บทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๖,๐๔๗ คน เป็นผู้เสนอ
-------------๑. สภาพปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหา
เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบาง
ประการที่ไม่เอื้อต่อการบริหารงานและการพัฒนาสหกรณ์ โดยที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีภารกิจที่เกี่ยวกับสหกรณ์เพราะสหกรณ์มีกิจการที่หลากหลาย แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
สหกรณ์อันเนื่องจากตาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งทาหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายปัจจุบัน
เป็นตาแหน่งที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างบูรณาการซึ่งแตกต่างจากตาแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจาในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นตาแหน่ง
ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างบูรณาการมากกว่า ทั้งจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ภายนอก อีกทั้งการกาหนดให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ก็เป็ น ปั ญหากับ สหกรณ์ที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะสหกรณ์ภ าคการเกษตรซึ่งมีมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจานวนสหกรณ์ทั้งหมด ทาให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาบริหารงานในช่วงเวลาที่ต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์ (เว้นวรรคตามกฎหมาย) และการบริหารงานขาดความต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สหกรณ์ยังทาหน้าที่ในฐานะองค์กรทางสังคมได้ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือเมื่อทุพพลภาพ การจัดสวัสดิการเพื่อจ่ายชดเชยหนี้เงินกู้คงเหลือ
ให้แก่สหกรณ์แทนทายาทของสมาชิกที่เสี ยชีวิตและสมาชิกผู้ค้าประกัน และสวัสดิการเพื่อจ่ายเงินสมทบให้แก่
สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์ที่เสียชีวิตตามจานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝาก เป็นต้น เพราะข้อจากัดทางกฎหมาย
สหกรณ์และกฎหมายอื่น ๆ ทั้งที่ผู้ รับ ประโยชน์คือสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นประชาชนในระดับฐานราก
สหกรณ์จึงยังไม่เข้มแข็งเพียงพอและยังไม่อาจเป็นองค์กรที่พึ่งหลักทางเศรษฐกิจและสังคมให้ แก่ประชาชน
ในระดับฐานรากได้
2. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
(1) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบาง
ประการที่เป็ นอุปสรรคต่อการบริห ารงานและการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมี
ความจาเป็นที่จะต้องตราบทบัญญัติขึ้นใหม่
(2) การกาหนดให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานสหกรณ์เพราะมีข้อจากัดด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะสหกรณ์ภาค
การเกษตรซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนสหกรณ์ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ (เว้นวรรคตามกฎหมาย) และการบริหารงานขาดความต่อเนื่อง
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(3) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ยังไม่เอื้อต่อการที่สหกรณ์จะทาหน้าที่ในฐานะ
องค์กรทางสังคมได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะข้อจากัดทาง
กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่น ๆ ทั้งที่ผู้ รับประโยชน์คือสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นประชาชนในระดับ
ฐานราก
3. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
- ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(3) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(4) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทุกประเภท ประกอบด้วย
(4.๑) สหกรณ์การเกษตร
(4.๒) สหกรณ์นิคม
(4.๓) สหกรณ์ประมง
(4.๔) สหกรณ์ออมทรัพย์
(4.5) สหกรณ์บริการ
(4.6) สหกรณ์ร้านค้า
(4.7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(5) ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย
(5.1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
(5.2) ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จากัด
(5.๓) ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จากัด
(5.4) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
(5.5) ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จากัด
(5.6) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
(5.7) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
(6) สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ตาม (5)
(7) สมาชิกของสหกรณ์
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
- ทั้งประเทศ
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
4.๑ ด้านเศรษฐกิจ
เชิงบวก
เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ จะทาให้เกิดการพัฒนา
และส่งเสริมสหกรณ์อย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากกิจการของ
สหกรณ์มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่เฉพาะแต่
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กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น ประกอบกับตาแหน่งปลัดกระทรวงเป็นตาแหน่งที่เอื้อ
ต่อการประสานงานกับ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น เมื่อเกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างบูรณาการแล้ว จะทาให้สหกรณ์ เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถเป็น
องค์กรหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชนได้
สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
นายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกากับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ จะทาให้สหกรณ์
และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง มีแนวปฏิบั ติ ในการดาเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแนวทางเดียวกัน ภายใต้
วัตถุป ระสงค์และอานาจกระทาการของสหกรณ์ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม
นโยบายแห่งรัฐด้วย
นอกจากนี้ การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิก
ของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด จะทาให้เกิดระบบสวัสดิการภายในชุมชนหรือองค์กร และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว ซึ่งเป็ นประชาชนระดับฐานรากให้มีความกินดีอยู่ดี แบ่งเบาภาระความ
ช่ว ยเหลื อจากภาครั ฐ ส่ งเสริ ม การออม แก้ ไขปั ญหาหนี้สิ น การช่ว ยเหลื อเมื่อ ทุ พ พลภาพ ตลอดจนเป็ น
มาตรการอย่างหนึ่งในการเฉลี่ยความเสี่ยงของสหกรณ์ในหนี้สูญ หรือหนี้เสีย เพราะสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาโดย
ประชาชนในระดับฐานรากเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ และให้ความสาคัญ
กับระบบสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ตลอดจนการสงเคราะห์สมาชิกใน
ยามยากซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาล เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือเมื่อทุพพลภาพ การจัดสวัสดิการ
เพื่อจ่ายชดเชยหนี้เงินกู้คงเหลือให้แก่สหกรณ์แทนทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกผู้ค้าประกัน และ
การจัดสวัสดิการเพื่อจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์ที่เสียชีวิตตามจานวนเงินค่าหุ้นและเงิน
ฝาก เป็นต้น
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเชิ ง บวก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
-เชิงลบ
การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัด
สวัส ดิ การและการสงเคราะห์ ชี วิตของสมาชิ กสหกรณ์ และครอบครั ว ได้ ตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกากับ ดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์และภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
4.2 ด้านสังคม
เชิงบวก
เมื่อชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวซึ่งเป็นประชาชนระดับฐานรากมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีระบบสวัสดิการที่ส่งเสริม
การออม ก่อเกิดระบบสวัสดิการภายในชุมชนหรือองค์กร ลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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การจัดสวัสดิการเป็นการตอบสนองหลักการบริการสมาชิกและหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามหลักการดาเนินงานของสหกรณ์ จะช่วยลดภาระที่สมาชิกและครอบครัวแบกรับอยู่ในปัจจุบันให้
น้อยลงไป ทาให้สมาชิกและครอบครัวพอจะสร้างสมความสามารถและความเข้มแข็งที่จะพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มสิ่งที่สมาชิกต้องการให้แก่สมาชิกมากกว่าที่จะแสวงหาด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยรวม กล่าวคือ การจัดสวัสดิการจะ
เป็นตัวค้าประกันว่า สมาชิกและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีความเดือดร้อน ไม่ถูกปล่อยให้โดด
เดี่ยว (จากสหกรณ์ที่เขาเป็นเจ้าของ) โดยการนี้ ครอบครัวของสมาชิกก็จะพลอยได้รับการค้าประกันไปด้วย
และสังคมก็จะมั่นใจได้ว่าปัญหาของสมาชิกสหกรณ์จะไม่ถูกผลักให้เป็นปัญหาสังคม
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
เชิงลบ
การจั ดสวั ส ดิการดัง กล่ าว ต้อ งเพิ่ มความเข้ มงวดในการก ากับดู แลของภาครัฐ เพื่ อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์และภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
4.3 ด้านการบริหารงานสหกรณ์
เชิงบวก
การกาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสามารถกาหนดผ่อนปรนให้
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้เกินกว่าสองวาระติดต่อกัน (กฎหมาย
ปัจจุบันกาหนดไว้ว่าต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน) จะส่งผลให้สหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร (ซึ่งมี
ข้อจากัดด้านทรัพยากรบุคคล) ไม่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพมาบริหารงานสหกรณ์ และไม่ต้องใช้
บุคลากรที่มีศักยภาพลาดับรองมาบริหารงาน ทาให้การบริหารงานของสหกรณ์มีความต่อเนื่อง ความเจริญ
ในกิจการไม่หยุดชะงัก
นอกจากนี้ การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิก
ของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด อันเป็นการส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ นั้น
จะท าให้ บ ทบาทของสหกรณ์ มี ค วามสมบู ร ณ์ ขึ้ น ตามหลั ก การสหกรณ์ เ พราะสหกรณ์ นั้ น มิ ใ ช่ อ งค์ ก รทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์กรทางสังคมที่มุ่งส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัวด้วย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
เชิงลบ
การกาหนดให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สามารถผ่อนปรนหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้นั้น หากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดผ่อนปรนจนนานเกินไป ก็อาจส่งผลให้
เกิดการผูกขาดอานาจการบริหารงาน
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
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4.4 ด้านการกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
เชิงบวก
การกาหนดให้ ป ลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และให้ มี
อานาจแต่งตั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่เกินสองคนนั้น มุ่งหมายให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมี
ความเหมาะสมกว่าการที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นนายทะเบียนสหกรณ์และแต่งตั้งอธิ บดีกรมตรวจ
บัญชีส หกรณ์เป็น รองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์จังหวัดก็ยังคงได้รับมอบอานาจในการกากับดูแล
สหกรณ์จากนายทะเบียนสหกรณ์ตามเดิม
การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัด
สวัส ดิ การและการสงเคราะห์ ชี วิตของสมาชิ กสหกรณ์ และครอบครั ว ได้ ตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การที่นาย
ทะเบี ยนสหกรณ์กาหนดทาให้ หน่ว ยงานภาครัฐ (นายทะเบียนสหกรณ์ ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สวัสดิการของภาคสหกรณ์ เพื่อให้สามารถส่งเสริมและกากับดูแลการจัดสวัสดิการในรูปแบบหรือแนวทาง
เดียวกัน ตลอดจนสามารถที่จะตรวจสอบและกากับดูแลเพื่อมิให้เกิดผลกระทบในทางลบเป็นวงกว้าง
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
เชิงลบ
การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัด
สวัส ดิ การและการสงเคราะห์ ชี วิตของสมาชิ กสหกรณ์ และครอบครั ว ได้ ตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนดนั้น ทาให้นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกากับดูแล เพื่อให้เกิด
การดาเนินงานที่รัดกุมและโปร่งใส
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
4.5 ด้านคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
เชิงบวก
การกาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัด
สวัส ดิ การและการสงเคราะห์ ชี วิตของสมาชิ กสหกรณ์ และครอบครั ว ได้ ตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การที่นาย
ทะเบีย นสหกรณ์กาหนด จะทาให้เกิดการยกระดับ คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว ซึ่งเป็น
ประชาชนระดับฐานรากให้มีความกินดีอยู่ดี มีระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการออม แก้ไขปัญหาหนี้สินที่ตกทอด
มายังทายาทและสมาชิกผู้ค้าประกันก่อให้เกิดระบบสวัสดิการภายในชุมชนหรือองค์กรตามหลักการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ และแบ่งเบาภาระความช่วยเหลือจากภาครัฐ
การจัดสวัสดิการเป็นการตอบสนองหลักการบริการสมาชิกและหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามหลักการดาเนินงานของสหกรณ์ จะช่วยลดภาระที่สมาชิกและครอบครัวแบกรับอยู่ในปัจจุบันให้
น้อยลงไป ทาให้สมาชิกและครอบครัวพอจะสร้างสมความสามารถและความเข้มแข็งที่จะพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มสิ่งที่สมาชิกต้องการให้แก่สมาชิกมากกว่าที่จะแสวงหาด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่น คงแก่สมาชิก ครอบครัว และสั งคม โดยรวม กล่าวคือ การจัดสวัสดิการ
จะเป็นตัวค้าประกันว่า สมาชิกและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีความเดือดร้อน ไม่ถูกปล่อยให้
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โดดเดี่ยว (จากสหกรณ์ที่เขาเป็นเจ้าของ) โดยการนี้ ครอบครัวของสมาชิกก็จะพลอยได้รับการค้าประกันไป
ด้วยและสังคมก็จะมั่นใจได้ว่าปัญหาของสมาชิกสหกรณ์จะไม่ถูกผลักให้เป็นปัญหาสังคม
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
5. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่ องใด อย่า งไร และเพียงใด หรือเป็น การ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ...) พ.ศ. ..... แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในเรื่องการกาหนดให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น นายทะเบียนสหกรณ์ การผ่อนปรนให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์
สามารถดารงตาแหน่งได้เกินกว่าสองวาระติดต่อกันตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
และการเพิ่มอานาจของชุมนุมสหกรณ์ระดับ ประเทศที่จะร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการหรือการ
สงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ทาให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์อย่างบูรณาการ
การบริหารงานของสหกรณ์มีความต่อเนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพ สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งเป็นองค์กรหลัก
ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิกและครอบครัวได้ และสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวมี
โอกาสทางสวัสดิ การและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากสวัส ดิการที่ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่ว มกับสหกรณ์
สมาชิกเป็นผู้จัดขึ้นเช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือเมื่อทุ พพลภาพ การจัดสวัสดิการเพื่อจ่ายชดเชยหนี้เงินกู้
คงเหลือให้แก่สหกรณ์แทนทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกผู้ค้าประกัน และการจัดสวัสดิการเพื่อ
จ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์ที่เสียชีวิตตามจานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝาก เป็นต้น อันเป็น
การลดภาระหนี้ครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ด้วย
5.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในเรื่องการกาหนดให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น นายทะเบียนสหกรณ์ การผ่อนปรนให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์
สามารถดารงตาแหน่งได้เกินกว่าสองวาระติดต่อกันตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้สหกรณ์ (ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ) เกิดความเข้มแข็งและเป็นองค์กรหลักของ
ชุมชนที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกได้ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในเรื่อง
การเพิ่ ม อ านาจของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศที่ จ ะร่ ว มกั บ สหกรณ์ ส มาชิ ก ของตนจั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ
การสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ซึง่ จะทาให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวได้รับสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยหรือยากไร้หรือเสียชีวิต เงินชดเชยหนี้สิน
เมื่อเสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งสมาชิกและครอบครัวสามารถที่จะดารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมภายใต้คุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ตลอดจนก่อเกิดระบบสวัสดิการภายในชุมชนหรือองค์กรและลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเมื่อสหกรณ์และคนในภาคสหกรณ์เข้มแข็ง ประชาชนในสั งคมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็เข้มแข็ง
ไปด้วย
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5.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ...) พ.ศ. ..... แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในเรื่องการกาหนดให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ จะทาให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์อย่าง
บูรณาการจากทุกหน่วยงาน เนื่องจากกิจการของสหกรณ์มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับ ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ไม่ใช่เฉพาะแต่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เท่านั้น ประกอบกับตาแหน่งปลัดกระทรวงเป็นตาแหน่งที่เอื้อต่อการประสานงานกับทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ดังนั้น เมื่อเกิดการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์อย่าง
บูรณาการแล้ว จะทาให้สหกรณ์เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถเป็นองค์กรหลักต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนได้
6. ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ..... ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นจาก
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเป็ น การเอื้ อ อ านวยแก่ ก ารบริ ห ารงานด้ า นสหกรณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
7. ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณแก่รัฐ และ
ไม่เป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งการจัดสวัสดิการก็เป็นเงินจากภาคสหกรณ์ เท่านั้น
ซึง่ ประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และลดการพึ่งพาจากภาครัฐ

…………………….

