การจัดการความรู
(Knowledge Management : KM)
เรื่อง
การจัดตัง้ สหกรณบริการตามโครงการบานมั่นคง
จังหวัดสุโขทัย
โดย
สํานักงานสหกรณจงั หวัดสุโขทัย

(คําสั่งสํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัยที่ 48/2560 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2560)

(1)
คํานํา
โครงการบานมั่นคง เปนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย
ใหกับคนจนในชุมชนเมือง ใหใหคนในชุมชนเจาของโครงการเปนหลักในการแกไขปญหาและจัดการตนเอง
โดยมีภาครัฐและหนวยงานทองถิ่นใหการสนับสนุน เพื่อแกไขปญหาจัดการตนเองดานที่อยูอาศัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมกันของคนในชุมชน เกิดการแกไขปญหาของชุมชนอยางเปนระบบในเมือง ทําใหคนจนมีความ
มั่นคงในที่อยูอาศัย เกิดรูปธรรมในการแกไขปญหา มีรูปแบบการแกปญหาที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาที่มี
การจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง เปนการนําระบบสหกรณเขาไปสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนตามโครงการ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวา การจัดการความรูเรื่อง การจัดตั้งสหกรณตามโครงการบาน
มั่นคง จะเปนประโยชนตอผูปฎิบัติงานดานการจัดตั้งสหกรณและผูที่สนใจ
คณะผูจัดทํา
สิงหาคม 2560

(2)

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี กฎหมายและระเบียบ
บทที่ 3 บทสรุป
ภาคผนวก
1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง
พ.ศ.2548
2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดตั้งสหกรณ พ.ศ.2552
3.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารกําหนดแผนดําเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง
4.หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/6696 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
5.หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/7980 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว3652 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2548
7.ตัวอยางหนังสือรับรองของ พอช.
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บทที่ 1
บทนํา
การสหกรณถือกําเนิดในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2459 ในทองที่จังหวัดพิษณุโลก และ
ขยายการดําเนินการไปทั่วประเทศ เพื่อเปนองคกรที่พึ่งและบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิก ปจจุบัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดประเภทสหกรณที่รับจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ (กฎกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ.2548 กําหนดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548) จํานวน 7 ประเภท ประกอบดวย
ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณบริการ และ
ประเภทสหกรณเครคิตยูเนียน
สหกรณบริการ จึงเปนหนึ่งในเจ็ดประเภทของสหกรณที่รับจดทะเบียนไดตามกฎหกระทรวง
เกษตรสหกรณดั งกล าวขางต น โดยกรมสงเสริ มสหกรณ (ความรู เกี่ยวกับสหกรณเคหสถานและชุ มชนใน
ประเทศไทย 2553 : 6 -6) ไดอธิบายความหมายของสหกรณประเภทบริการไววา เปนสหกรณที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ โดยมีประชาชนไมนอยกวา 10 คน ที่มีอาชีพอยางเดียวกัน ไดรับความเดือดรอน
ในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแกปญหา
ตางๆ รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดความมั่นคงในอาชีพตอไป
ในป พ.ศ.2546รัฐบาลไดมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) หรือที่
เรียกวา “พอช.” รับผิดชอบดําเนินโครงการบานมั่นคง เพื่อแกปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนคนจนทั่วประเทศ
สรางความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาชุมชน สาธารณูปโภค สิ่งแสดลอมชุมชน และการพัฒนาที่อยู
อาศัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการชุมชน โดยมีแนวทางสําคัญ คือ ใหคนในชุมชน
เจาของโครงการเปนหลักในการแกไขปญหาและจัดการตนเอง โดยมีภาครั ฐและหนว ยงานทองถิ่นใหการ
สนับสนุน เพื่อแกไขปญหาจัดการตนเองดานที่อยูอาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมกันของคนในชุมชน เกิด
การแกไขปญหาของชุมชนอยางเปนระบบในเมือง ทําใหคนจนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย เกิดรูปธรรมในการ
แกไขปญหา
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดดําเนินการโครงการบานมั่นคงโดยขยายโครงการครอบคุลม
ทั่วประเทศ และไดเห็นความสําคัญของระบบสหกรณ จึงขอความรวมมือกรมสงเสริมสหกรณ ใหดําเนินการ
จัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง เพื่อเปนองคกรของชุมชนตามโครงการในการบริหารจัดการและดูแล
กันเองของชุมชน
กรมสงเสริมสหกรณ ไดใหความรวมมือในการดําเนินการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบาน
มั่นคง โดยกําหนดใหเปนประเภทสหกรณบริการ ในรูปแบบสหกรณบริการบานมั่นคงและสหกรณเคหสถาน
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย ไดเริ่มใหบริการจัดตั้งสหกรณดังกลาวขางตนมาในระยะ
หนึ่งแลวและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการดําเนินการจัดตั้งสหกรณบริการตามโครงการบานมั่นคง หรือ
สหกรณบริการเคหสถานบานมั่นคง นอกจากตองยึดหลักเกณฑการจัดตั้งเหมือนสหกรณประเภทอื่นๆ แลว
เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนดหลักเกณฑใหดําเนินการเพิ่มเติมอีกหลายสวน
การรวบรวมหลักเกณฑการจัดตั้งสหกรณประเภทนี้ไวเปนหมวดหมู จึงจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหผูมีหนาที่ในการ
จัดตั้งสหกรณการดําเนินการจัดตั้งสหกรณประเภทนี้ ไดศึกษาทําความเขาใจและนําไปใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
แนวคิดโครงการบานมั่นคง
โครงการบานมั่นคง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดอธิบายไววาเปนโครงการที่เกิดจากปญหา
ที่อยูอาศัยของคนจนเมืองอันเกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองกอใหเกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอม มีปญหาชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กระจัดกระจายในเมืองตางๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเมืองโดยทั่วไป เนื่องจากขาดการจัดการที่ดินอยางเหมาะสมรองรับการอยูอาศัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมคนระดับลางของเมือง รัฐบาลดําเนินการโดยมีเปาหมายแกปญหาทีอ่ ยูอาศัยของชุมชนคนจนเมือง
ทั่วประเทศ สรางความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมชุมชน และการ
พัฒนาที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน ในป พ.ศ.2546 รัฐบาล
จึงไดอนุมัติใหดําเนินโครงการบานมั่นคง โดยมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) รับผิดชอบ
ดํ าเนิ น การ เป า หมายเพื่อ การแก ป ญหาที่ อยู อาศั ย ของชุ มชนคนจนทั่ว ประเทศ สร างความมั่ น คงในการ
ครอบครองที่ดิน พัฒนาชุมชน สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมชุมชน และการพัฒนาที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตและความสามารถในการจัดการชุมชน โดยมีแนวทางสําคัญ คือ ใหคนในชุมชนเจาของโครงการเปนหลัก
ในการแกไขปญหาและจัดการตนเอง โดยมีภาครัฐและหนวยงานทองถิ่นใหการสนับสนุน เพื่อแกไขปญหา
จัดการตนเองดานที่อยูอาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมกันของคนในชุมชน เกิดการแกไขปญหาของชุมชน
อยางเปนระบบในเมือง ทําใหคนจนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย เกิดรูปธรรมในการแกไขปญหา มีรูปแบบการ
แกปญหาที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาที่มีสวนรวมจากทุกฝาย
วัตถุประสงคของโครงการบานมั่นคง
1.เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาชุมชนแออัดอยางเปนระบบในแตละเมืองทั่วประเทศ มีระบบ
ขอมูลและแผนรวมของการพัฒนาชุมชนแออัด
2.คนจนในเมืองมีชุมชนที่มั่น คง มีคุณภาพชี วิต ดี ครอบคลุ มมิติ การพัฒนาด านกายภาพ
เศรษฐกิจสังคม เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยูอาศัยและสิทธิครอบครองที่ดิน
3.เกิดรูปธรรมและรูปแบบการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดอยางหลากหลาย เกิด
การจัดการรวมกันของชุมชนทองถิ่น สถาบันวิชาการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรพัฒนาตางๆ
4.สรางความพรอม ความสามารถ องคความรู และกระบวนการเรีย นรูใหกับชุมชนและ
ทองถิ่น
5.เกิดการปรับปรุง/ผอนปรนกฎระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนา
6.เกิ ด การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาก อสร างที่อ ยู อาศัย ให มี ความมั่ น คง สวยงามน า อยู มีรู ป แบบ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจายของคนในชุมชน
7.เกิดแผนและทิศทางการพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สวัสดิการ สิ่งแวดลอม มีการออมทรัพยเพื่อการสรางทุนของชุมชน
8.เกิดการรับรองสถานภาพของชุมชนและคนจน โดยไดรับการยอมรับจากหนวยงาน สังคม
และองคกรที่เกี่ยวของ
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9.เกิดระบบการจัดการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
กับระบบภายในชุมชนและนอกชุมชน
10.ใชกระบนการดําเนินงานโดยการสรางความพรอม สรางองคความรู และกระบวนการ
เรียนรูใหกับชุมชนและทองถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ทิศทางการทํางานบานมั่นคง
1.เป น การแกไขป ญหาทั้ง เมือ ง ให คนจน/คนเดื อดร อน มีโ อกาสเขาถึ งและเป น เจ าของ
โครงการอยางกวางขวาง
2.พัฒนาและสรางการเชื่อมโยงของชุมชน/เครือขาย ใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและ
ขยายผลกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัย สูการแกไขปญหาทั้งเมือง
3.การทํางานรวมชุมชนทองถิ่น พลัง 3 ประสาน ชุมชุน เครือขาย และกรรมการเมือง
4.บานมั่นคง บานที่มากกวาคําวาบาน เปนการสรางฟนฟูการจัดการตนเองของชุมชนใหเปน
ชุมชนที่เขมแข็ง จัดการปญหาไดดวยตนเอง (มีคน มีการเชื่อมโยงชุมชน มีทุน มีการสรางงานสรางกิจกรรมกร
พัฒนาชุมชนดวยชุมชนเอง)
4.1 เกิดขบวนชุมชนในรูปของเครือขายชุมชนเมือง ที่จะเปนพลังสําคัญของการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น เชื่อมโยงเพื่อชุมชนอื่นๆ ในเมือง และการเชื่อมโยงเครื่องขายทุกระดับ
4.2 การพัฒนาชุมชนในอนาคต มีกระบวนการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต อาชีพรายได
สังคม สิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง โดยขบวนชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4.3 เกิดกระบวนการพัฒนาสรางความเขมแข็งของกลุมออมทรัพย/สหกรณของชุมชน
มีระบบการดูแลคน รักษาดินและบาน และระบบการปองกันความเสี่ยง
กลไกสําคัญในการดําเนินโครงการ
1.ขบวนการขององคกรชุมชน องคกรชุมชนทั้งระดับชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน/เมือง
จะเปนกลไกหลักในการทํางานและการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเปนเจาของปญหาและรูความตองการของ
ตนเอง และมีพลังอยางหลากหลาย เชน การออมทรัพย ชางชุมชน เปนตน
2.คณะกรรมการโครงการบ านมั่น คงระดับ เมือง จะเป นกลไกสํ าคัญระดับ เมืองที่จะมอง
ภาพรวมการพัฒนาเมือง แผนการดําเนินออกแบบระบบการทํางาน และสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน
โดยใชโครงการเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกับหลายฝาย
ขั้นตอนการดําเนินโครงการบานมั่นคง
1.ประสานหนวยงานทองถิ่นและแกนนําชุมชนระดับเมือง เพื่อสรางความเขาใจใหขอมูล
แนวทางกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานทองถิ่น คือเทศบาล และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหชุมชนและทองถิ่นใหมีสวนรวมตั้งแตแรกเริ่มโครงการ
2.ประชุ ม ชี้ แ จงระดั บ เมื อ ง เพื่ อ ให ท ราบข อ มู ล และให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ดําเนินงานในขั้นตน ในชวงแรกอาจเชิญตัวแทนเขารวมกิจกรรมในที่ตางๆ เพื่อสรางโอกาสใหตัวแทนชุมชน
ไดรับทราบขอมูลและรูปธรรมความเปนมา ทําใหผูนําองคกรชุ มชนในจังหวัดและภาคสวนตางๆ สามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ไดกวางขวาง
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3.ประชุมชี้แจงระดับชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน หลังจากมีการประชุมระดับ
เมืองแลว เทศบาลและแกนนําชุมชนระดับเมืองรวมจัดเวทีระดับชุมชน เพื่อใหองคกรชุมชนไดรับทราบขอมูล
สรางความพรอมในการดําเนินโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการโครงการบานมั่นคงระดับชุมชนสําหรับชุมชน
ที่มีความพรอม
4.จัดตั้งคณะกรรมการโครงการบานมั่นคงระดับเมือง เปนการตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อ
ดํ า เนิ น โครงการบ า นมั่ น คงกับ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งและภาคหลายฝ า ย โดยจั ด ทํ า เป น คํ า สั่ ง ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบดวย ชุมชน องคกรทองถิ่น สถาบันการศึกษาทองถิ่น และภาคพัฒนาอื่นๆ ในทองถิ่น
ถือเปนขันตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการเชื่อมโยงกลไกพัฒนาทั้งจากชุมชนและองคกรทองถิ่น
เพื่อสรางกลไกรวมกันในการดําเนินโครงการ ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองดําเนินดวยความละเอียดรอบคอบ และมี
จังหวะของการทํางานที่เหมาะสม เนื่องจากเปนกระบวนการใหม โดยการใชโครงการบานมั่นคงในการสราง
ความสัมพันธรวมในการทํางาน ทั้งนี้ อาจเริ่มตนดวยการตั้งคณะทํางานเพื่อใหสามารถเริ่มดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ไดกอน
5.วางระบบการทํางานของคณะกรรมการโครงการบานมั่นคงระดับเมือง คณะกรรมการ
จะตองวางระบบการทํางานของคณะกรรมการที่สําคัญ เชน ระบบการประชุมคณะกรรมการ การสํารวจขอมูล
ชุมชน การวางแผนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยโครงการบานมั่นคง การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน
งบประมาณ การสนับสนุนการออกแบบวางผังชุมชน เปนตน
6.สํารวจขอมูลชุมชน/เมือง เปนการสํารวจขอมูลประเด็นสําคัญของชุมชนในระดับเมืองโดย
ใชระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน ใหไดผลสรุปเพื่อนําไปสูการวางแผนระดับเมือง ขอมูลชุมชนที่สํารวจในชั้นนี้
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลบาน/ครอบครัว สถานภาพความมั่นคงในการอยูอาศัย การครอบครองที่ดิน
ระบบสาธารณูปโภค องคกรชุมชน กลุมออมทรัพย กลไกพัฒนาที่มีอยู เปนตน การสํารวจขอมูลชุมชนนับเปน
ขั้นตอนที่สําคัญที่ทําใหองคกรชุมชนในเมืองเดียวกันไดมีโอกาสรูจักกันมากขึ้นและเปนขั้นตอนปฏิบัติการที่เอ
ใหชาวบานในเครือขายมีโอกาสจัดกลุมทํางานดวยกันได รูจักกันและวางแผนดวยกัน นอกจากนี้การสํารวจ
และสรุปขอมูลของชุมชนในแตละเมืองยังถือเปนขั้นตอนสําคัญเสมือนเปนการลงทะเบียนจํานวนคนจนที่อาศัย
อยูในชุมชนทั้งหมดในแตละเมืองดวย ขอมูลนี้จึงควรมีการรับรองตรวจสอบอยางรอบคอบ
7.วางแผนการพัฒ นาทั้งเมือง หลังจากการสํารวจขอมูล ชุมชนจะมีส วนในการสรุป และ
ตรวจสอบผลการสํารวจมาเปรียบเทียบวิเคราะหปญหาความเปนไปได และสรางเกณฑการพัฒนารวมกับกลไก
การพัฒนาอื่นๆ ในทองถิ่น จัดใหมีการวางแผนพัฒนาใหครอบคลุมชุมชนทั้งเมือง ภายในระยะเวลาประมาณ
3 ป เพื่ อ ให เ ป น แผนที่ เ สนอภาพรวมการพั ฒ นาและสร า งความมั่ น คงในการอยู อ าศั ย ของคนจน ใน
กระบวนการนี้จําเปนตองพิจารณาถึงทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน งบประมาณ ที่ดินที่มีอยู ทิศทางการพัฒนา
เมือง และรวมกันคิดคนวิธีการที่จะทํางาน โดยการสรางความรูเชื่อมโยงผูรูเพื่อเขามารวมกันทํางานใหเกิด
ความสําเร็จเพื่อแกไขปญหาตนเหตุใหไดมากที่สุด
8.จัดตั้งกลุมออมทรัพย กระบวนการออมทรัพยชุมชนเพื่อที่อยูอาศัย เปนกระบวนการสําคัญ
ที่ตองรณรงคใหทุกชุมชนในเมืองเริ่มตนขึ้นและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสงเสริมใหเกิด
การจัดระบบทุน สงเสริมใหเกิดกองทุนในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
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9.พัฒนาโครงการในชุมชนที่มีความพรอม โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพรอมหรือมีปญหา
เรงดวนมีโครงการตอเนื่อง หรือเลือกชุมชนที่มีรูปแบบนาสนใจที่จะเปนตัวอยางใหชุมชนอื่นๆ ในเมืองไดเปน
รูปธรรมเรีย นรูการทํางานร วมกัน สร างความรู สรางทักษะ สรางกลไกการทํางานรว มกัน สํ าหรับ การทํา
โครงการมากขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ทุกชุมชนที่ไดรับเลือกดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจะตองมีการสํารวจขอมูล
ทุกครัวเรือนที่อาศัยอยูในชุมชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนปรับปรุงโดยชุมชน
ขั้นตอนตอมา คือวางแผนพัฒนารายชุมชน ควรดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษา (คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร) ในแตละทองถิ่น สถาปนิกชุมชน และกองชางของทองถิ่น ในการวางผังรวมกับชุมชน
โดยทั่วไปจะเปนกระบวนการที่สมาชิกในชุมชนรวมคิดรวมทํา รวมไปถึงการสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวาง
องคกรชุมชนที่ทําโครงการดวยกัน เพื่อชวยเหลือกัน หรือเครือขายชุมชนในเมืองเดียวกัน สรางคณะทํางานที่
ประกอบไปดวยคนที่มีความรูและประสบการณ เพื่อชวยเหลือและเรียนรูซึ่งกันและกัน การวางแผนพัฒนา
ชุมชนนี้นอกจากการวางแผนพัฒนาดานกายภาพและการกอสรางแลว ยังรวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาที่จะ
เชื่อมโยงทางดานสังคม การจัดการ อาชีพ และสวัสดิการดวย
10.การกอสราง มีกระบวนการสําคัญในการดําเนินการดังนี้
1)เตรี ย มการก อ สร า ง
สรุ ป เนื้ อ งานก อ สร า งทั้ ง หมดและงบประมาณ,
ขออนุญาตกอสราง (ถามี), ลําดับกอน-หลัง การกอสราง, จัดทีมสํารวจราคาวัสดุ,เลือกรูปแบบการกอสรางโดย
การสืบราคาหรือประกวดราคา (จัดทําเอง/รับเหมาทั้งหมด/รับเหมาเฉพาะคาแรง),และจัดทําสัญญา
2) การบริหารงานกอสรางวางแผนกอสราง เชน กําหนดเวลา/งวดงาน/แบงหนาที่/
สํารวจแหล งวั สดุ / เครื่ องจั กร/ระบบการเงิน การบั ญชี และทําการกอสราง เช น จั ด ทําบั นทึกการทํางาน/
เบิกจายวัสดุ (ควรจัดทําแยกเปนรายหลัง)
3) การตรวจรับงานการตรวจงวดงานกอสรางโดยคณะทํางาน เจาของบาน และภาคที่
แตงตั้งขึ้น,เจาของบาน/ชุมชนยอมรับผลการตรวจงวดงาน
4) การประกันคุณภาพ โดยตกลงระยะเวลาและขอบเขตการประกันใหชัดเจน
11.การปดโครงการและการดูแลชุมชนหลังการกอสราง
1) จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูตามแผนงาน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง
2) ดูแลระบบภายใน/กองทุนชุมชน/ระบบสวัสดิการ ฯลฯ
3) การดูแลสิ่งแวดลอม สิ่งกอสรางสวนกลางของชุมชน
4) ประชุมสรุปงานของชุมชน
รูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในโครงการบานมั่นคง
1.การปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิม (Slum Upgrading) เปนการปรับปรุงชุมชนเดิมใหดีขึ้น
เพื่อคงรูปแบบชุมชนเดิมตอไป โดยการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ทางเดินเทา และสภาพแวดลอมชุมชน
เปนการสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น แตไมดําเนินการเรื่องที่ดิน
2.การปรั บ ผั ง แปลงที่ ดิ น ใหม โ ดยพยายามคงโครงสร า งเดิ ม (Reblocking) เป น การ
ปรับปรุงรูปแบบชุมชนเดิมใหมีผังแหละโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยอาจมีการปรับหรือรื้อยายบาน
บางสวน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหดีขึ้น การปรับผังที่ดินถือไดวาเปนการตอเนื่องจากการพัฒนา
แบบเดิม ชุมชนไมบอบช้ําเทาไร แตตองเสียคาที่ดินกรณีเชาที่ดินระยะยาวหรือซื้อที่ดินเดิม แตชุมชนไดความ
มั่นคงในการอยูอาศัย
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3.การแบงปนที่ดิน (Land Sharing) เปนการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบไทยๆ คือเมื่อ
เจาของที่ดินตองการนําที่ดินไปใช เกิดการประสานประโยชนระหวางชุมชนและเจาของที่ดินและเจาของที่ดิน
โดยเจาของใหเชาหรือขายที่ดินบางสวนใหชุมชนในราคาถูกแลกกับการใชประโยชนในที่ดินสวนที่เหลือ ทําให
ชุมชนมีความมั่นคงระยะยาวหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
4.การก อสร า งในรู ป แบบใหม ใ นที่ ดิ น เดิ ม (Reconstruction) เป น การรื้ อ ย า ยภายใน
บริเวณเดิมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แลวใหสัญญาเชาระยะยาวเมื่อชุมชนมีโอกาสมีความมั่นคง ชาวบานก็
พรอมที่จะลงทุน จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งการรื้อยายและการสรางชุมชนใหมที่อยูในบริเวณ
เดิมทําใหชุมชนยังสามารถอยูใกลบริเวณชุมชนเดิมและแหลงงาน ไมตองปรับตัวมาก โดยชุมชนตองกอสรางที่
อยูอาศัยใหมทั้งหมดและมีความั่นคงในการเชาที่ระยะยาว
5.การรื้อยายไปอยูที่ใหม (Relocation) เปนการรื้อยายชุมชนออกไปอยูที่ใหม ซึ่งมีขอดี
ที่ไดความมั่นคงแตทําใหชุมชนตองอยูไกลจากชุมชนเดิม ไกลจากแหลงงาน สถานศึกษา เสียคาเดินทางเพิ่ม
ตองสร างชี วิ ตและสังคมใหม เกิดภาระคาใช จ ายคอนขางสู งในการซื้อที่ดิ น และกอสรางบ าน แต ช าวบ าน
มีกรรมสิทธิ์ดินและการอยูอาศัย สามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหมไดเต็มที่
องคกรผูเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบานมั่นคง
องคกรที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบานมั่นคง คือ องคกร
ชุมชนที่เปนการรวมตัวกัน มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่อยู
อาศัยรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม โดยโครงการจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสมาชิกภายในชุมชน และคณะกรรมการโครงการบานบานคงระดับเมือง
ขั้นตอนและกลไกการดําเนินงาน
1.เมือง/ชุมชนทําการสํารวจขอมูลครัวเรือนผูเดือดรอนในชุมชนรวมถึงกลุมบุกรุก
2.เมือง/ชุมชน จัดทําเกณฑการพิจารณาผูเขารวมโครงการและเกณฑการพิจารณาสิทธิ์เสนอ
ใหเครือขาย/คณะกรรมการเมือง ใหความเห็นชอบ
3.จัดประชุมสมาชิกในเมือง/ชุมชน เพื่อตรวจสอบและใหการรับรองผูเดือดรอนและรับรอง
การพิจารณาสิทธิ์ของชุมชน โดยเครือขายเมืองหรือขบวนชุมชนมีสวนรวมดวย
4.เมือง/ชุมชน เสนอหลักเกณฑ รายชื่อผูเดือดรอนและขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเครือขาย
องคกรชุมชนในเมืองนั้นๆ หรือคณะกรรมการเมืองรับรองผูเดือดรอนและรับรองการพิจารณาสิทธิ์ของชุมชน
5.จัดประชุมสมาชิก เพื่อรวมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยหรือสหกรณ ดําเนินกิจกรรมออมทรัพย
การสรางความเขาใจรวมกันของสมาชิก และทําความตกลงรวมกันเรื่องแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาชุมชน
ออกแบบวางผังชุมชนใหม และแบบบาน
6.นําเสนอโครงการตามขั้นตอนในระดับภาค อาทิ นําเสนอตอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
กระบวนองคกรชุมชนในภาค คณะทํางานบานมั่นคงภาค (ตามคําสั่ง พอช.) และในกรณีเสนอสินเชื่อตองเสนอ
คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองสินเชื่อระดับชาติ
7.นําเสนอโครงการที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบตอคณะทํางานบานมั่นคงภาคตอ
คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองคกรชุมชนระดับภาคเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.จัด ระบบการบริ หารจั ดการงบประมาณและการบริหารจัด การงานกอสร างเพื่อดํ าเนิ น
โครงการ
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หลั ก การในการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณการพั ฒ นาโครงการตามแนวทาง
“โครงการบานมั่นคง”
1.เกณฑการสนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณ

จํานวนเงิน
25,000 (บาท)

งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยูอาศัย
งบสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคชุมชน (เฉลี่ย 45,000 บาท)
-ปรับปรุงที่ดินเดิม
30,000 (บาท)
-ปรับปรุงในที่ดินใหม
50,000 (บาท)
งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน คํานวณจากงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคชุมชน
รอยละ 5 โดยมีเกณฑขั้นต่ํา ไมต่ํากวา 50,000 บาท และไมเกิน 500,000 บาท
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (ซื้อที่ดินและปลูกสรางบาน)
สนับสนุนสินเชื่อครัวเรือนละไมเกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 บาทตอป
2.เกณฑการใชงบประมาณที่สนับสนุนมี ดังนี้
2.1 งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยูอาศัย (25,000 บาท/ครัวเรือน) งบประมาณในสวนนี้
มีวัตถุประสงคการสนับสนุน, กรอบการใชเงินงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
วัตถุประสงคการสนับสนุนงบประมาณ
1) เพื่อกระจายงบอุดหนุนงบพัฒนาที่อยูอาศัย ใหกับสมาชิกที่มีความประสงคจะ
ปรับปรุง ซอมแซม กอสรางที่อยูอาศัยใหม หรือการจัดซื้อที่ดินแปลงใหมทั้งชุมชน
2) เพื่อช ว ยเหลื อสมาชิ กครั ว เรื อนที่มีฐ านะยากจนมากในชุ มชน ที่ไมส ามารถใช
สินเชื่อไดใหสามารถปรับปรุงซอมแซมหรือกอสรางที่อยูอาศัยใหมไดหรือการจัดซื้อที่ดินแปลงใหม
3) เพื่อลดภาวการณกูยืมเงินหรือความจําเปน ในการใชสิน เชื่อเพื่อการซอมแซม
ปรับปรุงหรือการกอสรางที่อยูอาศัยใหมหรือการจัดซื้อที่ดิน
4) เพื่อใชงบประมาณเปน เครื่องมือในการเชื่ อมโยงสมาชิกให เกิดการชว ยเหลื อ
เกื้อกูลในการปรับปรุง ซอมแซม หรือการกอสรางบานใหมของสมาชิกตามภาระหรือความจําเปนของสมาชิก
โดยความเห็นชอบของสมาชิกในชุมชน
กรอบการใชงบประมาณ
1)ใชเพื่อการปรับปรุงหรือซอมแซมบาน อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ
ของบาน ใหมีสภาพการใชงานที่ดีขึ้นตามความจําเปน โดยไมใชเปนการตกแตงบานหรือตอเติมบาน
2) ใชเพื่อการสมทบงบประมาณในกรณีสรางบานใหมทั้งหลัง
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3) ใชเพื่อการสมทบงบประมาณบางสวนหรือทั้งหมดในการจัดซื้อที่ดินในกรณีที่มี
ความจําเปนโดยตองเสนอตอคณะทํางานระดับภาคเพื่อพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณ
1) กรณีการปรับปรุงซอมแซมบาน ใหมีการสํารวจรวมกันและสนับสนุนงบประมาณ
ตามความจําเปนของครัวเรือน ตามกรอบการใชงบประมาณ แตไมเกินเพดานรวมของงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุน
2) กรณีการกอสรางบานใหมทั้งหลังหรือการจัดซื้อที่ดินแปลงใหมทั้งชุมชน โดยใช
สินเชื่อจากแหลงเงินกูใหใชลดวงเงินการใชสินเชื่อและการกอสรางบานใหมทั้งหลัง หรือการจัดซื้อที่ดินโดยไม
ใชสินเชือ่ ใหใชสมทบการกอสรางหรือซื้อที่ดินตามความจําเปน แตตองไมเกินรายละ 25,000 บาท
2.2 งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เป น งบสนั บ สนุ น เพื่อใช ในการพัฒ นาปรั บ ปรุ งชุ มชน ซึ่งครอบคลุ มการพัฒ นา
ปรับปรุงดานศักยภาพ โครงสรางพื้นฐานในชุมชน มีฐานการสนับสนุนสําหรับชุมชนที่ปรับปรุงในที่เดิมหรือใกล
ที่ดินเดิม ที่มีโครงสรางทางกายภาพอยูแลว
1) การปรับปรุงในที่ดินเดิม เกณฑวงเงินเฉลี่ย 30,000 บาท ตอครัวเรือน (รวม
อาคารอเนกประสงควงเงินไมเกิน 150,000 บาท)
2) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคในที่ดินใหม (รื้อยายชุมชน) เฉลี่ย 50,000 บาท
ตอครัวเรือน (รวมอาคารอเนกประสงควงเงินไมเกิน 150,000 บาท) และไมสามารถเสนองบถมดินเพิ่มเติม
ไดอีก
2.3 งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (5 เปอรเซ็นต)
1) เปนงบอุดหนุนโดยอัตโนมัติพรอมกับการอนุมัติงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ชุ มชน คิ ด เป น ร อ ยละ 5 ของงบสาธารณูป โภค โดยมีเ กณฑ ขั้น ต่ํ าไม ต่ํ า กว า 50,000 บาท และไมเ กิ น
500,000 บาท
2) มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อสนับ สนุ นเป นคาใช จายในการบริห ารจัดการองคกรชุ มชน
เครือขาย หนวยงานที่ชวยใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการดําเนินการพัฒนาแผนการอยูอาศัยของ
ชุมชนโดยเปนงบประมาณสนับสนุนชุมชน เครือขาย ประมาณครึ่งหนึ่ง (2.5) และสนับสนุนเครือขายภาคี
ที่ทํางานรวมกับชุมชนอีกครึ่งหนึ่ง (2.5)
3) ใชสําหรับการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนตามแผนที่เสนอพรอมการเบิกจาย
ไดแก คาใชจายในการทํางาน กิจ กรรมการพัฒนาดานตางๆ เชน คาใชจายในการพัฒนากลุม การจัดการ
ประชุมในชุมชน การวางแผนงาน การออกแบบ การบริหารงานกอสร าง และประสานงานของหนวยงาน
เครือขายองคกรชุมชน การศึกษาดูงาน รวมถึงคาตอบแทนบุคคลภายนอก ผูเชี่ยวชาญ เปนตน
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2.4 สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย มีรายละเอียดหลักเกณฑและวงเงินดังนี้
หลักเกณฑ
ผูกู
วงเงิน
ระยะเวลา/เงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของสินเชื่อ

หลักประกัน

สินเชื่อที่อยูอาศัย
กลุม/เครือขาย/สหกรณ
ตอรายไมเกิน 300,000 บาท
สูงสุดไมเกิน 15 ป
อัต ราคงที่ต ลอดระยะเวลาการกู กําหนดอัต ราดอกเบี้ ย ตามหลั กการ
เกื้อกูล/ความสามารถในชําระคืนของผูมีรายไดนอย
-มีการกระจายและถายโอนความเสี่ยงของสินเชื่อไปสูสมาชิกทําใหโอกาส
เปนหนี้เสียทั้งโครงการเปนไปไดนอย
-มีสวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางสหกรณ ; พอช. สหกรณ ; สมาชิก เปน
ทุนสํารองปองกันความเสี่ยง
-ค้ําประกัน โดยกรรมการสหกรณ/กรรมการกลุม/กรรมการกลุมยอย/
สมาชิกรายยอย
-เงินฝาก 5-10% ของวงเงินสินเชื่อ
-อสั ง หาริ ม ทรั พย (ที่ ดิ น ในโครงการ กรรมสิ ท ธิ์ ข องสหกรณ หรื อ ถื อ
กรรมสิทธิ์รวมโดยสมาชิกทั้งโครงการ
-สิทธิการเชา (ที่เชาในโครงการ)

การบริหารจัดการสินเชื่อโดยองคกรชุมชน ชุมชนสามารถเสนอใชสินเชื่อที่อยูอาศัย เพื่อซื้อ
ที่ดินหรือกอสรางที่อยูอาศัยรวมกัน โดยสรุปหลักเกณฑ เงื่อนไขการเสนอใชสินเชื่อดังนี้
1.สินเชื่อที่อยูอาศัย โดยองคกรชุมชน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 15
ป วงเงินตอหนวยไมเกิน 300,000 บาท อยางไรก็ตามวงเงินกูควรสัมพันธกับความสามารถในการจายของ
สมาชิกแตละราย ดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัย รอยละ 4 นี้ เปนดอกเบี้ยซึ่ง พอช.ใหกับกลุม/สหกรณ กลุม/
สหกรณ โดยทั่วไปสามารถบวกสวนตาง 2-4% เพื่อเปนคาใชจายหรือสวัสดิการ (ทําใหสมาชิกจายประมาณ
รอยละ 4-6%)
2.เปนสินเชื่อที่ใหองคกรชุมชนหรือกลุมเปนผูกูรวมกัน ไมใชสินเชื่อรายบุคคลเหมือนสินเชื่อ
ทั่วไป ชุมชนตองมีองคกรที่มีระบบจัดการ มีการทํางานตอเนื่อง และกูเงินในนามของสมาชิกในชุมชนรวมกัน
โดยอาจจดทะเบียนในรูปสหกรณที่อยูอาศัยหรือรูปแบบอื่นๆ
3.การค้ําประกันเงินกูใชทรัพยสินหรือที่ดินหรือสัญญาเชา และกรรมการกลุม/สหกรณ ค้ํา
ประกันรวมกันและแทนกัน ในกรณีที่เปนที่ดินเชาอาจใชสิทธิการเชาหรือเงินกูค้ําประกัน ประมาณ 10%ใน
บางกรณีที่มีการแบงกันทํางานเปนกลุมยอยในชุมชน และกลุมยอยอาจค้ําประกันรวมกันในแตละกลุมของตน
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4.การออมทรัพยถือเปนสําคัญ เพราะนอกจากชาวบานจะไดฝกการออมเงินเพื่อที่อยูอาศัย
และการพัฒนาอื่นๆ ของครอบครัว เพื่อเตรียมใหสามารถที่จะจัดระบบการเงินใหจายคาที่อยูอาศัยที่มั่นคงได
อยางสม่ําเสมอ แลวยังเปนการสรางความสามารถใหกับกลุมหรือองคกรชุมชนในการบริหาร จัดการการเงิน
เพื่อที่จะบริหารสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น กลุมออมทรัพยชุมชนยังทําหนาที่เปนฐานการเงิน
กลางของชุมชนสําหรับการพัฒนาของสมาชิกในชุมชนดานตางๆ อยางตอเนื่อง
5.การเสนอใชสินเชื่อ ชุมชนตองเสนอเปนโครงการพัฒนารวมกันทั้งชุมชน มีผัง แบบแปลน
ราคา และระบบการเงินการจัดการที่สัมพันธกันระหวางสมาชิกกับกลุมองคกรในการใชสินเชื่อเพื่อกอสรางที่
อยูอาศัย ชุมชนอาจตัดสินใจกอสรางไดหลายรูปแบบขึ้นกับการตัดสินใจรวมกันของสมาชิก เพื่อใหการกอสราง
ใหม มีความประหยัด มีความมั่นคง ชาวบานรูสึกเปนเจาของ และสอดคลองกับวิถีของชุมชนใหมากขึ้น
2.การจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง
2.1 ความเปนมาของการจัดตั้งสหกรณ
นับแตป 2546 เปนตนมา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการบานมั่นคงใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล โดยขับเคลื่อนไปทั่วประเทศ และไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบสหกรณ เปนระบบที่เหมาะสมสําหรับชุมชนตามโครงการในการบริหารจัดการและดูแลกันเองของ
ชุมชน จึงไดขอความรวมมือจากกรมสงเสริมสหกรณ ดําเนินการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง
กรมสงเสริมสหกรณ ไดใหความรวมมือในการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง เปน
ประเภทสหกรณบริการ ในรูปแบบสหกรณบริการบานมั่นคงและสหกรณเคหสถาน ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
2.2 การดําเนินการเพื่อจัดตั้งสหกรณ
การดําเนินการจัดตั้งสหกรณบริการตามโครงการบานมั่นคง กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนด
หลักเกณฑขั้นตอนการจัดตั้ง ไวดังนี้
1.พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง พ.ศ.2548
3.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณว าดวยการดําเนินการจดทะเบี ยนจัดตั้งสหกรณสหกรณ พ.ศ.
2552
4.คูมือการจดทะเบียนสหกรณ
5.แนวทางการจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตามโครงการบานมั่นคง
6.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง
7.หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/6696 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
8.หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/7980 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว3652 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548

บทที่ 3
บทสรุป
การดําเนินการจัดตั้งสหกรณบริการเคหสถานบานมั่นคง จึงสรุปเปนขั้นตอนการดําเนินการ
ในการจัดตั้งสหกรณได ดังนี้
1.ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตน
1.1 ตองเปนการรวมกลุมของบุคคล ในลักษณะของชุมชน ซึ่งชุมชนที่จะขอจัดตั้งสหกรณ
ตองประกอบดวยบุคคลซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น (เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
บรรลุนิติภาวะ) มีจํานวนที่เหมาะสมกับการดําเนินการตามหลักสหกรณใหบรรลุวัตถุประสงค (ไมนอยกวา 50
คน)
โดยเพื่อใหการปฏิบัติและสอดคลองกับกิจกรรมของโครงการบานมั่นคงนายทะเบียน
สหกรณ ไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง พ.ศ.2548 กําหนดความหมาย
และคุณสมบัติที่จะขอจัดตั้งสหกรณ ไวดังนี้
1.ชุมชนหมายถึง กลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันเพื่อชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในเรื่องที่อยูอาศัยตามแนวทางของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
2.คุณสมบัติของชุมชนที่จะขอจัดตั้งสหกรณ จะตอง
(1) มีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดอยูในเขต
ทองที่ดําเนินงานของสหกรณ
(2) ชุมชนที่ขอจัดตั้งจะตองผานการอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการ
สหกรณ รวมทั้งขอบังคับของสหกรณที่จะตองถือใช และมีความที่จะใชระบบสหกรณในการแกไขปญหาเรื่องที่
อยูอาศัยของตนและชุมชน
(3) มีแผนการที่ชัดเจนถึงการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชาที่ดินในพื้นที่ชุมชน
โดยสวนมากจะพิจารณาจากแผนงานหรือโครงการที่ชุมชนนําเสนอคณะกรรมการระดับภาคของ พอช.
(4) มีแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสมาชิกและชุมชน
(5) สถาบันพัฒนาองคกรชุ มชน ไดใหคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวา สมควรจด
ทะเบียนเปนสหกรณได
(6) บุคคลที่จะจัดทําบัญชีใหกับสหกรณที่จะจัดตั้งตองผานการอบรมหรือแนะนําดาน
บัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นอกจากนี้ เ พื่ อ ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ กรมส ง เสริ ม สหกรณ ได แ จ ง หลั ก การ
วัตถุประสงค และรายละเอียดของหลักการในการดําเนินการจัดตั้งสหกรณโครงการบานมั่นคน ตามหนังสือ ที่
กษ 1108/6696 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2547 รายละเอียด ดังนี้
1.ชุมชนตองมีความตองการอยางแทจริง มีจุดประสงคที่ต องการชี้ ใหเห็นว า การที่
ชุมชนจะขอจัดตั้งเปนสหกรณเกิดจากชุมชน โดยชุมชนรับทราบแลววาหากเปนสหกรณแลวชุมชนจะรวมกัน
ยกรางขอบังคับที่จะใชปฏิบัติงานรวมกันในสหกรณ มีขอกําหนด และระเบียบที่เกี่ยวของอะไรบางที่จะตอง
กําหนดและยอมรับที่จะปฏิบัติ เพื่อเปนการแกไขปญหาชุมชน
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2.ชุมชนตองมีความพรอม มีจุดประสงคและรายละเอียดประกอบการพิจารณาวา
2.1 กอนจะขอจัดตั้งสหกรณ ชุมชนมีปฏิสัมพันธกันในรูปกลุมมากอน อาจจะเปนกลุมออม
ทรัพยหรือกลุมอื่นๆ หรือมีการประชุมหารือกันแกไขปญหาในชุมชนมากอนและมีสมาชิกกลุมไมนอยกวา 50
คน ซึ่งจํานวนสมาชิกของชุมชนเปนสวนที่ตองใหความสําคัญ ชุมชนจะตองสงรายชื่อสมาชิกใหกับหนวยงานที่
ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
2.2 ชุมชนควรมีสถานภาพชุมชน ซึ่งประกอบดวยรายชื่อของสมาชิกของชุมชน ที่อยู
สมาชิกในชุมชน และการประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดรายไดในครอบครัว
2.การประสานงานและฝกอบรม
ผู แ ทนของชุ ม ชนเมื่อ เตรี ย มความพร อมตามข อ 1 แล ว ให ป ระสานงานกั บ สํ า นั ก งาน
สหกรณจังหวัด เพื่อขอคําชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณพรอมการจัดทําเอกสารหลักฐาน ไดแก
(1) หนังสือขอรับความรูหลักการวิธีการสหกรณ การจัดทํารายชื่อสมาชิกของชุมชน
(2) การจั ด ทําแบบสํ ารวจสภาวะทางเศรษฐกิจ และสั งคมของบุ คคลซึ่งประสงคจ ะเป น
สมาชิกของสหกรณ
(3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหความรูเบื้องตนกับผูแทน เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
สหกรณ เนื้ อหาและระยะเวลาการให การศึกษาอบรมกับ ผู ซึ่งจะเป น สมาชิ กสหกรณ ผูเ ขารั บ การอบรม
ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนสมาชิกชุมชน พรอมวางแผนใหการศึกษาอบรม
(4) เมื่อดําเนินการตามขอ 1)-3) เรียบรอยแลวใหยื่นหนังสือขอรับความรูหลักการ วิธการ
สหกรณและอุดมการณสหกรณ พรอมแนบรายชื่อผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ และแบบสํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจฯ สงสํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย
3.การประชุมผูประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ
3.1 กอนดําเนินการใหการศึกษาอบรมเจาหนาที่ผูทําหนาที่ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
(1) ตองศึกษาและทําความเขาใจในหลักการและวิธีการของโครงการบานมั่นคง ตั้งแต
ขั้นตอนการดําเนินการ และการใหการสนับสนุนเงินงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนและเงินสินเชื่อ ใหมีความรูเปน
อยางดี
(2) ประสานและทําความเขาใจในการปฏิบัติงานของ เครือขาย พอช.ระดับจังหวัด
เพื่อการวางแผนการทํางานรวมกัน
3.2 การใหการศึกษาอบรม เจาหนาที่ผูทําหนาที่ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
(1) จั ด ทํ าโครงการให ก ารศึ กษาอบรมแก ผู ซึ่ ง ประสงคจ ะเป น สมาชิ ก สหกรณ วาง
แผนการใหความรู กําหนดเนื้อหาการฝกอบรมใหครอบคลุม (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ
วิธีการสหกรณภาระหนาที่ของสมาชิกสหกรณ การชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กฎระเบียบใน
สหกรณ และการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ) กําหนดวันอบรม และกําหนดแบบประเมินผลการใหการศึกษา
อบรม
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(2) กําหนดวันดําเนินการฝกอบรม ประสานผูแทนของชุมชนเพื่อกําหนดวันให
การศึกษาอบรมและใหนัดสมาชิกของชุมชน และประสานสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด รวมใหความรู
ดานการบัญชีสหกรณ
(3) การดําเนินการฝกอบรมจะตองมีผูมาเขารวมประชุมรับฟงเกินกวารอยละ 50
ของสมาชิกชุมชน และรอยละ 75 ของผูเขารับฟงสนใจในเนื้อหาสาระ
(4) กําหนดชื่อของสหกรณ 3 ชื่อ ตามหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด
(5) เลือกตั้งคณะผูจัดตั้งสหกรณ ไมนอยกวา 10 คน เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
(6) ประเมินผลการฝกอบรม
(7) หลังจากเสร็จสิ้นการใหการศึกษาอบรมแลว ใหจัดใหมีการประชุมผูซึ่งประสงคจะ
เปนสมาชิกสหกรณ ซึ่งจะตองมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งกรมฯ ไดรางตัวอยางไวในคูมือการจด
ทะเบียนสหกรณ
4.ประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ
ดําเนินการภายหลังจากการใหการศึกษาอบรมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ เพื่อ
(1) รายงานขอจองชื่อผานเว็ปไซต ของกรมสงเสริมสหกรณ
(2) เลือกประเภทสหกรณและกําหนดวัตถุประสงค
(3) รางขอบังคับสหกรณและยกรางแผนการดําเนินงาน
ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองมีความรูในระบบจดทะเบียนของกรมฯ และกรมฯ
ไดรางตัวอยางการบันทึกรายงานการประชุม การรางแผนงาน และรางขอบังคับไวในคูมือการจดทะเบียน
สหกรณและในเว็ปไซตของกรมฯ (สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย)
5.ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ
ดําเนินการโดยคณะผูจัดตั้งสหกรณ โดยหลักการแลวจะประสานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ ใหชวยเหลือในการจัดประชุม ซึ่งการประชุมดําเนินการเพื่อ รับทราบการจองชื่อ
สหกรณ วัต ถุประสงค และแผนงานของสหกรณ รวมทั้งพิจารณารางขอบั งคับ ของสหกรณที่คณะผู จัด ตั้ ง
สหกรณ ดําเนินการขึ้นมาเสนอ
6.การยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ
คณะผูจัดตั้งสหกรณ มีหนาที่ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ ซึ่งเอกสารที่ใชประกอบดวย
(1) สําเนารายงานการประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ
(2) สําเนารายงานการประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ
(3) สําเนารายงานการประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ
(4) แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
(5) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ
(6) ขอบังคับ
(7).หนังสือรับรองการจัดตั้งเปนสหกรณของ พอช.
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7.การดําเนินการจดทะเบียน
เมื่อไดรับเอกสารขอจัดตั้งสหกรณแลว เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
(1)ตองตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร แลวแจงใหผูแทนคณะผูจัดตั้งทราบหรือ
แกไขกอนการดําเนินการตอไป
(2) วิ เ คราะห ความเป น ไปไดในการจั ด ตั้ งสหกรณ หากเห็ นว าเป น ผลดี กับ ผู จ ะเป น สมาชิ ก
สหกรณ ใหเสนอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อรับจดทะเบียน
(3) การดําเนินการจดทะเบียนตองดําเนินการผานระบบเวปไซตของกรมฯ
(4) เมื่อนายทะเบียนสหกรณ ไดรับจดทะเบียนสหกรณและออกใบสําคัญแลวใหแจงคณะผู
จัดตั้งสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการตอไป
(5) ในกรณีของสหกรณบริการเคหสถานบานมั่นคง

ภาคผนวก

