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ทั้งในด้านงานการที่ท�าด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ท�าด้วยสมอง 

และงานการที่ท�าด้วยใจ
ทุกอย่างน้ีขาดไม่ได้ ต้องพร้อม...

การสหกรณ์น้ีถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่า
เป็นวิธีทางเดียวที่จะท�าให้มี

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖
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ค�ำน�ำ

คณะรฐัมนตรไีด้มกีารประชมุ เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ มมีติเหน็ชอบ

ให้ประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์

และแนวทางในการด�าเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  

โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์และแนวทางในการด�าเนินงาน 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  

ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ สนบัสนนุและพฒันาการรวมกลุม่ของประชาชน

ด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนงานที่ 

๒.๑.๒ การขบัเคลือ่นวธิกีารสหกรณ์สูช่มุชน ได้ก�าหนดเป้าหมายคอื กลุ่มเศรษฐกจิ

และสังคมในชุมชน มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในประเด็น

การขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน มีแนวทางการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน

และมีประสิทธิภาพ ส�านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

จงึได้จัดท�าค�าแนะน�าการส่งเสรมิกลุม่เศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน ให้มกีารบรหิาร

จัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค�าแนะน�าฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมกลุ่มในความรับผิดชอบ ให้มีการ

บรหิารจดัการในกลุม่ด้วยวิธกีารสหกรณ์ เพือ่สร้างกลุม่ให้มคีวามเข้มแขง็ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ธันวาคม ๒๕๕๖
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๑. ควำมเป็นมำ

คณะรฐัมนตรไีด้มกีารประชมุ เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ มมีติเหน็ชอบ

ให้ประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์

และแนวทางในการด�าเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และ

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์และแนวทางในการด�าเนนิงาน

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์ ประกอบด้วย ๕ ยทุธศาสตร์ 

ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ 

สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วย 

วิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  

การตลาดและการเงิน ของสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเคร่ืองมือใน

การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ 

และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของ

ประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยใช ้

วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน แผนงานที่ ๒.๑.๒ การขับเคลื่อน
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วิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน ได้ก�าหนดเป้าหมายคือ กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในประเด็นการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน 

มีแนวทางการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�า 

ค�าแนะน�าการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้มีการบริหารจัดการ

ภายในกลุม่ด้วยวธิกีารสหกรณ์ขึน้ เพือ่ใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานในการส่งเสรมิ 

กลุ ่มในความรับผิดชอบ ให้มีการบริหารจัดการในกลุ ่มด้วยวิธีการสหกรณ์  

เพื่อสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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๒. กำรส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน ให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่ม

ด้วยวิธีกำรสหกรณ์

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ได้กล่าวถึง “กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม” 

ซึ่งหมายถึง กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนเพื่อด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และ/หรือด�าเนินกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม (กลุ่มเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน) โดยอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐหรือ

หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ 

กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตามความหมายข้างต้น จึงเป็นกลุ่ม

ท่ีอยู่ในการแนะน�า ส่งเสริมของหลายหน่วยงาน ส�าหรับแนวทางในการส่งเสริม

กลุม่เศรษฐกิจและสงัคม ให้มกีารบรหิารจดัการด้วยวธิกีารสหกรณ์มขีัน้ตอน ดงันี้

๒.๑ ก�าหนดเป้าหมายและคุณสมบัติของกลุ่มในการส่งเสริม

 หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลและส่งเสริมกลุ ่มเศรษฐกิจและสังคม 

ก�าหนดเป้าหมายกลุม่ทีจ่ะแนะน�าส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจัดการด้วยวธิกีารสหกรณ์

ให้ชดัเจน โดยกลุ่มที่จะก�าหนดเป็นเป้าหมายมีคุณสมบัติ ดังนี้

 (๑) กลุ่มต้องมีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐ คน

 (๒) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีสัมพันธภาพ/ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ในกลุ่ม

 (๓) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ในด้านเศรษฐกิจและ/หรือสังคม
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๒.๒ การแนะน�าส่งเสริมกลุ ่มให้มีการบริหารจัดการด้วยวิธีการ

สหกรณ์มีแนวทาง ดังนี้

 (๑) ศกึษาท�าความเข้าใจเกีย่วกบัอดุมการณ์ หลักการและวธิกีาร

สหกรณ์

 (๒) ส�ารวจและจัดท�าข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในความรับ

ผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามประเด็นในข้อ 

๒.๑ และกลุ่มที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประเด็นในข้อ ๒.๑ 

 (๓) การด�าเนนิการส่งเสรมิกลุม่ให้มกีารบรหิารจดัการด้วยวธิกีาร

สหกรณ์มีแนวทาง ดังนี้

  ๑) สมาชิกกลุ่ม

   ๑.๑) ผู้ที่จะเป็นสมาชิก

     มีความสมัครใจ ไม่มีการบังคับหรือถูกข่มขู่

     เป็นผู้ตัดสินใจโดยอิสระ 

     มคีวามต้องการร่วมกนัและสามารถใช้บริการ 

      ของกลุ่ม

     เต็มใจรับผิดชอบต่อกลุ่ม เช่น การถือหุ้นกับ 

     กลุ่ม การท�ากิจกรรม/ธุรกิจกับกลุ่ม การม ี

     ส่วนร่วมในการควบคุมการบริหารงานกลุ่ม 

     เป็นต้น

   ๑.๒) กลุ่ม มีการก�าหนด กติกาในการรับสมาชิก เช่น

     คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิก

     ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

     มกีารชีแ้จงข้อมลูของกลุม่ เช่น วตัถปุระสงค์  

     กิจกรรมและฐานะของกลุ่ม เป็นต้น

   



ค�ำแนะน�ำ กำรส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม

ในชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มด้วยวิธีกำรสหกรณ์ 5

  ๒) กรรมการกลุ่ม

   กลุ ่มต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งจาก 

ท่ีประชุมสมาชิกทั้งหมดเพื่อท�าหน้าที่บริหารงานกลุ่มแทนสมาชิก เพราะกลุ่ม

มีสมาชิกหลายคน ไม่สามารถร่วมกันบริหารงานกลุ่มได้ทุกคน จึงจ�าเป็นต้องมี 

ผู้แทนสมาชิกซึ่งเรียกว่า “กรรมการกลุ่ม” โดยกรรมการกลุ่มมาจากการเลือกตั้ง

จากสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการกลุ่ม มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

    สมาชิกกลุ่มท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ต้องมี

ความสมัครใจ เสียสละ และท�างานเพื่อส่วนรวม

    กลุ่มมีการก�าหนดกฎ/กติกาและวิธีการเลือกตั้ง

กรรมการไว้อย่างชัดเจน

    การเลือกตั้งกรรมการกลุ ่มใช้วิธีการตามหลัก

ประชาธปิไตย คือ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเพื่อลงคะแนนเท่าเทียมกัน (หนึ่งคน 

หนึ่งเสียง) 

    กลุ ่มมีการก�าหนดบทบาท ภารกิจ หน ้าที่  

ของกรรมการกลุ่ม
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  ๓) ก�าหนด กฎ กติกา

   กลุม่ต้องมกีารก�าหนด กฎ/กตกิาในการอยูร่่วมกนั เพือ่

ใช้เป็นหลกัหรอืกรอบในการด�าเนนิงาน และให้สมาชกิทกุคนได้ถอืปฏบิตัใินทศิทาง

เดียวกัน รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

    สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎ/กติกา  

    ของกลุ่ม 

    การก�าหนด หรือแก ้ไขเพิ่มเติม กฎ/กติกา 

    ของกลุ่ม ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

    กลุ่มสมาชิก

    ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

    เปิดเผยให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้

  ๔) กิจกรรมกลุ่ม

   กลุม่ต้องมวีตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายในการรวมตวักนั

เป็นกลุ่ม อาจมีหนึ่งกิจกรรมหรือหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนั้นตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิก การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

    มีการส�ารวจ/สอบถามความต้องการของสมาชิก 

ในกลุ่ม อาจด�าเนินการในลักษณะการประชุมกลุ่ม/ส�ารวจ/สอบถาม เป็นต้น

    ด�าเนินการตามความต้องการของสมาชิก

    สมาชิกมีส่วนร่วมในการก�าหนดกิจกรรม/ธุรกิจ 

    ของกลุ่ม

    สมาชิกมีส ่วนร่วม/ช่วยเหลือกลุ ่มในด้านทุน 

    ด�าเนินงาน/กิจกรรม

    สมาชิกมาใช้บริการของกลุ่ม
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    สมาชิกเสนอแนะติชมการด�า เนินกิจกรรม 

    ของกลุ่ม

  ๕) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

   กลุม่มาจากการรวมตวักนัของสมาชกิ เพ่ือการช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกันในด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

โดยสมาชิกกลุ่มจะอยู่ในฐานะเจ้าของ 

(การถอืหุน้) ในฐานะผูบ้รหิารงาน (ได้รบั 

เลือกตั้งเป็นกรรมการ) และในฐานะผู้ใช้

บริการ (ลูกค้าของกลุ่ม) สมาชิกทุกคน

จึงต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม  

มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

   ๕.๑) ในส่วนกลุ่ม

     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่ม

     ส�ารวจ/สอบถามต้องการของสมาชิก

     วิเคราะห์การส�ารวจ/ข้อมูลที่จะด�าเนิน 

     กิจกรรม เพื่อเตรียมการ (ปัจจัยภายใน/ 

     ภายนอก)

     ด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

     และความต้องการของสมาชิก
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   ๕.๒) ในส่วนสมาชิก

     มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเงินทุน (การถือ 

     หุ้น/การฝากเงินกับกลุ่ม)

     มีส่วนร่วมในการใช้บริการกิจกรรม/ธุรกิจ 

     ของกลุ่ม (เป็นลูกค้า) 

     มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม

     มส่ีวนร่วมในทกุกิจกรรม รวมท้ังเสนอแนะให้ 

     มกีารบรกิารทีด่ขีึน้ เช่น การตดิตาม เสนอแนะ 

     การบริหารจัดการกิจกรรม/ธุรกิจกลุ่ม

    

  ๖) โปร่งใส ตรวจสอบได้

   การด�าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ ่มจะเกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ของส่วนรวม การมีระบบที่ตรวจสอบได้ ท�าให้ทุกฝ่ายเชื่อถือศรัทธา 

อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกลุ่ม หากมีข้อผิดพลาด หรือ 

ข้อสงสัยในการบริหารจัดการ ก็จะท�าให้ล่วงรู้โดยเร็ว สามารถแก้ไขได้ทันการณ์  

มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

   ๖.๑) มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน เช่น 

รายงานประจ�าปี โดยเฉพาะด้านการเงิน (การรับ-จ่ายเงิน)

   ๖.๒) มีการจัดท�าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้เป็น

ปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง

   ๖.๓) มกีารประชมุและบนัทกึรายงาน ทัง้การประชมุ

สมาชิกกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ

   ๖.๔) ให้มีการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิก 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มได้รับทราบ
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  ๗) แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

   กลุม่มกีารด�าเนนิกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นให้บรกิารแก่สมาชกิ

ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การเงินด้านต่าง ๆ มีรายรับและรายจ่าย กลุ่มที่มี

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

และจะส่งผลให้กลุ่มมีผลก�าไร กลุ่มจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้

เป็นธรรม มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

   ๗.๑) สมาชกิกลุม่มกีารประชมุกนัเพือ่ก�าหนดรายการ

และจ�านวนเงินในการแบ่งปันผลประโยชน์ (ก�าไร) 

   ๗.๒) กลุ ่มมีการก�าหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ 

(ก�าไร) ให้มีรายการดังนี้

     เงนิทนุในการพฒันางานกลุม่ (เป็นทนุส�ารอง)

     ผลตอบแทน (เงินปันผล) แก่สมาชิกในส่วน

ที่ร่วมลงทุนกับกลุ่มในการถือหุ้น

     ผลตอบแทน (เงนิเฉลีย่คนื) แก่สมาชกิในส่วน

ที่ท�ากิจกรรม/ธุรกิจกับกลุ่ม 

     เงินทุนเพื่อช่วยเหลือ/ตอบแทนสังคมและ

ชุมชน
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  ๘) การควบคุมกลุ่มโดยสมาชิก

   กลุ่มเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิก (มีการถือหุ้น) 

ด�าเนินการโดยสมาชกิ (การได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ) เพ่ืออ�านวยประโยชน์แก่

สมาชิก (การใช้บริการของสมาชิก : ลูกค้า) ซึ่งกลุ่มอาจมีข้อผิดพลาดหรือความ

เส่ียงในการด�าเนินกิจกรรมหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ 

มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

   ๘.๑) มีการประชุมร่วมกันของสมาชิกทั้งหมดอย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

   ๘.๒) มีการก�าหนดนโยบาย/วางแผนงานในปีต่อไป

   ๘.๓) มีการพูดคุย ปรึกษา หารือ รับทราบปัญหาและ

เสนอแนะ เพื่อการหาแนวทางแก้ไขกระบวนการด�าเนินงานให้ดีขึ้น 

   ๘.๔) มกีารตดัสนิใจหรอืท�าความตกลงร่วมกนัในเรือ่ง

ต่าง ๆ ที่ส�าคัญของกลุ่ม

   ๘.๕) มกีารเลอืกตัง้กรรมการกลุ่มโดยท่ีประชมุสมาชกิ
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๓. กำรประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยวิธีกำรสหกรณ์

เมื่อได้มีการด�าเนินการแนะน�า ส่งเสริมให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมที่มี

คุณสมบัติตามที่ก�าหนดและอยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีการบริหารจัดการด้วย 

วธิกีารสหกรณ์มาช่วงเวลาหนึง่แล้ว จะต้องมกีารตรวจสอบว่า กลุม่นัน้มกีารบรหิาร

จดัการด้วยวธีิการสหกรณ์ในระดบัใด จ�านวนเท่าใด โดยขัน้ตอนการประเมนิ ดงันี้

๓.๑ จัดท�าข้อมูลจ�านวนกลุ่ม ดังนี้ 

 ๑) จ�านวนและรายชื่อกลุ่มทั้งหมด 

 ๒) จ�านวนกลุ่มและรายชื่อที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนด 

 ๓) จ�านวนและรายชื่อกลุ่มที่เข้าไปแนะน�าส่งเสริม

๓.๒ เกณฑ์การประเมินกลุ่ม 

 ๑) ก�าหนดประเมินกระบวนการกลุ่มไว้ ๓ ระดับ ดังนี้

  ระดับ ๐ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม ไม่มีการด�าเนินการ

  ระดับ ๑ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม มีการด�าเนินการเป็น

ครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง

  ระดับ ๒ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม มีการด�าเนินการเป็น

ประจ�า ต่อเนื่อง

 ๒) ก�าหนดกระบวนการกลุ่มไว้ ๓๐ รายการ
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 ๓) ระดบัคะแนนกระบวนการกลุม่ในการน�าวธิกีารสหกรณ์ไปใช้

  ระดับ ๐ ไม่มีการด�าเนินการ เท่ากับ ๐ คะแนน

  ระดับ ๑ มกีารด�าเนินการเป็นครัง้คราว ไม่ต่อเนือ่ง เท่ากบั 

๑ คะแนน

  ระดับ ๒ มีการด�าเนินการเป็นประจ�า ต่อเนื่อง เท่ากับ  

๒ คะแนน

๓.๓ การประเมินการส่งเสริมกลุ่มที่เข้าไปแนะน�า ส่งเสริม

 ๑) กลุม่เศรษฐกจิและสงัคมท่ีมกีระบวนการกลุม่ในระดับ ๑ และ

ระดับ ๒ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕ รายการ ถือว่า กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีการ

บริหารจัดการด้วยวิธีการสหกรณ์

 ๒) กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีกระบวนการกลุ่มในระดับ ๐  

รวมกนัมากกว่า ๕ รายการ ถือว่า กลุม่เศรษฐกจิและสงัคมนัน้ มกีารบรหิารจดัการ

ด้วยวิธีการสหกรณ์ไม่ครบถ้วน

๓.๔ แบบประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนมีการบริหาร

จัดการด้วยวิธีการสหกรณ์ใช้แบบประเมินในภาคผนวก
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๔. กำรรำยงำนผลกำรส่งเสริม

หน่วยงานที่ด�าเนินการแนะน�า ส่งเสริมกลุ่มในความรับผิดชอบให้ใช้ 

วิธีการสหกรณ์ในการบรหิารจดัการภายในกลุม่ด้วยวธิกีารสหกรณ์ ขอความร่วมมอื 

รายงานผลถึงส�านักงานสหกรณ์จังหวัด ดังนี้

๔.๑ รายงานผลการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้ใช้วิธีการ

สหกรณ์ในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ตามแบบที่ ๑ ในภาคผนวก

๔.๒ รายงานผลการประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนมีการ

บริหารจัดการด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามแบบที่ ๒ ในภาคผนวก
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ภำคผนวก
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แบบประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนมีการบริหารจัดการ

ด้วยวิธีการสหกรณ์

ชื่อกลุ่ม........................................................................

ค�าชี้แจง : ๑. แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินกลุ ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

  ที่ได้รับการแนะน�า ส่งเสริมให้กลุ่มมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วย 

  วิธีการสหกรณ์ 

 ๒. แบบสอบถามนีใ้ห้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและเป็นหน่วยงานทีเ่ข้าไปแนะน�า  

  ส่งเสริมเป็นผู้ประเมิน

 ๓. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

  ส่วนที่ ๒ รายการประเมิน

  ส่วนที่ ๓ สรุปการประเมิน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

 (๑) ชื่อกลุ่ม......................................................................................................

 (๒) ที่ตั้งกลุ่ม....................................................................................................

 (๓) จ�านวนสมาชิก.........................คน

 (๔) กิจกรรมของกลุ่ม.......................................................................................

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

ส่วนที่ ๒ รายการประเมิน

 ให้ท�าเครื่องหมาย  ในช่องที่กลุ่มมีกระบวนการตามระดับ ดังนี้ 

 ระดับ ๐ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม ไม่มีการด�าเนินการ

 ระดับ ๑ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม มีการด�าเนินการเป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง

 ระดับ ๒ หมายถึง กระบวนการกลุ่ม มีการด�าเนินการเป็นประจ�า ต่อเนื่อง
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กระบวนการกลุ่ม

ระดับกระบวนการกลุ่ม

(๐) 

ไม่มีการ

ด�าเนินการ

(๑) 

เป็นครั้งคราว/

ไม่ต่อเนื่อง

(๒)

เป็นประจ�า/

ต่อเนื่อง

๑ การชี้แจงท�าความเข้าใจข้อมูลกลุ่มให้บุคคลที่จะเข้าเป็น

สมาชิกได้รับทราบก่อนรับเป็นสมาชิก

๒ การรับบุคคลเข ้าเป ็นสมาชิกโดยผ ่านมติ ท่ีประชุม

กรรมการกลุ่ม

๓ การประชุมกรรมการ

๔ การประชุมใหญ่สมาชิก

๕ การบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

๖ การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมตามหลกัประชาธปิไตย 

(หนึ่งคนหนึ่งเสียง)

๗ สมาชิกมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย/ทิศทางการ

ด�าเนินงาน

๘ การเลือกตั้งกรรมการกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกในท่ีประชุม

ใหญ่สมาชิก

๙ คณะกรรมการได้ส�ารวจ/สอบถามความต้องการของ

สมาชิกก่อนด�าเนินกิจกรรม

๑๐ การจัดท�าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�าปีเสนอ

ที่ประชุมใหญ่สมาชิก

๑๑ การก�าหนดกฎ กติกาของกลุ่มเป็นลายลักษณ์ที่ชัดเจน

๑๒ การประกาศ/เผยแพร่กฎ กตกิาของกลุม่ให้รบัทราบทัว่กนั

๑๓ การจัดท�ารายงานประจ�าปี (ผลการด�าเนินงาน)

๑๔ การน�าเสนอรายงานประจ�าปีในที่ประชุมใหญ่สมาชิก



ค�ำแนะน�ำ กำรส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม

ในชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มด้วยวิธีกำรสหกรณ์ 19

กระบวนการกลุ่ม

ระดับกระบวนการกลุ่ม

(๐) 

ไม่มีการ

ด�าเนินการ

(๑) 

เป็นครั้งคราว/

ไม่ต่อเนื่อง

(๒)

เป็นประจ�า/

ต่อเนื่อง

๑๕ ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสดของกลุ่ม

๑๖ ก�าหนดวงเงินสดที่เก็บรักษาของกลุ่ม

๑๗ การจัดท�ารายการรับ-จ่ายเงินสดประจ�าวัน

๑๘ มีการจัดท�างบดุล/งบการเงินประจ�าปี

๑๙ การน�าเสนองบดุล/งบการเงินประจ�าปีในที่ประชุมใหญ่

สมาชิก

๒๐ กลุ่มมีการส�ารวจ/สอบถามความต้องการของสมาชิก

ด้านการประกอบอาชีพ และจัดหาสิ่งของมาจ�าหน่ายแก่

สมาชิก

๒๑ สมาชิกมีส่วนร่วมในด้านทุนด�าเนินงาน (การถือหุ้น) ของ

กลุ่ม

๒๒ กลุ่มด�าเนินกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก

๒๓ สมาชิกได้ใช้บริการ/กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม

๒๔ สมาชิกมีการเสนอแนะติชมการด�าเนินงานของกลุ่ม

๒๕ การแบ่งปันผลประโยชน์ (ส่วนเกิน/ก�าไร) เป็นทุนส�ารอง 

(ส่วนกลาง) เพื่อการพัฒนากิจกรรม/ธุรกิจของกลุ่ม

๒๖ การแบ่งปันผลประโยชน์ (ส่วนเกิน/ก�าไร) ผลตอบแทน 

(เงินปันผล) แก่สมาชิกที่ร่วมลงทุนกับกลุ่ม (การถือหุ้น)

๒๗ การแบ่งปันผลประโยชน์ (ส่วนเกิน/ก�าไร) ผลตอบแทน 

(เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ) แก่สมาชิกที่ท�ากิจกรรม/

ธุรกิจและธุรกิจนั้นมีส่วนเกิน (ก�าไร)
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กระบวนการกลุ่ม

ระดับกระบวนการกลุ่ม

(๐) 

ไม่มีการ

ด�าเนินการ

(๑) 

เป็นครั้งคราว/

ไม่ต่อเนื่อง

(๒)

เป็นประจ�า/

ต่อเนื่อง

๒๘ กลุ่มมีการแบ่งปันผลประโยชน์ (ส่วนเกิน/ก�าไร) เป็นกอง

ทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน

๒๙ สมาชิกยอมรับผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่ม

๓๐ สมาชกิสามารถลาออกจากกลุม่ได้กรณไีม่มหีนีส้นิกับกลุม่

รวมระดับกระบวนการกลุ่ม (ข้อ)

ส่วนที่ 3 สรุปการประเมิน

 การประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มนี้ 

   มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์

   มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ที่ไม่ครบถ้วน

  (ลงช่ือ)....................................................................ผูป้ระเมนิ

  ต�าแหน่ง...................................................................

  หน่วยงาน.................................................................

หมายเหตุ การประเมินการส่งเสริมกลุ่มที่เข้าไปแนะน�า ส่งเสริมก�าหนด ดังนี้

 ๑) กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีกระบวนการกลุ่มในระดับ ๑ และระดับ ๒ รวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า ๒๕ รายการ ถือว่า กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีการบริหารจัดการ 

  ด้วยวิธีการสหกรณ์

 ๒) กลุม่เศรษฐกิจและสงัคมทีม่กีระบวนการกลุม่ในระดบั ๐ รวมกนัมากกว่า ๕ รายการ 

  ถือว่า กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมนั้น ยังมีการบริหารจัดการด้วยวิธีการสหกรณ์ 

  ที่ไม่ครบถ้วน
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แบบที่ ๑

แบบรายงานกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายในการส่งเสริม

ให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์

หน่วยงาน........................................................................

๑. กลุ่มที่อยู่ในการแนะน�า ส่งเสริมทั้งหมด จ�านวน..............................กลุ่ม

๒. หน่วยงานได้ก�าหนดกลุม่เป้าหมายในการแนะน�าส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการบรหิารจดัการกลุม่ด้วย 

 วิธีการสหกรณ์ จ�านวน............................กลุ่ม

ที่ ชื่อกลุ่ม
สมาชิก

(คน)
กิจกรรมที่ด�าเนินการ หมายเหตุ

รวมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม

หมายเหตุ กลุ่มที่จะแนะน�า ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้วยวิธีการสหกรณ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

 ๑) กลุ่มต้องมีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐ คน

 ๒) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีสัมพันธภาพ/ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่ม

 ๓) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและ/ 

  หรือ ด้านสังคม
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แบบรายงานการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม

ในชุมชนให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์

หน่วยงาน........................................................................

๑. กลุ่มที่อยู่ในการแนะน�า ส่งเสริมทั้งหมด จ�านวน..............................กลุ่ม

๒. กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้ใช้การบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 

 จ�านวน............................กลุ่ม

๓. กลุ่มที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ แยกเป็นรายการ ดังนี้

 ๓.๑ มีการใช้ครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  จ�านวน...............................กลุ่ม  

   ตามรายชื่อกลุ่มในตารางท้ายนี้

 ๓.๒ มีการใช้ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จ�านวน...............................กลุ่ม  

   ตามรายชื่อกลุ่มในตารางท้ายนี้

ที่ ชื่อกลุ่ม
สมาชิก 

(คน)

ผลการประเมิน

หมายเหตุมีการใช้

ครบ

มีการใช้

ไม่ครบ

แบบที่ ๒
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ที่ ชื่อกลุ่ม
สมาชิก 

(คน)

ผลการประเมิน

หมายเหตุมีการใช้

ครบ

มีการใช้

ไม่ครบ
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