
 

ความรู้เรื่อง                                      
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 

  

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า                               
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ก 
 

 

สารบัญ 
             หน้า 

1. ควำมเป็นมำ         1 

2. สหกรณ์บ้ำนมั่นคง        1  

3. จะจัดตั้งสหกรณ์บ้ำนมั่นคงได้อย่ำงไร      5 

4. กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์       7  

5. ปัญหำของสหกรณ์บ้ำนมั่นคง       7  

6. แนวทำงกำรส่งเสริมสหกรณ์บ้ำนมั่นคง      8 

 

 

 



1 
 

สหกรณ์บ้านม่ันคง 
1. ความเป็นมา 

  วันที่ 14 มกรำคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้อนมุติโครงกำรบ้ำนมั่นคง ตำมท่ีกระทรวง     กำร
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์เสนอ โครงกำรบ้ำนมั่นคงตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลที่จะพัฒนำชุมชน
แออัด ส่งเสริมให้ประชำชนมีที่อยู่อำศัย ชุมชนเข้มแข็ง และมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็น
โครงกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยครอบครัวละไม่เกิน 10 ,000 บำท และ 15,000 บำท (ระดับ
รำยได้ในปี 2546) โดยกำรจัดสร้ำงที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำนในชุมชนที่มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม พร้อม
จัดหำระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรที่จ ำเป็น รวมทั้งองค์ประกอบชุมชน เช่น ตลำด ศูนย์เด็กเล็ก สถำนที่
ประกอบอำชีพหรืออุตสำหกรรมขนำดย่อม ฯลฯ ระดับรำคำของบ้ำนมั่นคงจะอยู่ในระดับที่กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถรับภำระได้ โดยมีกรรมสิทธิ์ในลักษณะกำรเช่ำซื้อเป็นที่อยู่อำศัยของตนเอง นอกจำกกำรพัฒนำด้ำน
กำยภำพแล้ว ยังมีกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรส่งเสริมให้ผู้อยู่อำศัยในชุมชนตำมโครงกำรบ้ำน
มั่นคงมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนของตนเองเพ่ือให้ได้สภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมแก่กำรอยู่
อำศัยด้วย  
  วิธีกำรด ำเนินกำรโดยหลักกำรคือรัฐบำลให้กำรอุดหนุนชุมชนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภค และค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร และจัดหำแหล่งเงินกู้เป็นสถำบันกำรเงินที่ ให้สินเชื่อในอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ ำ ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรเช่ำซื้อที่อยู่อำศัย โดยค่ำงวดผ่อนช ำระไม่เกินร้อยละ 15 ของรำยได้
ครัวเรือน อัตรำดอกเบี้ยประมำณร้อยละ 4 ถึง 6 ปรับทุก 3-5 ปี และมีระยะผ่อนไม่เกิน 30 ปี  
  กำรปลูกสร้ำงบ้ำนมั่นคงมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) กำรปรับปรุงชุมชนในพ้ืนที่เดิม หรือ Slum Upgrading 
2) กำรปรับผังแปลงดินใหม่โดยพยำยำมคงโครงสร้ำงเดิม หรือ Reblocking 
3) กำรแบ่งปันที่ดิน หรือ Land Sharing เจ้ำของที่ดินขำยหรือให้เช่ำที่ดินบำงส่วนให้ชุมชน

ในรำคำถูกแลกกับกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินส่วนที่เหลือ 
4) กำรก่อสร้ำงรูปแบบใหม่ในบริเวณใกล้เคียงจุดที่อยู่เดิม หรือ Reconstruction   
5) กำรรื้อย้ำยชุมชนออกไปอยู่ท่ีใหม่ หรือ Relocation 

  ที่ดินที่น ำมำปลูกสร้ำงบ้ำนได้จำกกำรเช่ำที่รำชพัสดุ ซื้อจำกเอกชน เจ้ำของที่เดิม เป็นต้น 
และในกำรบริหำรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินกำรทั้งหมด จ ำเป็นต้องมีองค์กรที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
บริหำรจัดกำรเงิน และชุมชน จึงมีกำรส่งเสริมให้จัดตั้ง “สหกรณ์บ้ำนมั่นคง” ขึ้น 
 

2. สหกรณ์บ้านม่ันคง   

  สหกรณ์บ้ำนมั่นคงเป็นสหกรณ์บริกำร จัดตั้งตำมนโยบำยของรัฐบำล สมำชิกสหกรณ์มำจำก
คนในชุมชนที่ต้องกำรที่อยู่อำศัย สหกรณ์มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินของรัฐบำลเพ่ือให้เกิดชุมชนที่มีคุณภำพ 
สมำชิกสหกรณ์มีควำมอยู่ดีกินดี กำรจัดตั้งสหกรณ์บ้ำนมั่นคง เป็นกำรร่วมมือกันท ำงำนของหลำยหน่วยงำนใน
เชิงบูรณำกำร ได้แก่ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ กรมธนำรักษ์ 
สถำบันกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ กำรแก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัยของชุมชนให้มีควำม
มั่นคงอย่ำงยั่งยืนโดยใช้ระบบสหกรณ์บริหำรจัดกำรชุมชน 
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กำรจัดตั้งสหกรณ์บ้ำนมั่นคง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหำชุมชนแออัดอย่ำงเป็นระบบในแต่ละเมืองทั่วประเทศ  
 เพ่ือให้คนจนในเมืองมีชุมชนมั่นคง มีคุณภำพชีวิตดี ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำด้ำน

กำยภำพ เศรษฐกิจสังคม  
 เพ่ือให้เกิดรูปธรรมและรูปแบบของกำรแก้ปัญหำที่อยู่อำศัยของชุมชนแออัดอย่ำง

หลำกหลำย  
 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อม ควำมสำมำรถ องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับชุมชนและ

ท้องถิ่น  
 เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง/ผ่อนปรน กฎระเบียบให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยให้มีควำมมั่นคง สวยงำม น่ำอยู่ 
 เพ่ือให้เกิดแผนและทิศทำงกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงบูรณำกำร 
 เพ่ือให้เกิดกำรรองรับสถำนภำพของชุมชนและคนจน 
 เพ่ือให้เกิดระบบกำรจัดกำรชุมชนที่มีประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เกิดกลไกกำรพัฒนำที่มีส่วนร่วมหลำยฝ่ำย 

สหกรณ์บ้ำนมั่นคงมีบทบำทส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
1) รับเงินจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน มำบริหำรโดยจัดสรรตำมวัตถุประสงค์ของรัฐบำล 

ประกอบด้วย 
 ให้สมำชิกกู้ซื้อบ้ำนและที่ดิน 
 พัฒนำสำธำรณูปโภคชุมชน 
 บริหำรจัดกำรโครงกำรบ้ำนมั่นคง 
 เงินอุดหนุนให้เปล่ำส ำหรับสหกรณ์ 

2) ติดตำมหนี้จำกสมำชิก และส่งเงินคืนสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 
3) ร่วมกับหน่วยงำนอื่นพัฒนำสำธำรณูปโภคชุมชน อำทิ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ถนน ฯลฯ 
4) ส่งเสริมกำรออมในชุมชนด้วยกำรส่งเสริมให้สมำชิกซื้อหุ้นและฝำกเงินกับสหกรณ์ ทั้งนี้

บำงสหกรณม์ีกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นก่อนและออมเงินในกลุ่มออมทรัพย์ บำงแห่ง
เริ่มออมหลังจำกมีสหกรณ์ 

5) จัดบริกำรแก่สมำชิก เช่น บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค ฯลฯ 
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  กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์บ้ำนมั่นคงแสดงดังภำพ 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

พัฒนำ
สำธำรณูปโภค
ชุมชน 

 
 
 
 

สมำชิก 

 

ส ห ก ร ณ์ บ ร ิก า ร บ้ า น มั ่น ค ง บ้ า น ส ว ย  จ า กั ด 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
พอช. สนับสนุนเงิน
ส ำหรับ 

 สินเชื่อบ้ำน 
 สำธำรณูปโภค 
 เงินอุดหนุน 
 ค่ำบริหำรจัดกำร 

 สหกรณ์ส่งเงินสินเช่ือบ้ำน
คืนสถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน  

การด าเนินงานโครงการบ้านม่ันคง 

 สินเชื่อร้อยละ 90 
ของรำคำบ้ำนและ
ที่ดิน 

อุดหนุนค่ำ
ก่อสร้ำงบ้ำน 

 สมำชิกถือหุ้นและ
ออมกับสหกรณ์ 

 ใช้หนี้เงินกู้ 15 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยร้อย
ละ 4 
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ส ำหรับสมำชิกในชุมชนที่ร่วมเป็นสมำชิกสหกรณ์จะได้รับประโยชน์มำกมำย และมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มีบริกำรจำกสหกรณ์  
 

สมาชิกสหกรณ์ได้อะไร 

สำธำรณูปโภคพร้อม 
 

ชุมชนน่ำอยู ่
สิ่งแวดล้อมดี 

 

มีเงินออม 
 เป็นเจ้ำของสหกรณ์ 

 

มีสิทธิมีเสียงในชุมชน 
 

ภูมิใจที่มีบ้ำนเป็นของตนเอง 
 

ซ้ือบ้ำนด้วยเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ ำ   
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3. จะตั้งสหกรณ์บ้านม่ันคงได้อย่างไร 
  กำรจดัตั้งสหกรณ์บ้ำนมั่นคงมีข้ันตอนต่ำงๆ คล้ำยคลึงกับกำรจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ แต่มี
ขั้นตอนที่พิเศษกว่ำสหกรณ์ประเภทอ่ืนคือมีขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อมของสมำชิกให้มีควำมเข้ำใจใน
โครงกำรและมีวินัยกำรออม นอกจำกนี้ยังมีกำรเตรียมที่ดินในกำรปลูกสร้ำงบ้ำนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญก่อน
จัดตั้งสหกรณ ์

 
ข้อพิจารณาในการจัดตั้งสหกรณ์บ้านม่ันคง 

 

 
 
  เมื่อชุมชนพร้อมแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องกำรจัดตั้งสหกรณ์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้ 
 
 
 
  1) ส ำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีปัญหำเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อำศัยในชุมชน 
  2) ก ำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตำมอุดมกำรณ์ 
      หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์ 
  3) จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ประกอบด้วย
      กำรด ำเนินธุรกิจ กำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ แหล่งที่มำของเงินทุน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย เพ่ือ 
      พิจำรณำควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งสหกรณ์ 
 
 
 
  คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ แต่งตั้งตัวแทนไปประสำนงำนกับส ำนักงำนสหกรณ์ 

ชมุชนต้องการ

ชมุชนมี
กิจกรรม

ร่วมกนัมาก่อน

มีสถานภาพ
เป็นชมุชน
ชดัเจน

มีความชดัเจน
เร่ืองท่ีดนิ

ขนาด
เหมาะสม

ชมุชนเข้าใจ
เร่ืองสหกรณ์

ขั้นตอนที่  1 เตรียมการเบื้องต้น 
 

ขั้นตอนที่  2 ประสานงาน 
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จังหวัด หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1, พื้นที่ 2 ที่เป็นหน่วยงำนก ำกับ ดูแล แนะน ำ 
ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือขอค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดตั้งสหกรณ์และก ำหนดวันประชุม  
ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
 
 
 
   
  เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ 
  1) ก ำหนดชื่อสหกรณ์ท่ีจะขอจัดตั้ง 
  2) คัดเลือกบุคคลในที่ประชุม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน เป็นผู้แทน เรียกว่ำ “คณะผู้จัดตั้ง 
                         สหกรณ์” เพ่ือด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรขอจัดตั้งสหกรณ์ 
  3) เสนอควำมคิดเห็นในกำรร่ำงข้อบังคับสหกรณ์ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ ก ำหนดแผนธุรกิจ 
        และแผนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
  4) ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด ำเนินกำรยื่นเรื่องขอจองชื่อสหกรณ์ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วิธี  
   - จองผ่ำนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   - จองผ่ำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร  
     พ้ืนที่ 1, พ้ืนที่ 2 
 
 
     
  เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ 
  1) จัดท ำร่ำงข้อบังคับสหกรณ์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ ก ำหนดแผนธุรกิจและแผนกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
  2) จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์ จัดท ำทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้น 
 
 
 
     
  เพ่ือรับทรำบเรื่องต่ำงๆ ที่จะเสนอขอจัดตั้งสหกรณ์ ได้แก่ 

1) รับทรำบ ชื่อสหกรณ์ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจและแผนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  
2) รับทรำบร่ำงข้อบังคับสหกรณ์ 

 
 
 
  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเสนอขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
ประกอบด้วย 
  1) ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
  2) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์ (เอกสำรขั้นตอนที่ 3) 

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์สหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 6 การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
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  3) ข้อบังคับสหกรณ์ แผนธุรกิจและแผนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง (เอกสำรขั้นตอน
ที่ 4) 
  4) บัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์ (เอกสำรขั้นตอนที่ 4) 
  5) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์ (เอกสำรขั้นตอนที่ 5) 
 
4. การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
  แม้วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์บ้ำนมั่นคงคือกำรบริหำรจัดกำรเงินเพ่ือจัดหำและพัฒนำ    
ที่อยู่อำศัยให้ชุมชน แต่เมื่อสมำชิกได้ผ่อนช ำระหนี้เงินกู้ค่ำบ้ำนและที่ดินแล้ว สหกรณ์บ้ำนมั่นคงยังคงมีบทบำท
ต่อไปในกำรด ำเนินธุรกิจตอบสนองควำมต้องกำรสมำชิกเพรำะกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนยังคงมีอยู่ สหกรณ์จึง
ควรเป็นศูนย์กลำงของชุมชนในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแ วดล้อมด้วย 
สหกรณ์บ้ำนมั่นคงจึงมีธุรกิจได้หลำกหลำย ทั้งด้ำนบริกำรทำงกำรเงิน ส่งเสริมกำรออม กำรให้ควำมรู้ด้ำน
สหกรณ์และกำรศึกษำอบรมเพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรบริกำรซ่อมแซมที่พักอำศัย บริกำรก ำจัดขยะ กำร
จัดหำสินค้ำที่จ ำเป็นมำขำยให้สมำชิกในรำคำยุติธรรม กำรสนับสนุนส่งเสริมอำชีพของสมำชิกด้วยกำรหำตลำด
ส ำหรับสินค้ำที่ผลิตโดยสมำชิก เป็นตัวแทนรวบรวมผลผลิตของสมำชิกไปจ ำหน่ำย เป็นต้น  ทั้งหมดนี้สำมำรถ
ท ำให้สมำชิกอยู่ดีกินดี มีควำมรู้ พ่ึงตนเองได้ ท่ำมกลำงสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 

กิจกรรมและธุรกิจสหกรณ์บ้านม่ันคง 
 

 
 
 
5. ปัญหาของสหกรณ์บ้านม่ันคง 
  จำกควำมเป็นมำของสหกรณ์บ้ำนมั่นคง สหกรณ์ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตำมควำมต้องกำรของ
สมำชิก แต่จัดตั้งตำมวัตถุประสงค์ของรัฐบำล จึงมีปัญหำที่เกิดจำกควำมพร้อมของกรรมกำรและสมำชิก
สหกรณ์ ได้แก่ 

รับฝากเงิน

ให้เงินกู้

จดัหาสนิค้า
อปุโภคบริโภมา

จ าหน่าย

รวบรวมผลผลติ
ของสมาชิกไป
จ าหน่าย

แปรรูปผลผลติ

ให้บริการ
สมาชืก

สง่เสริมอาชีพ

ให้การศกึษา
อบรมแก่สมาชิก
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5.1 สมำชิกขำดควำมเข้ำใจเรื่องสหกรณ์ เนื่องจำกสมัครเป็นสมำชิกเพรำะเป็นเงื่อนไขที่จะ
ท ำให้มีบ้ำน ไม่ได้มีควำมสนใจเรื่องสหกรณ์อย่ำงจริงจัง ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์และ
วิธีกำรสหกรณ์ นอกจำกนี้ สมำชิกสหกรณ์บ้ำนมั่นคงมีหลำกหลำยอำชีพและต้องใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำร
ประกอบอำชีพ ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรศึกษำหำควำมรู้เรื่องสหกรณ์ 

5.2 ควำมเชื่อมั่นของสมำชิกเป็นสิ่งส ำคัญ สมำชิกเชื่อว่ำเป็นสมำชิกแล้วจะได้บ้ำน แต่
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ท ำให้สมำชิกขำดควำมเชื่อมั่นในตัวสหกรณ์ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงและกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

5.3 หลำยสหกรณ์ไม่สำมำรถจัดท ำบัญชีได้เอง และงบประมำณไม่พอจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
ต้องอำศัยบุคลำกรภำครัฐช่วยเหลือจัดท ำบัญชีให้ 

5.4 ขำดระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ กำรจัดท ำทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น 
ไม่เรียบร้อย และไม่เป็นปัจจุบัน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรยังไม่ปลอดภัย และไม่มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ในกำรควบคุมภำยในอย่ำงชัดเจน 

5.5 สหกรณ์บำงแห่งประสบปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ กำรจัดสรรที่ดินใหม่อำจ
ท ำให้มสีมำชิกบำงคนเสียประโยชน์ เช่น ได้รับกำรจัดสรรที่ดินน้อยกว่ำเนื้อที่ที่เคยอยู่เดิม 

5.6 ปัญหำกำรช ำระหนี้ไม่เป็นไปตำมก ำหนด 
5.7 สหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
5.8 สหกรณ์บำงแห่งไม่ได้ยุบเลิกกลุ่มออมทรัพย์เดิมแต่คงไว้และระดมเงินออมจำกสมำชิก

โดยไม่มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกลุ่มอย่ำงรัดกุม และใช้งบประมำณบำงส่วนของสหกรณ์ในกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ 

 
6. แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านม่ันคง 
  จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยปัญหำที่พบในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์บ้ำนมั่นคง และ
ประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนวทำงในกำรส่งเสริมสหกรณ์บ้ำนมั่นคง ดังนี้ 
  6.1 ควำมเชื่อมั่นต่อสหกรณ์และควำมร่วมมือร่วมใจของสมำชิกเป็นปัจจัยส ำคัญต่อ
ควำมส ำเร็จของสหกรณ์และควำมยั่งยืนของชุมชน สหกรณ์จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมมั่นใจให้สมำชิกแน่ใจว่ำ
เป็นสมำชิกสหกรณ์แล้วได้ประโยชน์ และเป็นที่พ่ึงพำแก่สมำชิก มีกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส ตำมหลักกำร 
วิธีกำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์ จึงจ ำเป็นที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องให้ควำมรู้ กำรศึกษำอบรมแก่บุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง อำทิ 

o สมำชิกสหกรณ์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์ บทบำท
หน้ำที่ในฐำนะเจ้ำของสหกรณ์ รูปแบบวิธีกำรด ำเนินงำน ธุรกิจของสหกรณ์  สิทธิ
และหน้ำที่ของสมำชิก ตลอดจนประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับจำกสหกรณ์ 

o คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์ 
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์ 
ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

o เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์  บทบำท
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในฐำนะฝ่ำยจัดกำร ระบบบัญชีและกำรเงินสหกรณ์  
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
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o ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์ 
บทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์ 
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับระบบบัญชีเบื้องต้น ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

  6.2 ส่งเสริมให้สหกรณ์เรียนรู้จำกสหกรณ์ท่ีดีด้วยกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยสหกรณ์          กำร
ประชุม กำรดูงำนสหกรณ์อ่ืน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงและสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง 
  6.3 ให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกฝนจัดท ำบัญชี ให้สหกรณ์จัดท ำบัญชีได้เองโดยไม่ต้องพ่ึง
บุคลำกรภำครัฐ และให้วำงกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินอย่ำงรัดกุมป้องกันปัญหำทุจริต  

6.4 ส่งเสริมกำรควบคุมภำยใน ก ำหนดผู้รับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมภำยในให้ชัดเจน  
6.5 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีบทบำทในกิจกรรมชุมชน เช่น จัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เพ่ือ

สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน ประสำนประโยชน์และลดควำมขัดแย้ง ให้เป็นชุมชนที่มีควำมสุข ปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข   
  6.6 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีบทบำทในกำรส่งเสริมอำชีพแก่สมำชิกให้มีรำยได้เพียงพอแก่กำร
ด ำรงชีพและส่งช ำระหนี้ โดยสำมำรถส่งเสริมอำชีพใหม่ด้วยกำรฝึกอบรม และกำรสนับสนุนอำชีพเดิมด้วยกำร
ช่วยหำช่องทำงกำรตลำด เป็นต้น 
  6.7 สมำชิกสหกรณ์บ้ำนมั่นคงเป็นผู้มีรำยได้น้อย เมื่อส่งช ำระหนี้ค่ำบ้ำนและที่ดินจนครบ 
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะก่อหนี้อีกเรื่อยๆ สหกรณ์จึงควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักออมเงินด้วยกำรฝำก
เงินและซื้อหุ้นสหกรณ ์เพ่ือให้สมำชิกพ่ึงพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 
  6.8 วำงระบบโครงสร้ำงบุคลำกร กำรมอบหมำยงำนตำมควำมถนัดและเหมำะสม กำร
ก ำหนดสำยงำนบังคับบัญชำ ระบบเงินเดือนและค่ำจ้ำง กำรวำงระบบฐำนข้อมูลสหกรณ์ด้ำนต่ำงๆ 
  6.9 ก ำหนดแผนธุรกิจของสหกรณ์ตำมควำมเหมำะสมแก่ฐำนะและศักยภำพของแต่ละ
สหกรณ์ เป็นแผนธุรกิจที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  6.10 กำรส่งเสริมสหกรณ์ต้องพยำยำมท ำควำมเข้ำใจวิถีชุมชน เช่น สมำชิกสหกรณ์บ้ำน
มั่นคงประกอบอำชีพทั้งวัน ต้องประชุมกรรมกำรกันในวันหยุดหรือเวลำกลำงคืน เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมต้องเข้ำใจ
และเสียสละ และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่องแม้สหกรณ์จะด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนและสำธำรณูปโภคเสร็จเรียบร้อย
แล้วยังต้องส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลำงของชุมชนต่อไป 
 
  

------------------------------------------------- 
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