้รวจสอบกิจกำรมีสิทธ์ิเสนอควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรเก่ียวกบัเจำ้หนำ้ท่ีและ
กรรมกำรหำกเห็นวำ่มีกำรปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีไม่ถูกตอ้ง 

10. เตรียมรำยงำนกำรตรวจสอบเสนอต่อสมำชิกในกำรประชุมใหญ่ 

ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบแต่ละบุคคล 
1. อุทิศตนและท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงตำมพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. เขำ้ร่วมประชุมผูต้รวจสอบกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. เขำ้ร่วมกำรอบรมเพื่อใหไ้ดรั้บกำรศึกษำต่อเน่ือง 
7. ท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือกรรมกำร...................................................................                      รับทรำบ 
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ข้อตกลงของผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
                  ขำ้พเจำ้ตกลงรับหนำ้ท่ีต ำแหน่ง................................................ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
................................................................ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรตรวจสอบให้
สหกรณ์มีกำรบริหำรจดักำรท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตำมพนัธะกิจและเป้ำหมำยของสหกรณ์ 
 
ในฐานะผู้ตรวจสอบกจิการ ข้าพเจ้าตกลงจะ 

1. อุทิศตน และท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงตำมพนัธะกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
.............................................................. 

2. เขำ้ร่วมประชุมคณะผูต้รวจสอบกิจกำร 
3. แจง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนเม่ือเกิดข้ึน 
4. รับรู้ขอ้มูล ข่ำวครำวกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  
5. ร่วมในกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
6. แสวงหำกำรฝึกอบรมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะใหข้ำ้พเจำ้ในกำรท ำงำนใหก้บัสหกรณ์ 
7. จะท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยของสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 
 
ลงช่ือ      
 
 
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ช่ือผูต้รวจสอบกิจกำร 
 

         
 
........................................................................                                   วนัท่ี................................................. 
ประธำนผูต้รวจสอบกิจกำร 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของผู้จัดการสหกรณ์ 
 

ใบพรรณนางานผู้จัดการสหกรณ์ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  ผูจ้ดักำรสหกรณ์ 
 

งานในหน้าที่หลกั 
 ผูจ้ดักำรมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีจดักำรทัว่ไปและรับผิดชอบเก่ียวกบับรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์  
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
             1.  ตรวจสอบกำรสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกเป็นกำรถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขำ้เป็นสมำชิกและ
สมำชิกสมทบลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิกและทะเบียนสมำชิกสมทบตำมล ำดบั  และช ำระค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้  เงินสะสมและเงินค่ำหุน้ตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
             2.  ควบคุมใหมี้กำรเก็บเงินค่ำหุน้  กำรออกสมุดประจ ำตวัสมำชิกแจง้ยอดจ ำนวนหุ้น  จ่ำยคืนเงิน
สะสม  จ่ำยคืนเงินค่ำหุน้และชกัชวนกำรถือหุ้นในสหกรณ์ 
             3.   รับเงินฝำก  จ่ำยคืนเงินฝำก  และส่งเสริมกำรรับฝำกเงินของสหกรณ์ 
             4.  เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู ้ จ่ำยเงินกู ้ ให้จดัท ำเอกสำรเก่ียวกบัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตำมแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว ้
             5.  จดัท ำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตวัเก่ียวกบัเงินค่ำหุน้  และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน  พร้อมกบัแจง้
ใหส้มำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล 
             6.  พิจำรณำจดัจำ้งเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดในระเบียบของ สหกรณ์รวมถึง
ก ำหนดหนำ้ท่ีและวธีิปฏิบติัของบรรดำเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบ
ดูแลกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีเหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
             7.  เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองกำรออกใบรับ  เรียกใบรับ   หรือจดัใหมี้ใบส ำคญัโดยครบถว้น
รับผดิชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกตอ้ง  รวบรวมใบส ำคญัและเอกสำรต่ำง ๆ เก่ียวกบั
กำรเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ก ำหนด 
             8.  รับผดิชอบและดูแลในกำรจดัท ำบญัชี  และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั 
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             9.  ติดต่อประสำนงำนกบัเลขำนุกำรในกำรนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
และประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ 
           10.  รับผดิชอบจดัท ำงบดุล  รวมทั้งบญัชีก ำไรขำดทุน  และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินกำร
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ  เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
           11. จดัท ำแผนปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมใหญ่ 
           12. จดัท ำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำ 
           13. เขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงในกำรประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และประชุม
คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิให้เขำ้ร่วมประชุม 
           14. ปฏิบติักำรเก่ียวกบังำนสำรบรรณของสหกรณ์ 
           15. รักษำดวงตรำของสหกรณ์  รับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภำพ
อนัดีและปลอดภยั 
            16.  เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์      ต่อคณะกรรมกำร    อ ำนวยกำร 
            17.  เสนอรำยกำร  หรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำท่ีทำงรำชกำร
ก ำหนด 
           18. ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ   ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือคณะกรรมกำร อ่ืน ๆ ของสหกรณ์
มอบหมำยใหห้รือตำมท่ีควรกระท ำ  เพื่อใหกิ้จกำรในหนำ้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
          19. จดัท ำระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    และกำรประชุมเจำ้หนำ้ท่ี   

20. จดัท ำรำยละเอียดประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อทรำบ/พิจำรณำ 
 

งานในหน้าที่รอง 
               ปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนเจำ้หนำ้ท่ี ในกรณีท่ีเจำ้หนำ้ท่ีติดภำรกิจ หรือ ไม่มำ 
 

ลงช่ือ    รับทรำบ 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 
 

ใบพรรณนางานเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  เจำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือ 
 
งานในหน้าที่หลกั 
 1. รับค ำร้องขอกูย้มืเงินประเภทฉุกเฉิน  สำมญั  พิเศษ รวมทั้งตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนให้
ครบถว้นสมบูรณ์ก่อนยืน่เร่ืองใหผู้มี้อ  ำนำจอนุมติั  ในวนัท่ีมิไดไ้ปจดจ ำนองและมิไดอ้อกตรวจสอบขอ้มูล
หลกัฐำนของผูข้อกู ้
 2. หำขอ้มูลหลกัฐำนต่ำงๆ เก่ียวกบัผูข้อกู ้
 3. จดัท ำสัญญำกู ้หนงัสือสัญญำค ้ำประกนัของผูท่ี้ไดรั้บกำรอนุมติัใหถู้กตอ้งครบถว้นสมบูรณ์   

4. รวบรวมและเก็บรักษำค ำขอกูย้มืเงิน หนงัสือสัญญำกูย้มืเงิน หนงัสือค ้ำประกนั  ให้เรียบร้อย และ
ปลอดภยั 
 5. รับผดิชอบจดัท ำทะเบียนคุมเอกสำรทำงท่ีดินท่ีสมำชิกมำจ ำนองไวก้บัสหกรณ์   และทะเบียนรถ
ท่ีสมำชิกมำจ ำน ำไวก้บัสหกรณ์ 
 6. บนัทึกขอ้มูลลูกหน้ีรำยบุคคลลงในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบนั 
 7. ดูแลกำรจ่ำยเงินกูใ้ห้แก่สมำชิกตำมกำรอนุมติัของผูมี้อ  ำนำจอนุมติั 
 8. ใหค้  ำปรึกษำแก่สมำชิกเก่ียวกบัรำยละเอียดกำรกูเ้งิน 
 9. รับผดิชอบกำรจดัท ำสัญญำจ ำนอง  ซ่ึงสมำชิกมำจ ำนองเป็นประกนัเงินกูก้บัสหกรณ์ 

10. ไปจดจ ำนองท่ีส ำนกังำนท่ีดิน   
11. ประดบัธงในวนัส ำคญัต่ำงๆ  

งานในหน้าที่รอง 
 1. รับผดิชอบจดัท ำทะเบียนคุมกำรใหสิ้นเช่ือ   
 2. ปฏิบติังำนอ่ืน ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
      ลงช่ือ         รับทรำบ 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 
 

ใบพรรณนางานเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  เจำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือ (ดูแลลูกหน้ี  และติดตำมหน้ีสิน) 
 

งานในหน้าที่หลกั 
 1. รับหนงัสือแสดงควำมจ ำนงกำรเปล่ียนแปลงเงินงวดช ำระหน้ี และเสนอเร่ืองต่อผูจ้ดักำร 
 2. รวบรวมและเก็บรักษำหนงัสือสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี  ใหเ้รียบร้อย  และปลอดภยั 
 3. ออกหนงัสือเตือนลูกหน้ีผิดนดั  ตำมมำตรกำรติดตำมหน้ีคัง่คำ้งของสหกรณ์    และจดัท ำ
ทะเบียนคุมใหเ้รียบร้อย   
 4. จดัท ำแผนกำรติดตำมลูกหน้ีผดินดัประจ ำเดือน    และออกติดตำมลูกหน้ีผดินดั  รวมทั้งบนัทึก
กำรติดตำมไวเ้ป็นหลกัฐำนใหเ้รียบร้อยทั้งรูปแบบเอกสำรและบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบนั 
 5. จดัท ำรำยงำนผลกำรออกติดตำมลูกหน้ีผดินดั  เสนอต่อผูจ้ดักำร และหวัหนำ้ฝ่ำยสินเช่ือทุกเดือน  
ภำยในวนัท่ี  7 ของเดือนถดัไป 
 6. รำยงำนรำยช่ือลูกหน้ีผดินดัผดิปกติรำยใหม่ใหผู้จ้ดักำรทรำบทุกเดือน 
 7. รับปรึกษำปัญหำดำ้นกำรช ำระหน้ีแก่ลูกหน้ีของสหกรณ์ 
   
งานในหน้าที่รอง 
 1. จดัท ำทะเบียนคุมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีของสหกรณ์   
 2. ดูแลกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีของลูกหน้ีคัง่คำ้งของสหกรณ์ 
 3. ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
 
     ลงช่ือ     รับทรำบ 
              
 
 
 
 
 

     45 



ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของหัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
 

ใบพรรณนางานหัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยสินเช่ือ 
 
งานในหน้าที่หลกั 
 1. ออกหนงัสือเตือนลูกหน้ีผิดนดั   ตำมมำตรกำรติดตำมหน้ีคัง่คำ้งของสหกรณ์  และจดัท ำทะเบียน
คุมใหเ้รียบร้อย 
 2. ไปจดจ ำนองท่ีส ำนกังำนท่ีดิน 
 3. รับนโยบำยจำกคณะกรรมกำรเก่ียวกบังำนสินเช่ือและสวสัดิกำรมำก ำหนดแนวทำงปฏิบติั 
 4. ดูแลกำรติดตำมหน้ีคัง่คำ้งใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรติดตำมหน้ีของคณะกรรมกำร 
 5. ดูแลกำรจดัท ำเอกสำรนิติกรรมต่ำงๆ ในฝ่ำยสินเช่ือให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
 6. ดูแลกำรจดัเก็บเอกสำรนิติกรรมต่ำงๆ ในฝ่ำยสินเช่ือให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
 7. ผสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ีติดตำมหน้ีสิน  ดูแลติดตำมหน้ีคำ้งนำนของสหกรณ์ใหมี้ควำมชดัเจน  
สำมำรถตรวจสอบ  และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรได ้
 8. ผสำนงำนกบัผูจ้ดักำรเก่ียวกบังำนในฝ่ำยสินเช่ือและสวสัดิกำร 
 9. ตรวจสอบ และดูแลใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือบนัทึกขอ้มูล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 
 10. ดูแลกำรด ำเนินงำนทั้งปวงในฝ่ำยสินเช่ือและสวสัดิกำร  ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
   
งานในหน้าที่รอง 
 1. รับค ำร้องขอกูย้มืเงินประเภทฉุกเฉิน  สำมญั   พิเศษ และค ำขอรับสวสัดิกำรจำกสมำชิก    รวมทั้ง
ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ก่อนยืน่เร่ืองใหผู้มี้อ  ำนำจอนุมติั       
 2.  ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร  และผูจ้ดักำร 
 
      ลงช่ือ     รับทรำบ 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
 

ใบพรรณนางานหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 
 
งานในหน้าที่หลกั 
 1. รักษำกุญแจเซฟร่วมกบัหวัหนำ้ฝ่ำยบญัชี  โดยถือกุญแจเซฟคนละ 1 ดอก /ตู ้
 2. รับ-จ่ำย  เก็บรักษำเงินสดของสหกรณ์ร่วมกบัผูจ้ดักำร 
 3. รวบรวมหลกัฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินสดของสหกรณ์   ด ำเนินกำรจดัเก็บในท่ีปลอดภยั และให้
สำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 
 4. จดัท ำทะเบียนจ่ำยเงินเดือน  เงินประกนัสังคม  กำรเบิกจ่ำยค่ำเบ้ียประชุม/กำรปฏิบติังำนของฝ่ำย
ต่ำงๆ  
 5. รับผดิชอบไปเป็นธุระฝำก-ถอนเงินของสหกรณ์จำกธนำคำร 
 6. ใหบ้ริกำรสมำชิกดว้ยควำมยิม้แยม้แจ่มใส 
 7. ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
  
   
งานในหน้าที่รอง 
 1.  ท ำอำหำรเล้ียงสมำชิกในวนัอบรมสมำชิกใหม่  
 2.  ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 
 
 
                              ลงช่ือ                    รับทรำบ 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
 

ใบพรรณนางานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 
ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
 
งานในหน้าที่หลกั 
 1. รับ-จ่ำย  เงินสดกบัสมำชิก 
 2. รวบรวมหลกัฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินสดของสหกรณ์   ด ำเนินกำรจดัเก็บในท่ีปลอดภยั และใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 
 3. ใหบ้ริกำรสมำชิกดว้ยควำมยิม้แยม้แจ่มใส 
 4. ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
 5. บนัทึกแผน่กำร์ดสมำชิกของสหกรณ์ 
    
งานในหน้าที่รอง 

1. ปิดบญัชีประจ ำวนัเม่ือหวัหนำ้ฝ่ำยบญัชีไม่อยู ่
 2.  เปิดบญัชีออมทรัพย/์ขอหมำยเลขเป็นสมำชิกสมบูรณ์ 
 3.  รับสมคัรสมำชิกใหม่ 
             4.   ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ     รับทรำบ 
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ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของหัวหน้าฝ่ายบัญชี 
 

ใบพรรณนางานหัวหน้าฝ่ายบัญชี 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 

ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบญัชี 
งานในหน้าที่หลกั 
 1.   รับเอกสำรหลกัฐำนกำรรับ-จ่ำย  ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินมอบเขำ้บญัชีเจำ้หน้ี  ลูกหน้ีตำมประเภทกำร
รับหรือจ่ำยทุกวนัเม่ือหมดเวลำปฏิบติังำนประจ ำวนั (เวลำ 15.30 น.) 
 2.  จดัท ำบญัชีให้เป็นปัจจุบนั 
             3.    คุมทะเบียนเงินฝำก   

1. ท ำงบทดลองประจ ำเดือน  
2. ควบคุมทะเบียนหุน้และเงินกูใ้หต้รงกบัยอดคงเหลือในสมุดเงินสดแยกประเภทเป็นประจ ำทุกเดือน   
3. จดัท ำทะเบียนครุภณัฑ ์ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
4. ท ำรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ทุกวนัส้ินเดือน  เพื่อใหผู้จ้ดักำรน ำเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  และส่งใหส้หกรณ์จงัหวดั  กบั ช.ส.ค. / ส ำนกังำนตรวจบญัชี 
5. จดัท ำรำยงำนสวสัดิกำร สก. 1/2  ส่ง ช.ส.ค. 
6. แจง้หุน้  หน้ีคงเหลือทุกส้ินปีบญัชีใหส้มำชิกทรำบ 
7. เม่ือส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์  ใหเ้ตรียมงำนต่อไปน้ีไวล่้วงหนำ้  เพื่อรอกำรตรวจสอบบญัชี 

7.1 ตรวจสอบเคร่ืองเขียนแบบพิมพค์งเหลือ 
7.2 ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำครุภณัฑ์และทรัพยสิ์นอ่ืน 
7.3 ท ำรำยกำรปรับปรุงบญัชี 
7.4 จดัท ำงบบญัชีทุกประเภทท่ีปรับปรุงแลว้  และงบทดลอง 
7.5 จดัท ำบญัชีก ำไรขำดทุน  กบังบดุล  รำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน 

8. รับผดิชอบตดัค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ และจดัท ำรำยละเอียดเพื่อเตรียมไปมอบแก่สมำชิกท่ี    
      เสียชีวติ 

             9. ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
งานในหน้าที่รอง 

1. รับสมคัรสมำชิกใหม่  และบริกำรเปิดบญัชีเงินฝำกแก่สมำชิก  
2. ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร  และผูจ้ดักำร 

   ลงช่ือ     รับทรำบ     

     49 



ตัวอย่าง ใบพรรณนางานของเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
 

ใบพรรณนางานเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน…………………………..  จ ากดั 

 

ช่ือ ................................................................ 
ต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 
 
งานในหน้าที่หลกั 
 1.   ท  ำหนำ้ท่ีงำนสำรบรรณโดยทัว่ไป 
 2.   รับใบสมคัรเขำ้เป็นสมำชิก  และบนัทึกประวติัสมำชิกลงในคอมพิวเตอร์ 

3. รับใบลำออกของสมำชิก  และตรวจสอบควำมถูกตอ้งต่ำงๆ 
4. รับส่ง บนัทึก  เสนอร่ำง  พิมพห์นงัสือโตต้อบเก่ียวกบักำรด ำเนินกำร  และกำรติดต่อทัว่ไปของ

สหกรณ์  รวมทั้งเก็บรักษำเอกสำรของสหกรณ์ไวต้ำมลกัษณะประเภทของเอกสำรนั้นๆ 
 5.    ใหบ้ริกำรสมำชิกดว้ยควำมยิม้แยม้แจ่มใส 
 6.    ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูจ้ดักำร 
  
   
งานในหน้าที่รอง 

1. รับผดิชอบตดัเงินค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์  และจดัท ำรำยละเอียดเพื่อเตรียมไปมอบแก่สมำชิกท่ี
เสียชีวติ   

2. ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร  และผูจ้ดักำร 
 

 
ลงช่ือ     รับทรำบ 
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18. การปฐมนิเทศกรรมการ 
 เป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของผูจ้ดักำรสหกรณ์ท่ีจะช่วยใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรพฒันำกำ้วไป
และส่งเสริมใหก้รรมกำรมีควำมรู้ ในหนำ้ท่ี และมีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยอยำ่งกวำ้งขวำงข้ึน คณะกรรมกำร
ตอ้งกำรฝึกอบรมเพื่อเตรียมตวัรับหนำ้ท่ีและมุงมองใหม่ ๆ เหล่ำน้ี 
 กำรปฐมนิเทศเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับกรรมกำรใหม่ เม่ือเขำ้รับหนำ้ท่ีตำมวำระของตน กำรปฐมนิเทศ
จะช่วยใหก้รรมกำรเขำ้ใจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีตนมีต่อสหกรณ์ กรรมกำรด ำเนินกำรหลำยคนอำจไม่เคย
ท ำหนำ้ท่ีน้ีมำก่อน หวัขอ้กำรปฐมนิเทศจึงไดแ้ก่ บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรด ำเนินกำร 
ขอบข่ำยหนำ้ท่ีงำนของกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ท่ี ส่ิงท่ีกรรมกำรใหม่อำจคำดหวงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีและ
กรรมกำรคนอ่ืน ส่ิงท่ีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคำดหวงัจำกกรรมกำรใหม่ และกรรมกำรใหม่ควรไดรั้บกำร
อบรมและขอ้มูลเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ท่ีเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก. เอกสำรเก่ียวกบังำนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและกำรบริหำรสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ข. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคร้ังล่ำสุด 
ค. แผนด ำเนินกำรและแผนงำน 
ง. ขอ้มูลกำรเงิน 
จ. ผงัโครงสร้ำงองคก์รและแผนภูมิกำรบริหำรงำน 
ฉ. ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของสหกรณ์ บริกำรต่ำง ๆ และกิจกำรท่ีสหกรณ์ก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่ 

 
                     ตัวอย่างเอกสารในแฟ้มข้อมูลส าหรับกรรมการ 

หัวข้องาน รายละเอยีด 
งำนท่ีเก่ียวกบักฎหมำย 
เอกสำรกำรจดทะเบียนสหกรณ์ 1. ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม 
3. บญัชีรำยช่ือ 
4. แผนด ำเนินกำรเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของ

สหกรณ์ 
แผนด ำเนินกำร 
เอกสำรเก่ียวกบัแผน 1. พนัธกิจ วสิัยทศัน์ และหลกักำรต่ำง ๆ  

2. เป้ำหมำยและแผน 
3. แผนงำน 
4. รำยงำนสถำนะของสหกรณ์ 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ขอ้บงัคบัและนโยบำย 1. ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่งต่ำง ๆ 

2. มติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
3. หลกัธรรมำภิบำล 
4. นโยบำยกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
5. แนวในกำรปฏิบติัของคณะกรรมกำร 
6. แนวในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร 
7. แนวในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของผูจ้ดักำรและ

ฝ่ำยจดักำร 
โครงกำรคณะกรรมกำร 1. แผนภูมิคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

2. บทบำทหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

3. ใบพรรณนำงำนของกรรมกำรและผูด้  ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 
4. รำยช่ือคณะกรรมกำร 
5. ขอ้มูลประวติักรรมกำร 

กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 1. ปฏิทินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2. แผนงำน 
3. วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำน

กำรประชุม 
4. วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและรำยงำน

กำรประชุม 
5. รำยงำนจำกผูจ้ดักำร 

โครงกำร บริกำรของสหกรณ์ และกำรตลำด 
เอกสำรโครงกำร และบริกำรต่ำง ๆ 1. รำยละเอียดงำน 

2. วตัถุประสงค ์
3. รำยได ้
4. กำรประเมินผล 

กำรเงิน 
กำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงิน 1. นโยบำยกำรเงิน 

2. นโยบำยกำรควบคุมภำยใน 
3. กำรจดักำรดำ้นกำรเงิน 
4. กำรเบิกค่ำใชจ่้ำย  

    52 



บนัทึกเก่ียวกบักำรเงิน 1. งบประมำณประจ ำปี 
2. รำยละเอียดงบประมำณ 
3. ประมำณกำรเงินสด 
4. ค่ำใชจ่้ำยโครงกำร 
5. รำยงำนกำรเงิน 
6. กำรวเิครำะห์กำรเงิน 
7. รำยงำนกำรสอบบญัชี 

กำรระดมทุน 1. แผนงำนระดมทุน 
2. รำยช่ือแหล่งเงินทุน 
3. รำยงำนกำรระดมทุน 

งำนบุคคล 
ขอ้มูลเจำ้หนำ้ท่ี 1. แผนภูมิเจำ้หนำ้ท่ี 

2. ใบพรรณนำงำน 
3. รำยช่ือ ท่ีอยูเ่จำ้หนำ้ท่ี 
4. แบบฟอร์มขอ้มูลเจำ้หนำ้ท่ี 

นโยบำยและขั้นตอนงำนบุคคล 1. นโยบำยเก่ียวกบังำนบุคคล กำรจดักำร กำรพฒันำ
เจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร 

2. หลกัธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณ 
3. แผนอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ท่ี 
4. นโยบำยกำรบริหำรจดักำรเจำ้หนำ้ท่ี 

 
19. ข้อควรค านึงส าหรับกรรมการด าเนินการ 
     เม่ือพิจำรณำเร่ืองกำรคุม้ครองทำงกฎหมำยส ำหรับกรรมกำรและส ำหรับสหกรณ์ มีขอ้ควรค ำนึงต่อไปน้ี 

1. กรรมกำรด ำเนินกำรไม่สำมำรถโอนควำมรับผดิชอบของตนในกำรท ำหนำ้ท่ีไปใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบ

แทน 

2. กรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งดูแลใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนด ำเนินกำรภำยในกรอบของกฎหมำย 

3. กรรมกำรด ำเนินกำรมีควำมรับผดิชอบตำมกฎหมำย ในกำรปกป้องทรัพยสิ์นทั้งหมดของสหกรณ์ 

4. กรรมกำรด ำเนินกำรมีหนำ้ท่ีท ำใหข้อ้ตกลง สัญญำต่ำง ๆ มีผลตำมกฎหมำย โดยกำรใหค้วำม

เห็นชอบและจดบนัทึกกำรใหค้วำมเห็นชอบนั้นไว ้
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5. กรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ไม่ใช่เขำ้ประชุมบำ้งเป็นบำงคร้ัง กำรขดประชุม

ไม่ไดท้  ำใหค้วำมรับผดิชอบต่อกำรตดัสินใจต่ำงๆ หมดส้ินไป กำรขำดประชุมบ่อย ๆ อำจท ำให้

พิจำรณำไดว้ำ่ ตอ้งรับผดิเพิ่มมำกข้ึน เพรำะกรรมกำรผูน้ั้นไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมตั้งใจ

จริงต่อหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 

6. เม่ือมีผูด้  ำเนินกำรฟ้องร้องคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ไม่มีกำรคุม้ครองใด ๆ ท่ีจะปกป้องไดใ้นทุก

ดำ้น กำรท ำหนำ้ท่ีดว้ยควำมตั้งใจเป็นนโยบำยท่ีดีท่ีสุด กำรพยำยำมท ำทุกส่ิงใหถู้กตอ้งและสำมำรถ

แสดงใหเ้ห็นวำ่ไดพ้ยำยำมอยำ่งท่ีสุดแลว้ ก็ไม่ตอ้งกงัวลอะไร 

7. ขอ้พึงจดจ ำ ในทำงกฎหมำย มีขอ้สมมุติฐำนวำ่ไม่จ  ำเป็นวำ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะตดัสินใจ

ถูกตอ้งในทุกเร่ือง แต่เป็นหนำ้ท่ี ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีจะตอ้งตดัสินใจอยำ่งถูกตอ้ง (จะเป็น

ประโยชน์อยำ่งมำก หำกสำมำรถแสดงไดว้ำ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งใจและมีควำมจริงจงัใน

กำรตดัสินใจแต่ละคร้ัง ในรำยงำนกำรประชุม ควรมีกำรบนัทึกบรรยำกำศ เช่นน้ีไวด้ว้ย) กำรท ำ

อะไรผดิพลำดไปไม่ใช่เร่ืองร้ำยแรง แต่ตอ้งตั้งค  ำถำมตวัเองวำ่ในสถำนกำรณ์เช่นนั้น เรำควรท ำ

อยำ่งไร กำรไม่ท ำอะไรเลยจะท ำใหค้ณะกรรมกำรตกอยูใ่นควำมเส่ียงมำกกวำ่ กำรใชเ้หตุผลใน

ขณะนั้นตดัสินใจท ำไป 

8. กรรมกำรมีสิทธ์ิท่ีจะไวว้ำงใจในขอ้มูลท่ีจดัท ำเป็นรูปแบบเสนอ มีสิทธ์ิไวว้ำงใจในควำมถูกตอ้ง

เท่ียงตรง และควำมน่ำเช่ือถือของผูอ่ื้น (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ขอ้มูลท่ีจดัท ำโดยผูมี้ควำมช ำนำญเฉพำะ

ดำ้น) แต่กรรมกำรก็ตอ้งตดัสินใจดว้ยเหตุดว้ยผลเช่นเดียวกนั 

9. หำกมีแนวโนม้วำ่เร่ืองท่ีพิจำรณำ จะไม่ถูกไม่ควร ก็ตอ้งหำขอ้มูลใหช้ดัเจนและหำขอ้สรุปวำ่ 

ขอ้เทจ็จริงคืออะไร 

 
20.  การเสนอค าร้องเรียนและข้อพพิาทเกีย่วกบักรรมการด าเนินการ 

20.1  เม่ือมีกำรประชุมเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและขอ้พิพำทเก่ียวกบักรรมกำรด ำเนิน 
คณะอนุกรรมกำรไกล่เกล่ียประนีประนอม มีหนำ้ท่ีพิจำรณำขอ้ร้องเรียนและขอ้พิพำทซ่ึงกรรมกำรไดป้ฏิบติั
ผดิขอ้บงัคบัองสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ต่อนโยบำยด ำเนินงำน หลกัธรรมำภิบำลและต่อค ำสัตยป์ฏิญำณ 

20.2 คณะอนุกรรมกำรไกล่เกล่ียประนีประนอมมีหนำ้ท่ีพิจำรณำขอ้พิพำทระหวำ่งกรรมกำร
ด ำเนินกำรท่ีส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

20.3 อำจพิจำรณำส่งขอ้กล่ำวหำร้ำยแรงใหผู้ไ้กล่เกล่ียอิสระจำกภำยอกนอกช่วยด ำเนินกำร 
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20.4  จะตอ้งส่งขอ้กล่ำวหำในกำรท ำผดิกฏหมำยใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำร
สอบสวนในทนัที กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดท่ีถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิกฎหมำย จะตอ้งออกจำกกำรเป็น
กรรมกำรด ำเนินกำรจนกวำ่กำรสอบสวนจะแลว้เสร็จ 
 20.5 กำรพิจำรณำค ำร้องทุกขห์รือขอ้พิพำท ใหร้วมถึงโอกำสท่ีสมำชิกท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอควำมเห็น
ขอ้พิจำรณำของตนดว้ย หำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรร้องทุกขแ์ละไกล่เกล่ีย เป็นผูถู้กกล่ำวหำเสียเอง 
กรรมกำรเท่ำนั้นตอ้งช้ีแจงกำรขดัผลประโยชน์และออกจำกกำรประชุมนั้น 
 20.6 จะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้พิพำทเหล่ำนั้นโดยเร็วและดว้ยควำมเป็นธรรม 
 20.7  จะตอ้งเสนอขอ้ยติุใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหค้วำมเห็นชอบ 
 20.8 กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรถือเป็นอนัส้ินสุด กรรมกำรผูไ้ม่ปฏิบติัตำมค ำตดัสิน
ของคณะกรรกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีกล่ำวถึงจะตอ้งถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินยั ซ่ึงรวมถึงกำรตดัเตือนของ
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งอยำ่งเป็นทำงกำรและอยำ่งไม่เป็นทำงกำร กำรให้ออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
หรือแมก้ระทัง่ใหล้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ 
 

21. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ 
      กำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นขั้นตอนส ำคัญท่ีใช้ประเมินกำร
สนับสนุนคณะกรมกำรด ำเนินกำรและผูต้รวจสอบกิจกำร เป็นกำรเน้นกำรท ำงำน กำรมีส่วนร่วมและ
ขั้นตอนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร ซ่ึงกำรประเมินผลจะเป็นแรงจูงใจ และยงัช่วยเนน้ให้เห็นถึงโอกำส
ในกำรพฒันำปรับปรุงกำรท ำงำนให้มุ่งไปขำ้งหนำ้ ดงัรำยละเอียดแบบฟอร์มกำรประเมินดงัต่อไปน้ี(จดัท ำ
แบบฟอร์มโดยคุณวรีะยทุธ  รุจิเรข)  
     21.1  แบบฟอร์มกำรประเมินกรรมกำรด ำเนินกำรรำยบุคคลและคณะ 
     21.2 แบบฟอร์มกำรประเมินผูต้รวจสอบกิจกำรรำยบุคคลและคณะ 
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
การพฒันาคณะกรรมการด าเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 – ไม่ด ี 2 – ต้องปรับปรุง 3 – พอใช้ 4 – ด ี 5 -  ดมีาก 

ฉนัไปไม่ถึงระดบั   
ผลงำนท่ีตอ้งกำรอยำ่ง

ไม่เปล่ียนแปลง 

ฉนัไปไม่ถึงระดบั   
ผลงำนท่ีตอ้งกำรอยำ่ง
เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

ฉนัไปถึงระดบัผลงำน
ท่ีตอ้งกำรบำ้งเป็น
บำงคร้ัง แต่ก็ยงัไม่
บรรลุผลท่ีตั้งใจไว ้

ฉนัไปถึงระดบัผล    
งำนทีตั้งไว ้บำงคร้ัง
ไป ไม่ถึง แต่บ่อยคร้ัง
ท่ีบรรลุผลงำนท่ีตั้งไว ้

ฉนัไปถึงระดบัผลงำน
ท่ีตั้งไวอ้ยำ่งมำกและ
เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

ก.  ด้านการตัดสินใจ 

1.  ขำ้พเจำ้เขำ้ใจในหลกักำรและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นอยำ่งดี      
2.  ขำ้พเจำ้ใหค้วำมช่วยเหลือเก่ียวกบักำรพฒันำและกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

     

3.  ขำ้พเจำ้เขำ้ใจวำ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจสูงสุดในกำรตดัสินใน 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และใหค้วำมเคำรพสิทธิของฝ่ำยจดักำรในกำรด ำเนินกำร
ภำยใตค้  ำแนะน ำจำกกรรมกำรโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง 

     

4.  ในขณะท่ีขำ้พเจำ้จะไม่กำ้วก่ำยกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ขำ้พเจำ้ก็ตระหนกั
ถึงสิทธิหนำ้ท่ีของกรรมกำรด ำเนินกำรดว้ย และจะไม่อนุญำตใหฝ่้ำยจดักำรมำล่วง
ละเมิดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

     

5.  ขำ้พเจำ้ตระหนกัวำ่ ในขณะท่ีขำ้พเจำ้เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรตำมท่ีประธำนได้
เรียกใหมี้กำรประชุม ขำ้พเจำ้ไม่ไดมี้อ ำนำจหรือสิทธิมำกกวำ่กรรมกำรคนอ่ืน 

     

6. ขำ้พเจำ้มีกำรซกัถำมปัญหำในขณะท่ีมีกำรประชุมเก่ียวกบัรำยงำนท่ีไดรั้บใน 
กำรประชุม 

     

7.  ขำ้พเจำ้ตระหนกัถึงประเด็นปัญหำท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนก ำลงัเผชิญหนำ้อยู่
และพยำยำมคำดกำรณ์ประเด็นท่ีส ำคญัท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 

     

8.  ขำ้พเจำ้เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ในสหกรณ์ในฐำนะท่ี
เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรและเป็นองคค์ณะ 

     

9.  ขำ้พเจำ้มีควำมยนิดีท่ีไดมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตท่ีเหมำะสมต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

ข.  บทบาทในฐานะทีป่รึกษา 
10. ขำ้พเจำ้ถึงควำมแตกต่ำงในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบระหวำ่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำร 

     

11. ในกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรด ำเนินในฐำนะท่ีปรึกษำ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจวำ่
ฝ่ำยจดักำรมีสิทธ์ิท่ีจะยอมรับหรือแกไ้ขปรับปรุงค ำแนะน ำท่ีไดรั้บจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

     

12. ขำ้พเจำ้ติดต่อกบัสมำชิกอยูเ่สมอเพื่อใหท้รำบถึงส่ิงท่ีสมำชิกตอ้งกำรและเป็น
กำรแสดงควำมสนใจห่วงใยในฐำนะท่ีสมำชิกไดเ้ลือกใหเ้ขำ้เป็นตวัแทนสมำชิก 

     

ค.  บทบาทในฐานะผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้จัดการดูแลกจิการของสหกรณ์ 
13. ขำ้พเจำ้มีควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก ำกบักำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์ และสำมำรถประเมินไดว้ำ่ขณะน้ีสหกรณ์มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบเหล่ำนั้น 

     

14. ขำ้พเจำ้มีควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในกำรอ่ำนงบกำรเงิน (งบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
บริหำรงำนสหกรณ์) 

     

15. ขำ้พเจำ้มีควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีเก่ียวกบัอตัรำส่วนทำงกำรเงินหลกั ๆ ท่ีส ำคญั
ไดแ้ก่ สภำพคล่อง ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หน้ีสิน และควำมเส่ียงในกำร
บริหำรงำนของสหกรณ์ 

     

16. ขำ้พเจำ้มีควำมกระตือรือร้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและผูจ้ดักำรใหญ่ในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยยดึมำตรฐำนกำร
ประเมินจำกแผนงำนหลกัและกำรตั้งเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

     

17. ขำ้พเจำ้ไดจ้ดัสรรเวลำอยำ่งพอเพียงในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 
ขำ้พเจำ้เตรียมตวัเป็นอยำ่งดีส ำหรับกำรประชุม รวมถึงไดเ้ตรียมศึกษำเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและเตรียมค ำถำมไวล่้วงหนำ้ในกำรประชุมกรรมกำร 

     

18. ขำ้พเจำ้เขำ้ใจเป็นอยำ่งดีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อกำรประเมินผลและสำมำรถ
วเิครำะห์ขอ้มูลนั้นไดเ้ป็นอยำ่งดี 

     

19. ขำ้พเจำ้สำมำรถแยกเร่ืองส่วนตวัออกจำกงำนท่ีรับผดิชอบในฐำนะกรรมกำร 
สหกรณ์ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

     

20. ขำ้พเจำ้พยำยำมโนม้นำ้วกำรตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์ของสมำชิกมำกกวำ่
ผลประโยชน์ของตวัเอง 
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ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

ค.  บทบาทในฐานะผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้จัดการดูแลกจิการของสหกรณ์ (ต่อ) 
21. ขำ้พเจำ้ในฐำนะกรรมกำรท่ีมีควำมกระตือรือร้นเตม็ใจท่ีจะสละเวลำเพื่อให้
บรรลุควำมส ำเร็จของสหกรณ์ 

     

ง.  บทบาทของการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของสหกรณ์ 
22. ขำ้พเจำ้มีส่วนร่วมในกำรประชุมโดยถำมค ำถำมท่ีเหมำะสมและใหข้อ้สังเกตใน
เชิงสร้ำงสรรค ์

     

23. ขำ้พเจำ้ยอมรับในควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกนัของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละคน
และพยำยำมท่ีจะปลุกจิตส ำนึกใหก้รรมกำรแต่ละคนมีควำมเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ขำ้พเจำ้เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกำรมีควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย 

     

24. ขำ้พเจำ้เขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ังและตรงเวลำ      
25. ขำ้พเจำ้สำมำรถยดืหยดัอยำ่งมัน่คง (หำกจ ำเป็น) ในกำรท่ีจะน ำเสนอประเด็นท่ี
ควรไดรั้บควำมสนใจจำกกรรมกำรคนอ่ืน 

     

26. ขำ้พเจำ้มีส่วนในกำรออกเสียงเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ติดต่อกบักรรมกำร
คนอ่ืนรวมถึงสมำชิกในเร่ืองทัว่ไปและควำมตอ้งกำรของสหกรณ์ 

     

27. ขำ้พเจำ้รักษำควำมเป็นหน่ึงเดียวในคณะกรรมกำร ไม่เปิดเผยควำมลบัของ
กรรมกำร สนบัสนุนกำรตดัสินใจของกรรมกำรถึงแมว้ำ่ไม่เห็นดว้ย แต่ก็จะไม่
ขดัขวำงหรือโตแ้ยง้ 

     

28. ในฐำนะเป็นกรรมกำร ขำ้พเจำ้ตระหนกัวำ่ขำ้พเจำ้เป็นส่วนหน่ึงของทีมและ
สำมำรถสละเป้ำหมำยส่วนตวัเพื่อสนบัสนุนส่วนรวม และสนบัสนุนกำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

     

29. ขำ้พเจำ้ติดต่อส่ือสำรกบักรรมกำรคนอ่ืนและสมำชิกไดเ้ป็นอยำ่งดี      

30. ในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำร ขำ้พเจำ้จะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และเปล่ียนแปลงแกไ้ข
ระบบภำยในสหกรณ์ รวมถึงองคก์รระดบัสูงข้ึน (ชมรม สำขำ ช.ส.ค.) ใหดี้ข้ึน 

     

31. ขำ้พเจำ้พร้อมท่ีจะร่วมงำนในระดบัภูมิภำค (สำขำ) หรือระดบัชำติ (ช.ส.ค.)      

32. ขำ้พเจำ้มีควำมเขำ้ใจดีถึงโครงสร้ำงแบบประชำธิปไตยในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
และพร้อมท่ีจะใหเ้วลำในกำรมีส่วนร่วมโดยยดึหลกัโครงสร้ำงน้ี 
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ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

จ.  บทบาทในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ 

33. ขำ้พเจำ้ใหค้วำมมัน่ใจต่อสมำชิกและสำธำรณชนวำ่ เป็นผูท่ี้ประพฤติดีเก่ียวกบั

ทำงดำ้นกำรเงิน เช่น ไม่เป็นผูท่ี้ผดินดักำรช ำระหน้ี, เป็นสมำชิกท่ีดีโดยกำรปฏิบติั

ตำมพนัธะสัญญำ หรือไม่มีปัญหำเก่ียวกบัดำ้นกำรเงินทั้งส่วนตวัและสหกรณ์ 

     

34. ขำ้พเจำ้สนบัสนุนกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยทำงส่วนตวั      

35. ขำ้พเจำ้ปฏิบติังำนดำ้นธุรกิจของสหกรณ์ดว้ยควำมปกปิดมิดชิด      

แผนการพฒันาส าหรับระดับคะแนนทีต่ ่ากว่า 3 

ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา  ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา  ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา  ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

**************************** 
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กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
การประเมินระดบัผลงานของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ีตอ้งท าดว้ย

ความซ่ือสัตยข์องตนเอง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัคะแนนท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมในการ
อธิบายผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการด าเนินการ 

1 – ไม่ด ี 2 – ต้องปรับปรุง 3 – พอใช้ 4 – ด ี 5 -  ดมีาก 

ฉนัไปไม่ถึงระดบั   
ผลงำนท่ีตอ้งกำรอยำ่ง

ไม่เปล่ียนแปลง 

ฉนัไปไม่ถึงระดบั   
ผลงำนท่ีตอ้งกำรอยำ่ง
เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

ฉนัไปถึงระดบัผลงำน
ท่ีตอ้งกำรบำ้งเป็น
บำงคร้ัง แต่ก็ยงัไม่
บรรลุผลท่ีตั้งใจไว ้

ฉนัไปถึงระดบัผล    
งำนทีตั้งไว ้บำงคร้ัง
ไป ไม่ถึง แต่บ่อยคร้ัง
ท่ีบรรลุผลงำนท่ีตั้งไว ้

ฉนัไปถึงระดบัผลงำน
ท่ีตั้งไวอ้ยำ่งมำกและ
เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

1.  กำรไดเ้ห็นระเบียบวำระกำรประชุมท ำใหก้ระตุน้ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วม
ประชุม และผลท่ีจะออกมำจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำร 

     

2. กำรจดัท ำรำยงำนของฝ่ำยจดักำร ขอ้เสนอแนะ และกำรน ำเสนอ ควรให้
คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำเอกสำรเพื่อเตรียมขอ้มูลและสำมำรถตดัสินใจไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง 

     

3.  รำยงำน ขอ้เสนอแนะ รำยงำนกำรน ำเสนอของคณะกรรมกำรหรือตวัแทน
กรรมกำรควรให้เวลำกรรมกำรมีเวลำศึกษำเอกสำรเพื่อเตรียมขอ้มูลและสำมำรถ
ตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

     

4.  ควรมีอุปกรณ์ เอกสำรท่ีเพียงพอ และเกิดประโยชน์อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม และกำรตดัสินใจของกรรมกำร 

     

5. กำรมีช่ืออยูใ่นบนัทึกรำยงำนกำรประชุมแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมใน
ระดบัสูงของกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

     

6.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงกำรผนึกก ำลงัร่วมกนัท ำงำน 
มิใช่กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตกอยูภ่ำยใตก้ำรช้ีน ำของกรรกำรบำงกลุ่มเท่ำนั้น 

     

7.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรใชข้ั้นตอนวธีิกำรประชุมแบบรัฐสภำเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรหำรือและกำรตดัสินใจ 
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ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 

8.  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรจะเป็นผู_้___________________      
ก.  รักษำบรรยำกำศกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมให้อยูใ่นขั้นตอนท่ีเหมำะสม
พอเพียง 

     

ข.  ใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม      
ค.  ตระหนกัวำ่ไดมี้กำรเตรียมวำระกำรประชุม คำดหวงัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน และ
ติดต่อส่ือสำรกบักรรมกำรคนอ่ืน และ 

     

ง.  รักษำระดบัของกำรติดต่อส่ือสำรและเป็นท่ีปรึกษำใหก้บัผูจ้ดักำรใหญ่      
9.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำรงรักษำบรรยำกำศของควำมเป็นอิสระในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น 

     

10. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีกำรด ำเนินงำนท่ีมีบรรยำกำศของควำมไวว้ำงใจและ
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงน ำไปสู่อิสระของกำรแสดงควำมเห็นและควำม
สมำนฉนัทใ์นหมู่คณะกรรมกำร 

     

11. คณะกรรมกำรมีมโนทศัน์ท่ีสำมำรถคำดกำรณ์ไดล่้วงหนำ้ เป็นผูน้ ำในกำรจุด
ประกำยควำมคิด มีบทบำทท่ีสงบแต่ก็ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลำ 

     

12. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งตระหนกัถึงเส้นแบ่งเขตแดนระหวำ่งฝ่ำยจดักำร
กบักรรมกำร และมีบทบำทท่ีกระตือรือร้นโดยท ำงำนเป็นทีมกบัฝ่ำยจดักำร 

     

13. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีควำมเขำ้ใจในรำยงำนท่ีน ำเสนอไดเ้ป็นอยำ่งดี      
14. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคำดกำรณ์ถึงควำมมีประสิทธิภำพและหนำ้ท่ีควำม
รับผดิชอบ และช่วยเหลือให้เกิดควำมมัน่ใจแก่สมำชิกสหกรณ์ 

     

15. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งไม่หลีกเล่ียงในกำรตดัสินใจและควำมรับผดิชอบ
เม่ือถึงแก่เวลำ 

     

16. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเขำ้ใจหลกักำรในกำรปกครองตนเอง กำรปฏิบติัของ
กรรมกำรไม่ไดมี้อิทธิพลดว้ยควำมรู้สึกส่วนตวัหรือประโยชน์ส่วนตน 

     

17. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีกำรติดต่อส่ือสำรและใหค้  ำปรึกษำแก่ผูจ้ดักำรใหญ่
ตลอดเวลำ 

     

18. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและก ำกบัดูแลองคก์ร
ระดบัชำติและรักษำสภำพควำมสัมพนัธ์กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ค ำช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย () ลงในช่องคะแนนท่ีคิดวำ่เหมำะสม 

รายการ 1 2 3 4 5 
19. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีควำมกระตือรือร้นในกำรวำงแผน ก ำกบันโยบำย 
และเห็นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์อยำ่งชดัเจน 

     

20. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเคร่ืองมือของควำมเขม้แขง็ มัน่คง ควำม
เจริญเติบโตและกำรเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวำ่ 

     

21. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยยดึถือแผนงำน นโยบำย 
และวตัถุประสงคข์องสหกรณ์เป็นระยะ ๆ และมีควำมคิดริเร่ิมในกำรแกไ้ขส่ิงท่ีได้
กระท ำผดิหำกจ ำเป็น 

     

22. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินงำนในสหกรณ์อยู่
เสมอโดยกำรมองหำควำมเป็นไปไดท่ี้จะใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองนั้น แผนกำร
ด ำเนินกำรงำนของฝ่ำยจดักำรมีกำรจดัเตรียมเรียบร้อย 

     

23. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมต่อเน่ืองกำรด ำเนินงำนในสหกรณ์อยู่
เสมอโดยใหค้วำมมัน่ใจวำ่จะมีบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพหมุนเวยีนสับเปล่ียนกนั มีแผนกำรท ำงำนทีประสบควำมส ำเร็จจดัวำง
อยูส่ ำหรับกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

     

24. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำรงรักษำสภำพกำรติดต่อกบัสมำชิกอยูต่ลอดเวลำ      
25. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีกำรทบทวนบริกำรและผลิตภณัฑต่์ำง ๆ ท่ีจดัใหก้บั
สมำชิกเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

     

26. มีกำรวำงนโยบำยในกำรใหก้ำรศึกษำอบรมแก่กรรมกำรทั้งกำรอบรมและ
ปฐมนิเทศ และกรรมกำรชุดปัจจุบนัและกรรมกำรให้มีส่วนร่วมในกำรอบรม/
ปฐมนิเทศนั้น และคิดเห็นเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส ำหรับกรรมกำรท่ีมีกิจกรรมนั้น 

     

แผนการพฒันาส าหรับระดับคะแนนทีต่ ่ากว่า 3 

ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา  ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ________________________________________________________________ 
แผนการพฒันา________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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การประเมินตนเองของคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 
ความรู้, ประสบการณ์ และความต้องการด้านการฝึกอบรม 

  ใหคุ้ณใชแ้บบประเมินตนเองส่วนท่ี 1 เพื่อสรุปถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ของแบบประเมินตนเองจะช่วยใหส้ำมำรถจดัล ำดบัเป้ำหมำยเพื่อพฒันำตนเองต่อไปได ้

ส่วนที ่1 : ความรู้และประสบการณ์ 

1.1  เกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน……….มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ ต่อไปน้ี ใช ่ ไมใ่ช ่

1.  วตัถุประสงคแ์ละปรัชญำของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
2.  คุณลกัษณะของสหกรณ์ (เจำ้ของคือสมำชิก, ด ำเนินกำรเพื่อใหมี้ก ำไรในกำรจดับริกำรท่ี
ดีกวำ่ใหก้บัสมำชิก, กำรมีส่วนร่วมของอำสำสมคัร) 

  

3.  ศพัทเ์ทคนิคท่ีหลำกหลำยในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน (ทุนเรือนหุ้น, เงินปันผล, เงินฝำก 
ฯลฯ) 

  

4.  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเม่ือเปรียบเทียบกบัสถำบนักำรเงินอ่ืน   
5.  แนวทำงและหลกักำรในกำรด ำเนินงำน (เปิดรับสมำชิกอยำ่งกวำ้งขวำง, ใหบ้ริกำรแก่
สมำชิก, ควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 

  

6.  ประวติัขบวนกำรสหกรณ์เครดิยเูน่ียน   
7. ประวติักำรจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
8.  กำรบริกำรต่ำง ๆ ในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
9.  กำรบริกำรตำง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
 
1.2  เกีย่วกบัโครงสร้างการบริหารงาน……มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ ต่อไปน้ี ใช่ ไม่ไช่ 
1.  โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนขั้นพื้นฐำนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
2.  โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
3.  วตัถุประสงคแ์ละหนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
4.  ใบพรรณนำงำนหรือหนำ้ท่ีเฉพำะเจำะจงของกรรมกำรด ำเนินกำรในสหกรณ์เครดิต 
      ย ูเน่ียน 

  

5.  วตัถุประสงค ์อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
6.  วตัถุประสงค ์อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรเงินกู ้   
7.  หนำ้ท่ีและประโยชน์ของคณะกรรมกำรเงินกูใ้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
8.  หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรคณะอ่ืนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
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1.2  เกีย่วกบัโครงสร้างการบริหารงาน……..มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ ต่อไปน้ี 
(ต่อ) 

ใช่ ไม่ไช่ 

9.  บทบำทและหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
10. โครงสร้ำงของฝ่ำยจดักำรในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
 

1.3  เกีย่วกบับทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบในฐานะทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบกจิการ……….มีควำม
เขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ ต่อไปน้ี 

ใช่ ไม่ไช่ 

1.  โครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
2.  กำรไดม้ำซ่ึงคณะผูต้รวจสอบกิจกำรโดยกำรเลือกตั้งตำมขอ้บงัคบั สิทธิกำรไดรั้บเลือก 
วำระกำรด ำรงอยูใ่นต ำแหน่ง ฯลฯ 

  

3.  หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบโดยรวมของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
4.  หนำ้ท่ีเฉพำะเจำะจง 3 ดำ้น (สังคม กำรเงิน และกำรจดักำร) ของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
5.  เคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจกำรท ำงำนไดบ้รรลุเป้ำหมำยตำมหนำ้ท่ี   
6.  บทบำทของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรในติดตำมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
7.  หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรตรวจสอบดำ้นกำรบญัชีของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
8.  ประเภทควำมแตกต่ำง 3 ประเภทในกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในแต่
ประเภท (สังคม กำรเงิน และกำรจดักำร) 

  

9.  ควำมตอ้งกำรในกำรก ำกบัดูแลควบคุมภำยในและภำยนอก และหนำ้ท่ีท่ีตอ้งท ำ   
10. กำรรำยงำนของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
 
1.4  การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะผู้ตรวจสอบกจิการ……มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ 
ต่อไปน้ี 

ใช่ ไม่ไช่ 

1.  กำรจดัเตรียมกำรประชุมท่ีมีประสิทธิภำพในคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
2.  กำรตรวจสอบดำ้นบญัชีควรมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งไร   
3.  กำรเห็นคุณค่ำของเอกสำรดำ้นกำรบญัชีในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
4.  นโยบำยหรือมำตรฐำนดำ้นกำรตรวจสอบบญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   
5.  มีควำมคำดหวงัอยำ่งไรในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบดำ้นบญัชี   
6.  จะท ำอยำ่งไรหำกมีกำรตรวจพบกำรฉอ้โกงในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
7.  จะท ำอยำ่งไรถำ้ตอ้งกำรจดัจำ้งผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำกภำยนอก   
8.  จะท ำอยำ่งไรหำกตอ้งประสำนงำนหรือท ำงำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำก
ภำยนอก 
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1.4  การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะผู้ตรวจสอบกจิการ……มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิงต่ำง ๆ 
ต่อไปน้ี (ต่อ) 

ใช่ ไม่ไช่ 

9.  ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรตรวจสอบภำยในกบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
จำกภำยนอก 

  

10. ภำรกิจงำนของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรในกำรตรวจสอบบญัชี   
11. มำตรำส่วนหลกัของกำรเงินในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและวธีิกำรในกำรก ำกบัดูแล
แนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน 

  

12. แนวทำงปฏิบติัระหวำ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
13. บทบำทหนำ้ท่ีของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรในกำรปฏิสัมพนัธ์กบัสมำชิก   
14. กำรจดัเตรียมแผนกำรตรวจสอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
 
1.5  ในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการทีม่ีประสิทธิภาพ……….มีควำมเขำ้ใจและคุน้เคยกบัส่ิง
ต่ำง ๆ ต่อไปน้ี 

ใช่ ไม่ไช่ 

1.  มีอะไรบำ้งท่ีเป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร   
2.  คุณสมบติัท่ีเหมำะสม (เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีตอ้งมีและอำจก ำหนดข้ึนเองได)้ ในกำรเป็น
สมำชิกของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร 

  

3.  หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบโดยรวมทำงดำ้นกฎหมำยและควำมคำดหวงัของคณะผูต้รวจสอบ
กิจกำร 

  

4.  ระเบียบ ปฏิบติั นโยบำย ท่ีก ำหนดโดยภำครัฐซ่ึงอำจมีขอ้ขดัแยง้ในวธีิกำรปฏิบติัหรือท ำ
ใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีกำรด ำเนินงำนท่ีไม่คล่องตวั 

  

5.  กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยกำรกระท ำของบุคคล   
6.  ผูต้รวจสอบกิจกำรอำจไดรั้บกำรถอดถอนจำกท่ีประชุมใหญ่ดว้ยเหตุผลอนัสมควรอยำ่ง-
ไรและเพื่ออะไร 

  

7.  คุณลกัษณะท่ีเหมำะสมท่ีท ำใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนประสบควำมส ำเร็จ   
8.  ควำมส ำคญัในกำรท ำงำนเพื่อพฒันำทกัษะและควำมรู้ในงำนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดำ้น
ต่ำง ๆ  

  

9.  โอกำสในกำรเรียนรู้ซ่ึงฉนัสำมำรถไขวค่วำ้หำมำได ้   
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ส่วนที ่2 : แผนการพฒันา 

  ใหท้่ำนทบทวนส่ิงท่ีไดต้อบค ำถำมในส่วนท่ี 1 โดยใหท้่ำนใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษต่อช่อง
ท่ีท่ำนกำเคร่ืองหมำย  “ไม่ใช่” ส่ิงท่ีท่ำนกำนั้นจะเป็นเหมือนประเด็นท่ีท่ำนตอ้งกำรควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพิ่ม
มำกข้ึน ใหท้่ำนระบุเป้ำหมำยท่ีท่ำนตอ้งกำรรับควำมรู้เพิ่มเติม 6 หวัขอ้ภำยในปีน้ี ใหเ้รียงล ำดบัหวัขอ้ท่ีท่ำน
สนใจในกำรเพิ่มเติมควำมรู้เป็นล ำดบัแรก โดยยดึถือประโยชน์ท่ีเกิดกบัตวัท่ำนและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
เป็นประโยชน์สูงสุด ท่ำนสำมำรถหำรือเร่ืองน้ีกบัผูต้รวจสอบกิจกำรคนอ่ืน หลงัจำกนั้นใหร้ะบุ “ก ำหนดวนั
ส้ินสุด” ใหช้ดัเจน รวมถึงก ำหนด หวัขอ้กำรศึกษำอบรม และแผนกำรพฒันำเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของท่ำน 

เป้ำหมำย ระยะเวลำส้ินสุด 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

หัวข้อวิชาการอบรม และการพฒันาด้านอืน่ 
1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________________ 
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กำรประเมินผลงำนของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร 
ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที ่

เพือ่ให้เกดิความส าเร็จต่อภารกจิหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 
  แบบประเมินส่วนท่ี 2 ไดถู้กออกแบบให้ใชเ้ป็นกำรประเมินผลงำนของคณะผูต้รวจสอบ
กิจกำรโดยรวมในฐำนะท่ีเป็นองคค์ณะหน่ึง โปรดใชแ้บบประเมินผลน้ีเพื่อก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจมำกข้ึนต่อ
กำรท ำงำนท่ีเป็นมำตรฐำนของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร เพื่อประเมินผลคณะกรรมกำรของท่ำน และเพื่อตั้ง
เป็นเป้ำหมำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งข้ึน แบบประเมินผลน้ีมี 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นกำร
ประเมินในส่วนต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินงำนของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรโดยให้ตอบค ำถำมว่ำ “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” ส่วนท่ี 2 เป็นรูปแบบของแผนกำรพฒันำ 

ส่วนที ่1 : การปฏบัิติงานของคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 

ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ สมาชิกรายบุคคล 

ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนได…้……………. 
  ติดต่อส่ือสำรกบัสมำชิกเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
  ส่ือสำรบอกกล่ำวถึง “ข่ำวดี” และ “ข่ำวไม่ดี” ไปยงัสมำชิก 
  มีโปรแกรมเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหำจำกขอ้ต ำหนิร้องเรียนของสมำชิก 
  ใหค้วำมมัน่ใจต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวำ่ อำสำสมคัรและเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนไดห้ลีกเล่ียงขอ้

ขดัแยง้ต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
  เตรียมขอ้มูลท่ีชดัเจนและเขำ้ใจไดง่้ำยในรำยงำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก 
  ช่วยสมำชิกใหเ้ขำ้ใจต่อบทบำทหนำ้ท่ีของคณะผูต้รวจสอบกิจกำร 
ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ คณะกรรมการด าเนินการ 

ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนได…้……………. 
  ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
  ทบทวนและประเมินนโยบำยกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเม่ือตรวจพบกำรกระท ำท่ีขดักบักฎหมำย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ ค ำสั่ง 
  ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อพฒันำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนโดยเฉพำะ

ในเร่ืองกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็มัน่คงดำ้นกำรเงิน 
  ใหค้วำมเคำรพในฐำนะเป็นสมำชิกรำยบุคคลและองคค์ณะส ำหรับพื้นฐำนควำมรู้และงำน

ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดป้ฏิบติั 
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ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ อาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีประจ า (หากมี) 
ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนได…้……………. 
  ทบทวนภำรกิจหนำ้ท่ีกำรท ำงำนเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
  ติดต่อส่ือสำรกบัพวกเขำตำมท่ีตอ้งกำร 
  สะทอ้นใหท้รำบทั้งแง่บวกและแง่ลบในกำรท ำงำน 
  ใหค้วำมเคำรพในฐำนะเป็นสมำชิกรำยบุคคลและองคค์ณะส ำหรับพื้นฐำนควำมรู้และงำน

ท่ีไดป้ฏิบติั 
ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีจากภายนอก 
ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนได…้……………. 
  คำดหวงัควำมตอ้งกำรจำกพวกเขำอยำ่งชดัเจน รวมถึงกำรแสดงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  ใหค้  ำช้ีแนะในกำรท ำงำนอยำ่งชดัเจน 
  ติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดและส่ือสำรกบัพวกเขำหำกมีควำมจ ำเป็น 
  รับกำรรำยงำนอยำ่งชดัเจนและโดยสรุป 
  จดัเตรียมทรัพยำกรดำ้นต่ำงๆและควำมช่วยเหลืออยำ่งเหมำะสมหำกตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องกำรท ำงำน 
  ทบทวนกำรปฏิบติังำนอยำ่งเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
  สะทอ้นใหท้รำบทั้งแง่บวกและแง่ลบในกำรท ำงำน 
  ใหค้วำมเคำรพในฐำนะเป็นสมำชิกและองคค์ณะส ำหรับพื้นฐำนควำมรู้และงำนท่ีไดป้ฏิบติั 
ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ ความมัน่คงปลอดภัยของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนไดใ้หค้วำมมัน่ใจวำ่………. 
  สหกรณ์ไดมี้กำรตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญหรือควำมเส่ียงอ่ืนไวพ้อเพียงแลว้ 
  เจำ้หนำ้ของสหกรณ์ทุกคนมีหลกัประกนัควำมมัน่คงทั้งดำ้นเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนหำก

สหกรณ์เกิดควำมเสียหำยข้ึนมำ 
  สหกรณ์ไดจ้ดัใหมี้กำรประกนัดำ้นอคัคีภยั ภยัธรรมชำติ และคุม้ครองหน้ีสินอยำ่งเพียงพอ 
  สหกรณ์มีกำรจดัจำ้งพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัท่ีไดม้ำตรฐำน 
  วธีิกำรเก็บรักษำและกำรส่งเงินสดน ำฝำกธนำคำรมีระบบท่ีปลอดภยัรัดกุม 
  ระบบรักษำควำมปลอดภยั เช่น สัญญำเตือนภยั กุญแจล็อค แสงไฟในยำมค ่ำคืน และ

อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยัอ่ืนไดจ้ดัใหมี้ในสหกรณ์อยำ่งพอเพียง 
  ส ำเนำกำรบนัทึกบญัชีต่ำง ๆ ไดถู้กจดัเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 
  บญัชีประเภทต่ำง ๆ ทั้งใหม่ ท่ีก ำลงัใช ้และท่ีปิดไปแลว้ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่ง

ครบถว้นและเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
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ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรต่อ ผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันเอง 
ใช่ ไม่ใช่ ผูต้รวจสอบกิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะ………. 
  เขำ้ใจประวติัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ปรัชญำ หลกักำรวิธีกำร กฎหมำย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบต่ำง ๆ ในสหกรณ์ 
  เตรียมกำรประชุมและงำนต่ำง ๆ อยำ่งมืออำชีพ 
  แบ่งปันงำนต่ำง ๆ อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
  ตดัสินใจอยำ่งเป็นอิสระโดยยดึหลกัวตัถุประสงคเ์ป็นท่ีตั้ง 
  อ่ำนงบดุลและงบกำรเงินอ่ืน ๆ 
  วเิครำะห์งบกำรเงินและติดตำมแนวโนม้ควำมเจริญเติบโตในดำ้นต่ำง ๆ ได ้
  ไขวค่วำ้หำควำมรู้เพื่อพฒันำตนเองในดำ้นกำรอ่ำน กำรเขำ้ร่วมอบรม สัมมนำ หรือประชุม 
  ใหค้วำมเคำรพและปกปิดธุรกิจส่วนของสมำชิกในคณะ 
  ละเวน้กำรหำช่องทำงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยใชบ้ทบำทหนำ้ท่ีของตนเป็น

แนวทำง 
  หลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ทำงดำ้นแนวควำมคิด 
  เขำ้ใจถึงกำรบริหำรจดักำรในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน รวมถึงบทบำทหนำ้ท่ีของพนกังำนทุก

ต ำแหน่ง 
  เขำ้ใจถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน (ชมรม, ชุมนุมระดบัชำติ, 

ระดบัสำกล) และเขำ้ใจวำ่แต่ละส่วนงำนมีส่วนเก้ือหนุนกนัอยำ่งไร 
ควำมรับผดิชอบของคณะผูต้รวจสอบกิจกำรในฐำนะท่ีเป็น คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
ใช่ ไม่ใช่ ท่ำนได…้……. 
  ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ค ำสั่ง 
  ทรำบถึงลกัษณะงำนในหนำ้ท่ีท่ีตอ้งทรำบอยำ่งชดัเจน 
  รับและทบทวนรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีไดจ้ำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรชุดอ่ืน 

และจำกฝ่ำยจดักำร 
  เขำ้ร่วมกำรประชุมสัมมนำในระดบัต่ำง ๆ อยูเ่ป็นประจ ำ 
  อ่ำนวำรสำร เอกสำรทำงกำรคำ้ หรือเอกสำรวำรสำรอ่ืนท่ีเหมำะสมอยูเ่ป็นประจ ำ 
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ส่วนที ่2 : แผนการพฒันา 

  ใหท้่ำนทบทวนส่ิงท่ีไดต้อบค ำถำมในส่วนท่ี 1 โดยใหท้่ำนใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษต่อช่อง
ท่ีท่ำนกำเคร่ืองหมำย  “ไม่ใช่” ส่ิงท่ีท่ำนกำนั้นจะเป็นเหมือนประเด็นท่ีท่ำนตอ้งกำรควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพิ่ม
มำกข้ึน ใหท้่ำนระบุเป้ำหมำยท่ีท่ำนตอ้งกำรรับควำมรู้เพิ่มเติม 6 หวัขอ้ภำยในปีน้ี ใหเ้รียงล ำดบัหวัขอ้ท่ีท่ำน
สนใจในกำรเพิ่มเติมควำมรู้เป็นล ำดบัแรก โดยยดึถือประโยชน์ท่ีเกิดกบัตวัท่ำนและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
เป็นประโยชน์สูงสุด ท่ำนสำมำรถหำรือเร่ืองน้ีกบัผูต้รวจสอบกิจกำรคนอ่ืน หลงัจำกนั้นใหร้ะบุ “ก ำหนดวนั
ส้ินสุด” ใหช้ดัเจน รวมถึงก ำหนดทรัพยำกรท่ีตอ้งกำรใช ้ หวัขอ้กำรศึกษำอบรม และแผนกำรพฒันำเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน 
ส าหรับผู้ตรวจสอบกจิการรายบุคคล : ใหมี้กำรตั้งเป้ำหมำยไวส้ ำหรับกำรปฏิบติังำนรำยบุคคล 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองในฐำนะท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน 
ส าหรับคณะผู้ตรวจสอบกจิการ : ใหมี้กำรประชุมร่วมกนัเพื่อตั้งเป้ำหมำยเป็นองคค์ณะ เรียงล ำดบั
ควำมส ำคญัของเป้ำหมำยโดยยดึหลกัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

เป้ำหมำย ระยะเวลำส้ินสุด 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

หัวข้อวิชาการอบรม และการพฒันาด้านอืน่ 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 
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22.การประเมินผลงานผู้จัดการ 
 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผูจ้ดักำร ช่วยให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีกลไกเป็นทำงกำร 
ในกำรประเมินผูจ้ดักำร ซ่ึงเป็นกำ้วส ำคญัในกำรวำงแผน อีกทั้งยงัช่วยใหส้ำมำรถพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ผูจ้ดักำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
 กำรประเมินผลงำนท่ีจดัท ำในลกัษณะสร้ำงสรรคแ์ละค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อน จะเป็นกระบวนกำรท่ี 
เรียกวำ่ มีควำมพึงพอใจดว้ยทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงจะช่วยใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรและผูจ้ดักำรใกลชิ้ดกนัอีกขั้น 
หน่ึงในกำรท ำใหพ้นัธกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบรรลุผลส ำเร็จ โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยต่ำง ๆ จะ 
บรรลุผลส ำเร็จในลกัษณะใด ผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรจะสำมำรถร่วมกนัเสนอยทุธวธีิท่ีจะแกปั้ญหำต่ำงๆ  
ท่ีมีอยูแ่ละวำงแผนเพื่ออนำคต คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ควรมีกำรประเมินผล 
กำรท ำงำนของผูจ้ดักำรปีละคร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย 
 22.1 ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรประเมินผลงำนผูจ้ดักำร 
 ก.ตอ้งจดักำรประเมินผลงำนผูจ้ดักำรเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำร  ผูจ้ดักำรสหกรณ์มีหนำ้ท่ีประเมินตวัเองในประเด็นต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมคำดหวงัในผลำนของผูจ้ดักำร 
2. ผูจ้ดักำรท ำหนำ้ท่ีอยำ่งไร 
3. ทรัพยำกรท่ีมีเพื่อใหผู้จ้ดักำรท ำงำนใหไ้ดผ้ลตำมท่ีคำดหวงั 
ข.ผลกำรประเมิน 
1. ถือเป็นควำมลบัส่วนตวั 
2. จดัท ำส ำเนำใหเ้ฉพำะผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ค.ใหมี้กำรสรุปผลประเมินดว้ยวำจำใหผู้จ้ดักำรทรำบ โดยผูจ้ดักำรมีโอกำสอธิบำยและตอบรับผล 

ประเมิน พร้อมผนวกเป้ำหมำยงำน ท่ีผูจ้ดักำรตอ้งกำรท ำใหส้ ำเร็จในปีต่อไป จ ำนวน 1 ฉบบั 
ง. ส ำเนำของใบประเมินผลงำนใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผูเ้ก็บรักษำไว ้
จ. กรณีผลงำนของผูจ้ดักำรต ่ำกวำ่ท่ีคำดหวงั จะตอ้งแจง้ผูจ้ดักำรในรำยละเอียดถึงเหตุผลท่ีพิจำรณำวำ่ 

ไม่ได้ผลงำนตำมท่ีคำดหวงั และให้มีกำรประเมินประเด็นงำนนั้น ๆ อีกภำยใน 3 เดือน หำกไม่มีควำม
คืบหน้ำในผลงำน คณะกรรมกำรจะประเมินผลอีกเป็นคร้ังท่ี 3 ภำยในระยะเวลำ 3 เดือน หำกงัไม่มีควำม
คืบหนำ้ในผลงำนตำมท่ีคำดหวงัในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะตอ้งพิจำรณำบทลงโทษหรือเลิก
จำ้ง 

ช. ขั้นตอนในกำรกรอกแบบประเมินผล ดงัน้ี 
1. กรรมกำรจดัท ำแบบประเมินและผูจ้ดักำรกรอกแบบประเมิน 
2. คณะกรรมกำรประชุมกนัก่อนกำรพดูคุยกบัผูจ้ดักำรเพื่อสรุปแบบฟอร์มและเตรียมประเมินคร้ัง 
   สุดทำ้ย 
3. คณะกรรมกำรหำรือกบัผูจ้ดักำรเก่ียวกบัผลกำรประเมิน 
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4. คณะกรรมกำรทบทวนเป้ำหมำยงำน กำรพฒันำตนเอง และกำรพฒันำงำนของผูจ้ดักำรส ำหรับ 
    ปีต่อไป 
ซ. กำรประเมินผลใหอ้ำ้งอิงขอ้มูลต่ำง ๆ ดงัน้ี 
1. เป้ำหมำยงำนและส่ิงคำดหวงัในงำนของปีท่ีผำ่นมำ 
2. ใบพรรณนำงำน 
3. ผลงำนท่ีไดรั้บ 
ญ. หลงัจำกประเมินผลเสร็จ ใหแ้จง้ผูจ้ดักำรถึงคะแนนท่ีไดรั้บ โดยยงัไม่กล่ำวถึงกำรปรับขั้นเงินเดือน  

ค่ำตอบแทนในชั้นน้ี จนกวำ่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร/คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะไดพ้ิจำรณำอนุมติั 
       22.2 ตำรำงเวลำส ำหรับกำรประเมินผลงำน 

ประเด็นงาน  ระยะเวลาโดยประมาณ (เดือน) 
ก่อนปีบัญชีถัดไป 

1.ประเมินผลงำนผูจ้ดักำร พิจำรณำผลงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำยของปีท่ีผำ่นมำก
และควำมรับผดิชอบตำมใบพรรณนำงำน (2 เดือนก่อนส้ินปีทำงบญัชี) 

10 

2.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินตนเอง 9 
3.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสัมมนำทบทวนผลงำนและผลกำรประเมินตนเอง 
อบรมเก่ียวกบักำรท ำงำนเป็นทีม และเร่ิมกระบวนกำรวำงแผนงำน 

7 

4.ก ำหนดเป้ำหมำยงำน งบประมำณท่ีตอ้งใชเ้พื่อบรรลุผล 7 
5.ก ำหนดเป้ำหมำยงำนส ำหรับผูจ้ดักำรในปีต่อไป โดยอำ้งอิงเป้ำหมำย 
ตำมแผน 

6 

6.ก ำหนดงบประมำณและเป้ำหมำยทำงกำรเงินส ำหรับปีต่อไป 6 
7.เร่ิมปีงบประมำณ - 
 

22.3 ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจใชแ้บบฟอร์มตวัอยำ่งในกำรประเมินผลงำนผูจ้ดักำร และควรปรับปรุง 

แบบฟอร์มใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์และเง่ือนไขของสหกรณ์ ขอ้แนะต ำในกำรประเมิน 
ก. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยในกำรประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล

เพื่อท ำหนำ้ท่ีประเมิน 
ข. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ร่วมกบัผูจ้ดักำร พิจำรณำเพิ่มประเด็นกำรประเมินในแบบฟอร์มให้

อำ้งอิงเป้ำหมำยของสหกรณ์และใบพรรณนำงำนในกำรประเมิน 
ค. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรระบุน ้ ำหนกัคะแนนท่ีใช้ประเมินในประเด็นต่ำง ๆ ข้ึนอยู่กบัล ำดบั

ควำมส ำคญัในงำนท่ีคณะกรรมกำรตอ้งกำร แต่เม่ือรวมคะแนนแลว้ไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต ์
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ตัวอย่างน า้หนักคะแนน 
 กำรบริหำรและกำรเงิน    30 เปอร์เซ็นต ์
 งำนบุคคล     20 เปอร์เซ็นต ์
 งำนวำงแผนและกำรบริหำรจดักำรธุรกิจสหกรณ์ 20 เปอร์เซ็นต ์
 งำนติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี  10 เปอร์เซ็นต ์
 งำนบริกำรของสหกรณ์    10 เปอร์เซ็นต ์
 งำนดูแลส ำนกังำน     10 เปอร์เซ็นต ์

 ง.คณะกรรมกำรแต่ละคนและผูจ้ดักำรสหกรณ์กรอกคะแนนในแบบฟอร์ม ผลคะแนนตำมล ำดบั 
ดงัน้ี     

 1 ไม่เป็นท่ีพอใจ 
 2 มีผลงำนตำมท่ีคำดหวงับำงส่วน 
 3 ไดผ้ลงำนตำมท่ีคำดหวงั 
 4 ไดผ้ลงำนเกินคำด 
5 ไดผ้ลงำนยอดเยีย่ม 

 จ. คูณจ ำนวนคะแนนท่ีไดรั้บกบัน ้ำหนกัคะแนนของแต่ละขอ้ และใส่ผลลพัธ์ในช่องคะแนนท่ีได ้
 ฉ.ใหอ้ธิบำยเหตุผลในกระดำษต่ำงหำก ส ำหรับขอ้ท่ีไดค้ะแนนต ่ำกวำ่ 3 และอธิบำยเหตุผลในขอ้ท่ี
ไดค้ะแนนสูงเช่นกนั 
 ช. แจกแบบประเมินใหก้บักรรมกำรผูมี้หนำ้ท่ีประเมิน 
 ซ. คณะกรรมกำรประเมินผล ส่งรำยงำนกำรประเมินไปยงัผูจ้ดักำรและนดัหมำยท่ีจะพูดคุยหำรือ
และใหมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขในหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนต ่ำกวำ่ 3 รวมทั้งระบุกิจกรรม วนั เวลำส้ินสุด 
     

 
 

 
 
  

     73 



ตัวออย่างแบบฟอร์มประเมินผลการท างานของผู้จัดการ 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนนผลงำน 

 1 ไม่เป็นท่ีพอใจ 
 2 มีผลงำนตำมท่ีคำดหวงับำงส่วน 
 3 ไดผ้ลงำนตำมท่ีคำดหวงั 
 4 ไดผ้ลงำนเกินคำด 
5 ไดผ้ลงำนยอดเยีย่ม 

ช่ือผูป้ระเมิน………………………………………………………………………………………………… 
 

พจิารณาผลงานด้านต่าง ๆ ผลงาน น า้หนักคะแนน% คะแนนทีไ่ด้ 
 กำรบริหำรและกำรเงิน 
  -มีกำรปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือเจำ้หนำ้ท่ี 
  -กำรประเมินกำรบริหำรงำนสหกรณ์ CUQA 
  -ไม่มีควำมเสียหำยเก่ียวกบัทุนด ำเนินงำนสร้ำงรำยได ้
    เพียงพอส ำหรับโครงกำรหรือสำมำรถรักษำ 
    ดุลกำรเงิน ปฏิบติัตำมนโยบำยของสหกรณ์ 
 -ไม่มีปัญหำในดำ้นกฎหมำย 
 -เสนองบประมำณท่ีเป็นจริงและมีกำรใชจ่้ำยภำยใน 
   วงเงินงบประมำณ 
 -ผลกำรตรวจสอบบญัชี 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 

 30%  

 งำนบุคคล 
   -กำรรักษำหรือเพิ่มประสิทธิภำพเจำ้หนำ้ท่ี 
   -กำรดูแลงำนใหมี้งำนอำสำสมคัรเพียงพอ 
   -ไม่มีอตัรำกำรลำออกของเจำ้หนำ้ท่ีผิดปกติไม่มีกำร
ร้องเรียนของเจำ้หนำ้ท่ี 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 

 20%  
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พจิารณาผลงานด้านต่าง ๆ ผลงาน น า้หนักคะแนน% คะแนนทีไ่ด้ 
 งำนวำงแผนและกำรบริหำรจดักำรธุรกิจสหกรณ์ 
   -มีกำรจดัท ำพนัธกิจและแผนด ำเนินงำนธุรกิจของ 
     สหกรณ์เป็นไปตำมแผนงำน 
  -ช่วยสนบัสนุนใหก้รรมกำรด ำเนินกำรมีควำม 
    กระตือรือร้นในกำรบริหำรจดักำรควบคุมดูแล 
    สหกรณ์ 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 

 20%  

 งำนติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
   -กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนเจำ้หนำ้ท่ีทุกต ำแหน่ง 
    ทุกเดือน 
  -กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำน 6 เดือน 
  -กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำน 1 ปี (10 เดือน) 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 

 10%  

 งำนบริกำรของสหกรณ์ 
  -ได้พัฒนำ  เสนอแนะ  และให้บ ริก ำรกำร เ งิน 
กำรศึกษำ กำรให้ค  ำปรึกษำและขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสมำชิก 
  -ได้ใช้วิธีกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุดในกำรบริกำรเงินกู้ มี
ประเมินผลส ำเร็จและพฒันำทกัษะกำรให้กู้และทีม
บริกำร 
  -กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัสมำชิก ชุมชนและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  
  -กำรปรับปรุงบริกำรเขำ้ถึงสมำชิก 
  -พฒันำโครงกำรเงินกูซ่ึ้งให้ผลตอบแทนสูงข้ึน และมี
โอกำสสูญเสียหรือมีเงินกูค้ำ้ง 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 

 10%  
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พจิารณาผลงานด้านต่าง ๆ ผลงาน น า้หนักคะแนน% คะแนนทีไ่ด้ 
 งำนดูแลทรัพยสิ์นและส ำนกังำน 
  -กำรรักษำสภำพแวดลอ้มของส ำนกังำน 
  -กำรรักษำและกำรใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์อยำ่ง 
   คุม้ค่ำ 
ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
........................................................................ 
................................................................................... 

 10%  

รวม    
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