
 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 

 
ประวัติของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 

จังหวัดสุรินทร์ 
 
ความคิดริเริ่มให้มีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ในหมู่ข้าราชการ และลูกจ้างของ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้เกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2511  ผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ก็คือ นายแพทย์ยรรยง 
ภูตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ในขณะนั้น  พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้างจ านวนหนึ่ง  
ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการ
ออมหรือการสะสมเงินรายได้ เพ่ือส าหรับไว้เป็นทุนในการกู้ยืมเม่ือคราวจ าเป็นการจัดตั้งสหกรณ์ได้
ด าเนินการเรียบร้อย  จนได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2512  
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ จาก  นาย
อุดม   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากทั้งส่วนกลาง
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ด้วย  แต่ที่จะละเว้นกล่าวถึงไม่ได้ก็คือ ข้าราชการและลูกจ้างของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ กับวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์ ที่มีส่วนร่วมก่อตั้งสหกรณ์ในครั้งแรก  ซึ่งได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของสหกรณ์และร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์จนเป็นผลส าเร็จระยะเริ่มด าเนินการ สหกรณ์ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่ทางราชการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น มาช่วยปฎิบัติงานให้สหกรณ์โดยอาศัยอาคารของทางโรงพยาบาล
สุรินทร์เป็นส านักงาน การด าเนินงานของสหกรณ์ได้ช่วยเหลือให้บริการสมชิกให้เป้ฯไปตาม
วัตถุประสงค์ และประสบความก้าวหน้าตามล าดับ จนสหกรณ์มีฐานะพอที่จะจัดจ้างพนักงานสหกรณ์
ได้ เพ่ือไม่ให้เป็นภารหะแก่เจ้าหน้าที่ทางราชการ ซึ่งปกติมีหน้าที่ประจ าอยู่แล้ว  ในปลายปี พ.ศ. 
2516  สหกรณ์จึงด าเนินการจัดจ้างพนักงานของสหกรณ์เอง มาท าหน้าที่ในสหกรณ์แทนเจ้าหน้าที่
ของทางราชการ  ซึ่งในเรื่องนี้สหกรณ์ขอขอบพระคุณทางราชการ ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ  
นอกจากจะเป็นความช่วยเหลือสหกรณ์ในระยะแรกตั้งเพ่ือไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเช่าอาคาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และเจ้าหน้าที่ทางราชการยังได้ช่วยจัดรูปงานภายในส านักงานสหกรณ์ไว้
เป็นอย่างดี ท าให้พนักงานที่จะด าเนินการต่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด ได้ด าเนินงานมาถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 17 ปี
เศษ สามารถบริหารงานช่วยเหลือสมาชิกโดยใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์ท้ังหมด ทุนดังกล่าวได้จาก
ทุนเรือนหุ้น ทุนจากการรับฝากเงิน และทุนจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  สมาชกิของสหกรณ์
เป็นข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลสุรินทร์กับวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์ ที่มีความรู้และความเข้าใจ
ที่จะน าเอาหลักและวิธีการของสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือในหมู่ของตนเอง  โดยมีจ านวนมากถึง 99 % 
ของผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ การส่งเสริมด้านการออมทรัพย์ปรากฏว่า มีสมาชิก
สะสมค่าหุ้นเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับถึง  30  % ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และสหกรณ์
ได้มกีารระดมทุน สนับสนุนให้สมาชิกฝากเงินเป็นจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก
คิดเป็นร้อยละ  40  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดการบริการด้านให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์สามารถบริการ
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ให้เงินกู้แก่สมาชิกประมาณ 99 % ของจ านวนเงินที่ขอกู้ และสมาชิกจะได้รับอนุมัติเงินกู้ทุกราย  
ส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 13  % ต่อปี  ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากท่ีสุด  โดยต้นเงินกู้ที่มีจ านวนเท่ากับทุนเรือนหุ้นของ
สมาชิกท่ีขอกู้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเพียงไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรจะระยะเวลาตั้งแต่ 12 
เดือน บวก ค่าบริการ 1% นับว่าเป็นการด าเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับโดยมุ่งให้
การช่วยเหลือสมาชิกเป็นที่ตั้งการบริหารงานของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาล
สุรินทร์ จ ากัด ได้วางรูปแบบของการบิหารงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการด าเนินการ 10 คน ที่มาจากการเลือกตั้งมนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี โดย
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่า จ านวน
คณะกรรมการด าเนินการทั้งหมดอย่างน้อย  9  แต่ต้องไม่เกิน 15 คนฝ่ายจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ธุรการของสหกรณ์ท้ังสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดี และร่วมมือประสานงานใน
การบริหารงานของสหกรณ์เป็นอย่างดี คณะกรรมการด าเนินการได้ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน อย่าง
น้อยเดือนละ 1  ครั้ง  คณะกรรมการทุกท่านและฝ่ายจัดการ ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา มีข้อเสนอแนะ โดยค านึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง เพ่ือพิจารณาหารือ
ข้อสรุปที่ชอบด้วยหลักการและเหตุผล เป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติต่อไปสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด ได้บริหารงานโดยยึดหลักเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากที่สุด 
และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือทางราชการ ในการจัดสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างอีกทาง
หนึ่งด้วย  ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมีดังนี้ 

เส้นทางการท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (งานดา้นต่าง ๆ) 
งานทะเบียน 
- ใบค าร้องต่าง ๆ : สมัคร 
- ค าขอกู้สามัญ, ฉุกเฉิน 
- สัญญากู้เงินทุกประเภท 
- ทะเบียนเงินกู้สามัญ 
- ทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 
- ทะเบียนคุมยอดเงินหุ้น-หนี้ 
- ทะเบียนคุมเช็ค 
- แฟ้มตรวจสอบหุ้น-หนี้ 
 
งานหนังสือ 
- หนังสือรับ – ส่ง 
- แบบฟอร์มต่าง ๆ 
- หนังสือเชิญประชุม 
- การแก้ไขระเบียบต่าง ๆ 
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- หนังสือรายงานกิจการประจ าเดือน ,ประจ าปี 
- ประกาศทุกประเภท 
- ทุนการศึกษาบุตรประจ าปี 
 
งานเงินฝาก 
- เงินฝากประจ า-รายตัด 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- สมุดเงินฝาก 
- สลิปแนบเงินฝาก 
- หนังสือลงลายมือชื่อการฝาก 
- การปรับเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ย 
งานการบัญชี-การเงิน 
- สลิปใบส าคัญจ่าย-ใบเสร็จ 
- เอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงิน 
- เอกสารสมุดเงินฝากธนาคาร 
- สมุดสรุปประจ าวัน 
- สมุดรวมบัญชี (บัญชีแยกประเภท) 
- Bank Statement , pay in 
- ทะเบียนคุมเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- ทะเบียนคุมเครื่องใช้ส านักงาน 
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ที่  สอ.รพ.สร.      /2553                                         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์  
จ ากัด  

                          สิงหาคม   2553 
 

เรื่อง    แจง้เหตุผล และ ส่งข้อมูลทางการเงนิ 
 

เรียน    หวัหน้าผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขสถานการณฉ์ุกเฉิน 
 

อ้างถงึ    1. หนงัสือที่ ปง 0008/ว 200  ลงวันที ่ 23  กรกฎาคม  2553   
              2. หนังสือที ่ปง 0008/ว 201  ลงวันที ่ 23  กรกฎาคม  2553 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย  เอกสารหลักฐานการเคลื่อนไหวบญัชีกับธนาคารต่าง ๆ และสหกรณอ์ื่น 

1. ธนาคารกรุงไทย        2.   ธนาคารธนชาต  
                        3.   สหกรณออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์สรุินทร ์จ ากดั 
             

                    ตามหนังสอืที่อ้างถงึ  สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลสุรนิทร ์  จ ากัด  ขอแจ้ง 
เหตุผลทีไ่มไ่ดแ้จ้ง การท าธรุกรรมขององคก์รนติิบคุคล  :-  เนื่องจากรายการธุรกรรมต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรนิทร์  จ ากดั  ไม่มเีหตุผลอันควรสงสัย  และไม่มีการ
หลีกเลี่ยงตามพระราขบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542       พร้อมนี ้
สหกรณฯ์ ได้สง่เอกสารหลักฐานการเคลื่อนไหวบญัชีกับธนาคารต่าง ๆ   และสหกรณ์อื่น 
 มา ณ ที่นี ่
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

           ( นางสาวบุษกร  เรืองผลวิวัฒน์ ) 
                  ผู้จัดการ 
                                          กระท าการแทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์   จ ากัด 
 

โทร.   044 - 519877 
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     **  แผนงาน-สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์  จ ากัด  ** 
 
    การประชุมคณะกรรมการ-สมาชิก  - ประชุมประจ าเดือน, พิจารณาเงินกู้, ทุน ฯลฯ 
              -ประชุมวิสามัญ, ประชุมสามัญประจ าปี 
 
มกราคม  -เก็บงาน-ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย        ปรับงานตามสถานการณ์ 
กุมภาพันธ์  -ด าเนินงาน  -  ระบบหุ้นหนี้/ระบบบัญชี     ปรับงานตามสถานการณ์ 
มีนาคม   -ด าเนินงาน  -  ระบบหุ้นหนี้/ระบบบัญชี     ปรับงานตามสถานการณ์ 
เมษายน   -ด าเนินงาน   - สมัครทุนการศึกษาสมาชิก   ปรับงานตามสถานการณ์ 
พฤษภาคม  -ด าเนินงาน   -  ประกาศทุนฯ                       ปรับงานตามสถานการณ์ 
 มิถุนายน            - โครงการพิเศษ                                           ปรับงานตามสถานการณ์ 
 กรกฎาคม          - โครงการพิเศษ                                          ปรับงานตามสถานการณ์ 
  สิงหาคม            - โครงการพิเศษ                                         ปรับงานตามสถานการณ์ 
กันยายน -ก าหนดทิศทาง-แนวทาง –ประโยชน์ต่อสมาชิก /กรรมการ/และเจ้าหน้าที่ 
ตุลาคม  -รอตรวจสอบบัญชีประจ าปี -เตรียมประชุมใหญ่ 
พฤศจิกายน  -ประชุมใหญ่ – ด าเนินงาน-รับทราบ-แก้ไขระเบียบ-ข้อบังคับตามมติ 
ธันวาคม -เก็บงาน-ต่าง ๆเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย หลังประชุมใหญ่ 
                                                  
                         ……  ปรับงานตามสถานการณ…์…… 
 

CSR คู่มือการวางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 
ขั้นที ่1 : ค้นหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม 
 ผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ 
 พุ่งเป้าไปยังกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจด าเนินการในห่วงโซ่แห่งการสร้างคุณค่า แล้วตั้งค าถามว่า
กิจกรรมต่าง ๆ นั้นกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร มีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
นวัตกรรมใหม ่ ๆ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและเพ่ิมผลเชิงบวกได้หรือไม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม การน าเอาของเสียหรือขยะมาใช้ใหม่ เป็นต้น 
 ประเด็นทางสังคมที่ส่งผลต่อธุรกิจ 
 พิจารณาอิทธิพลของประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะมีผลต่อความสามารถ
ทางการแขง่ขันของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริบทส าคัญที่ธุรกิจต้องเข้าใจเพื่อให้สามารถเข้าไปมีบทบาทในการ
พัฒนากระแสสังคม/สิ่งแวดล้อมท่ีก าลังก่อตัวไม่ให้พัฒนากลายเป็นวิกฤตต่อองค์กรในที่สุด  ซึ่ง
สามารถท าได้โดยการเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือและพัฒนาประเด็นสังคม/สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญร่วมกับผู้
มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นที่จะส่งผลระยะยาวต่อธุรกิจ 



 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 

 
ขั้นที่ 2 : จัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นทางสังคม 
 เนื่องจากทรัพยากรของธุรกิจมีจ ากัด จึงไม่สามารถจะดูแลและแก้ปัญหาสังคมได้ทุก ๆ เรื่อง
ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นที่จะมีผลกระทบสูงสุดต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเอง โดยมุ่งเน้นงาน CSR ที่สอดคล้องกับแก่นทางธุรกิจของตนจึงจะสร้างเป็น
จุดแข็งท่ีเสริมความสามารถในการแข่งขันได้  ซึ่งประเด็นทางสังคมของงาน CSR ต่าง ๆ สามารถแบ่ง
ได้ 3 ลักษณะคือ ธุรกิจสามารถตรวจสอบและประเมินได้ว่ากิจกรรม CSR ที่ด าเนินการไปแล้วหรือ
ก าลังจะด าเนินการนั้นตกอยู่ในลักษณะประเด็นทางสังคมแบบใด  ซึ่งควรลดประเด็นทางสังคมท่ัวไป 
แต่ไปเพ่ิมปริมาณและคุณภาพการจัดการประเด็นทางสังคมที่เป็นผลกระทบจากธุรกิจ และประเด็น
ทางสังคมที่จะส่งผลต่อธุรกิจ จึงจะคุ้มค่ามากขึ้น และสัมพันธ์กับความสามารถของธุรกิจที่จะด าเนิน
ประเด็นทางสังคมนั้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเพราะตั้งอยู่บนความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์กับธุรกิจนั้น ๆ 
1. ประเด็นทางสังคมทั่วไป เป็นประเด็นด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้เป็นผลกระทบจากธุรกิจ
โดยตรงและไม่น่าจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวนัก 
2. ผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ เป็นประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจาก
กระบวนการการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน 
3. ประเด็นทางสังคมที่ส่งผลต่อธุรกิจ เป็นประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องได้รับการจัดการ 
 
ขั้นที่ 3 : วางยุทธศาสตร์ CSR เชิงรุกและการจัดการ 
 มุ่งท่ีจะเปลี่ยนวิธีคิดในการด าเนิน CSR ทั่ว ๆ ไป หรือลดความเสียหายที่เกิดจากธุรกิจ ให้
กลายมาเป็นการท างานเชิงรุก เพ่ือให้หลอมรวม ผลกระทบและประเด็นทางสังคมเข้ามาเป็น
แกนกลางในกระบวนการด าเนินธุรกิจทางของธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาจุดยืนที่แตกต่างอันน าไปสู่
ประโยชน์ของสังคมและธุรกิจได้อย่างเก้ือหนุนกัน มุ่งเน้นความสนใจไปยังผลกระทบต่อสังคม ว่าเกิด
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่แค่เพียงไปสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
ธุรกิจเท่านั้น 
1. ประเด็นทางสังคมทั่วไป  ธุรกิจเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  การท า CSR เชิงรับ 
2. ผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ  การลดความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ 
พัฒนากระบวนการธุรกิจผ่านนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์กับสังคมพร้อมกับการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ 
3. ประเดน็ทางสังคมที่ส่งผลต่อธุรกิจ  การเข้าไปมีบทบาทต่อประเด็นทางสังคมใช้ความสามารถพิเศษ
ของธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมระหว่าง สังคมและธุรกิจ ยุทธศาสตร์การท า CSR เชิงรุก 
เมื่อสามารถเลือกประเด็น CSR ในเชิงรุกเป็นยุทธศาสตร์ได้แล้ว จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายที่วัดผล
ได ้ ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรอย่างชัดเจน โดยอาจใช้เครื่องมือทางการจัดการมาช่วย
ติดตามวัดผลงาน 
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                    มิติแห่งคุณภาพของการบริการ 
 มิติของคุณภาพส าหรับการให้บริการมีความแตกต่างบางประการจากการผลิตสินค้า ซึ่ง
คุณภาพของการให้บริการมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับเวลา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า 
อาจแบ่งแยกมิติของคุณภาพของการให้บริการได้ดังนี้ 

1. เวลาและกาละเทศะ 
ลูกค้าต้องคอยนานเท่าใดส าหรับรอรับบริการ และระยะเวลาการให้บริการนานเพียงใด 

2. ความสมบูรณ์ 
                     ความพร้อมในการจัดหาบริการที่ลูกค้าต้องการได้ทุกสิ่งหรือไม่ เช่น การจัดหา
อาหารเฉพาะส าหรับเด็ก หรืออาหารฮาราลส าหรับลูกค้าท่ีเป็นมุสลิม 

3. ความสุภาพ 
                     ลูกค้าได้รับการปฏิบัติจากพนักงานอย่างไร เช่น การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่พนักงาน
รับโทรศัพท์จะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม 

4. ความสม่ าเสมอ 
                     การให้บริการที่มีระดับความเสมอต้นเสมอปลายที่ให้กับลูกค้าในแต่ละเวลา เช่น 
หนังสือพิมพ์ที่ส่งตรวเวลาทุกเช้า การเยี่ยมเยียนลูกค้าผู้เอาประกันของพนักงานขาย 

5. การเข้าถึงและการอ านวยความสะดวก 
ง่ายต่อการขอรับบริการ เช่น การตอบค าถามได้อย่างรวดเร็ว 

6. ความแม่นย า 
บริการที่จัดให้ถูกต้องตรงเวลา เช่น ยอดเรียกเก็บบัตรเครดิตที่ถูกต้องทุกเดือน 

7. การตอบสนองทันท่วงที 
บริษัทมีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทันทีทันใดหรือไม่ เช่น  

L.L.Bean พนักงานสามารถตอบค าถามนอกเหนือจากที่พิมพ์ไว้ในแคตตาล็อกได้ทันท่วงที 
 
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหลายที่จัดให้กับลูกค้า จะต้องพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
ที่ตรงต่อความต้องการที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร การวิจัย
ผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการก าหนดชนิดของผลิตภัณฑ์และระดับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญท่ีใหญ่มากในโปรแกรมด้านการบริหารคุณภาพของบริษัท 
 
 
 
 
 



 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 

หลักการสหกรณ์สากลปัจจุบันทั้ง 7 ข้อ ถือได้ว่าเป็นหลักการของการด าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงของการน าไปปฏิบัติดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ : หลักการของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 1 การเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ 
 การเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นการรับบุคคลที่มีความสมัครใจที่จะใช้บริการของสหกรณ์ และ
เต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ซึ่งจะไม่มีการกีดกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ไม่
ว่าจะอยู่ในสังคมต่างใดก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
 เมื่อมีการรับสมัครสมาชิกตามข้อที่ 1 แล้ว จะต้องมีการประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้ใช้สิทธิออก
เสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผู้แทนของสมาชิกมาด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง (one 
man one vote) และยังมีสิทธิและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของสหกรณ์ในท่ี
ประชุมใหญ่ 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
 เมื่อรับสมาชิกเข้ามาและมีการคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินการแล้ว (ตามหลักข้อที่2) 
สหกรณ์จะอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ต้องมีการด าเนินธุรกิจ (แยกตามประเภทของสหกรณ์) เพราะสมาชิก
สหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์และเป็นผู้ใช้บริการจากสหกรณ์ เป็นผู้ควบคุมสหกรณ์ด้วย ในฐานะที่
เป็นเจ้าของสหกรณ์ต้องเป็น “ผู้ให้” อย่างเที่ยงธรรม คือ ต้องถือหุ้นเป็นการลงทุนในธุรกิจของตน 
 เมื่อลงทุนในสหกรณ์เป็นทุนภายในแล้ว  สมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจ  มาใช้บริการที่สหกรณ์จัดไว้ให้ เมื่อสิ้นปี การบัญชีก็จะมีการสรุปผลก าไร/ขาดทุนจากการ
ด าเนินธุรกิจ โดยผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก หากสหกรณ์มีก าไรหรือส่วนเกินจากการด าเนินธุรกิจก็
จะต้องน ามาจัดสรรให้เกิดความเท่ียงธรรมตามแนวประชาธิปไตย 
 

เริ่ม 
หลักข้อที่ 1 
หลักข้อที่ 2 

บ ำรุงรักษำ 
หลักข้อที่ 3 
หลักข้อที่ 4 

พัฒนำใหย้ั่งยืน 
หลักข้อที่ 5 
หลักข้อที่ 6 
หลักข้อที่ 7 
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หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
 หลักการสหกรณ์ข้อนี้ไม่มีในหลักการสหกรณ์สากลเดิมเป็นการเพ่ิมเติมใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากตลาดการค้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงเป็นการค้าแบบเสรี  ท าให้สหกรณ์ท่ัวโลกต้อง
เผชิญหน้ากับธุรกิจข้ามชาติ ที่มีความได้เปรียบทั้งทางด้านเงินทุนและสิทธิทางฏหมาย  ประกอบกับ
สหกรณ์ต้องท าธุรกิจกับเอกชน  และกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนด
หลักการสหกรณ์ข้อนี้เอาไว้  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการครอบง าทางการเมือง  ครอบง าการด าเนินงาน 
และครอบง าทางการเงินจากผู้ที่สหกรณ์ต้องไปเกี่ยวข้องด้วย 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร 
 ผู้ที่ควรจะตอ้งได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และรับข้อมูลข่าวสาร คือ สมาชิก ตัวแทนสมาชิก 
ผู้จัดการสหกรณ์ พนักงานเยาวชน และบรรดาผู้น าทางด้านความคิด (ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา 
ฯลฯ)  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความเข้าใจ ในขบวนการสหกรณ์ให้กับเยาวชน และเป็นการให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้น าด้านความคิด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการขยายความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 6 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
 สหกรณ์ทุกประเภทสามารถร่วมมือกันในทางธุรกิจได้ โดยอาจจะร่วมมือทั้งในแนวดิ่ง 
(แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได้ เช่น ซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน กู้/ยืม เงินระหว่างกัน หรือ
ร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร 
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) ได้เพ่ิมเติม “ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน” 
เข้ามาเป็นหลักการข้อที่ 7 และถือปฏิบัติตั้งแต่ ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) เป็นต้นมา โดยหลักการ
สหกรณ์ข้อนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในสหกรณ์แต่ละประเภทไว้ใน Co-operative Agenda 21 ซ่ึง
ก าหนดให้สมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์ทุกประเภท มีการเรียนรู้และด าเนินการในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 


