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เดินเครื่องยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง

 ในหวงเวลาครบรอยป การสหกรณไทย ในป พ.ศ. 2559 ทีค่นหลายฝายลกุขึน้มาออกแบบการปฏริปู
สหกรณไทย ชางเปนหวงเวลาที่ทำ ใหหลายฝายเปนกังวล ขอหวงใยที่สำ คัญที่สุดคือ ความเปราะบางในกรอบ
คิดและแนวทางการปฏิรูปสหกรณที่ใหน้ำ หนักกับ “การพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลาง” นอยไป

ประเด็นทา้ทายในการพัฒนา
สหกรณ์ .....มุมมองระดับสากล

 นับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกในปี 2540 เป็นต้นมา และลุกลาม
ไปทั่วโลกถึงปัจจุบัน จึงทำาให้  องค์การ
ระหว่างประเทศและนักพัฒนาทั้งหลาย
ตา่งก็สืบคน้และไดเ้หน็ขอ้มลูเชงิประจกัษ์
ที่สำาคัญประการหน่ึงคือ “สหกรณ์” 
เป็น “ตัวจักรการพัฒนาที่ดูเหมือนจะ
อยู่รอดปลอดภัยในภาวะวิกฤตที่ ธุรกิจ
เอกชนหลายฝ่ายต้องล้มเลิกกิจการไป” 
เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงจุดแข็ง
ของสหกรณ์ ในปีพ.ศ. 2555 องค์การ
สหประชาชาติและประเทศภาคีทั่วโลก
จงึไดก้ำาหนดใหเ้ปน็สากลแหง่การสหกรณ ์
และในปจัจบุนักย็งัอยูใ่นหว้งเวลาทศวรรษ
แหง่การสหกรณโ์ลก (2554-2563) โดยมี
พมิพเ์ขยีวสำาหรบัการพฒันาการสหกรณ์
ในหว้งเวลาดงักลา่วเพือ่การยกระดบัขดี
ความสามารถของสหกรณ์ในขบวนการ
สหกรณโ์ลก ซึง่ประกอบดว้ยยทุธศาสตร ์
5 ด้านที่เชื่อมโยงกัน คือ

1. การมสีว่นรว่ม (Participation) 
มเีปา้หมายในการยกระดบัความรว่มมอื
ในระหว่างสมาชิก ตลอดจนการกำากับ
ดูแลไปสู่ระดับใหม่   

2. ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป้าหมายคือ การทำาให้สหกรณ์สามารถ
สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

3. อัตลักษณ์ (Identity) มีเป้า
หมายทำาให้สหกรณ์เป็นรับรู้ และเข้าใจ
อยา่งตรงกนัท่ัวไปผ่าน การกำาหนด “หลัก
การที่ลดลงไม่ได้” (irreducible core) 

4. กรอบทางกฎหมาย (Legal 
Framework) มีเป้าหมายที่สร้างกรอบ
ทางกฎหมายซึ่งสนับสนุนการเติบโต
ของสหกรณ์

5. ทุน (Capital) มีเป้าหมายใน
การสร้างความมั่นคงให้แหล่งทุนท่ีไว้ใจ
ได้ในขณะที่ยังรับประกันการควบคุม

โดยสมาชิก
กรอบคดิและกรอบแนวทางการ

พัฒนาการสหกรณ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ท่ีให้ความสำาคัญกับการสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความร่วมมือ 
และความคดิสรา้งสรรค ์อกีทัง้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิการพฒันาคนไทยอยา่งยัง่ยนื 
(อ้างอิงบทความการศึกษาตลอดชีวิต 
พฒันาคนไทยอย่างย่ังยนืในหนงัสอืพิมพ์
เดลินิวส์) ว่า

... “การพัฒนา ‘คน’ หรือ 
‘ทรัพยากรมนุษย์’ เป็นการพัฒนาที่
สำาคญัทีส่ดุและถอืเปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่
และยัง่ยนืเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการลงทนุ
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22 ฅนสหกรณ์

ด้านอืน่ ๆ  ซึง่การพฒันาอืน่ใดกต็ามยอ่ม
ยากทีจ่ะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็อยา่งยัง่ยนืได้
หากมกีารละเลยและมองขา้มการพฒันา
คนใหม้ศีกัยภาพมีคุณธรรม จรยิธรรม”...

  ประเทศไทยเลง็เหน็ความสำาคญั
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
ชว่งวยัใหม้ภูีมิคุ้มกันตอ่การเปลีย่นแปลง
และการพฒันาประเทศในอนาคต และสง่
เสริมการศึกษาตลอดชีวิต ดังที่ปรากฏ
ชดัใน ‘ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” 
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้
มีศกัยภาพ โดยการสรา้งโอกาสการเรยีน
รูอ้ยา่งตอ่เนือ่งใหค้นทกุกลุม่วยัสามารถ
เข้าถึงแหลง่เรยีนรูแ้ละองคค์วามรูท้ีห่ลาก

หลาย ทั้งนี้ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการ
เรยีนรูใ้หต้ระหนกัถงึประโยชนแ์ละความ
สำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะนำา
ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ด้วยการสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ให้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จะนำาไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชวีติ และ
ความสามารถในการดำารงชีวิตได้อย่างรู้
เท่าทัน การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศ การสรา้งปจัจยัสนบัสนนุใหเ้กดิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างโอกาส
อย่างเป็นธรรมให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้
อย่างทั่วถึง รวมถึงสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ถูกกีดกัน

และแบ่งแยก  และการจัดระบบความ
สมัพนัธข์องสวสัดิการทางสงัคมท่ีจัดโดย
ระดบัชาตริะดบัทอ้งถิน่และชมุชนอยา่ง
เชื่อมโยงและเกื้อกูล  ควบคู่กับการกระ
จายอำานาจให้ชุมชนสามารถจัดการกับ
ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง...

ประเด็นท้าทายภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อพิจารณากรอบทิศทางเชิง
ยทุธศาสตรข์องประเทศ ซึง่มีภาพฝนัภาย
ใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
นอ้มน้ำาแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยุกต์ใช้เพื่อลดช่องว่างของความ
เหลื่อมล้ำา ไม่เป็นธรรมของประชาชน
สว่นใหญข่องประเทศ ในขณะเดยีวกนัก็
มุง่ไปทีก่ารยกระดบัขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศสู่การเป็นประเทศ
รายไดส้งู ซึง่หมายความวา่ ตอ้งทำาให้ราย
ได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น

โจทย์ที่ต้องการคำาตอบคือ จะ
ใช้ยุทธศาสตร์อะไรมาขับเคลื่อนสู่การ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวทางการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ีค่อนข้างชัดเจนใน
แนวทางทีจ่ะใหป้ระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง
ในการขบัเคลือ่นการพฒันา ภายใต้การบู
รณาการการทำางานร่วมกันระหวา่งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
มุมมองในภาคขบวนการสหกรณ์
ที่มีต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ภายใต้บริบทของการสหกรณ์
ในฐานะที่เป็น “องค์การธุรกิจของภาค
ประชาชนที่มีวัตถุประสงค์และหลักการ
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ฅนสหกรณ� 23

ดำาเนินงานสู่เป้าหมายในการส่งเสริมให้
สมาชิกและชุมชน มีความอยู่ดีกินดีและ
มีสันติสุขร่วมกัน” อาจกล่าวได้ว่า “ตัว
แบบธรุกจิสหกรณ์” สามารถเป็นตัวจักร
สำาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการสหกรณ์ไปพร้อมๆ กับการขบั
เคลือ่นการพฒันาประเทศ ทัง้นีเ้พราะเปน็
เรื่องเดียวกัน หากแต่การขับเคลื่อนการ
พฒันาการสหกรณจ์ะตกีรอบอยูใ่นแวดวง
ของ “สมาชิกและชุมชน” ที่ศรัทธาและ
เชือ่มัน่ในหลักวธิกีารสหกรณ ์ซึง่ปจัจบุนั
ประเทศไทยมีประชาชนที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์อยู ่11.4 ลา้นคน หรอืคดิเปน็รอ้ย
ละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ (หาก
รวมคนในครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์
อาจมมีากถงึ 40 ลา้นคน) และมสีหกรณ์
ที่ดำาเนินงานอยู่กว่า 6,000 สหกรณ์ทั่ว
ประเทศ (ข้อมูลปี 2557)

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
สหกรณไ์ทยทีส่ถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์
ไดรั้บมอบหมายจากสนันบิาตสหกรณแ์หง่
ประเทศไทย ในการยกรา่งกรอบทศิทาง
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์
ไทยในศตวรรษทีส่อง (ภายใตก้รอบแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564) นั้น มี
ประเด็นท้าทายที่ชี้ให้เห็นปัจจัยท้าทาย
และช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ 

ประเดน็ทา้ทายทีม่าจากปจจยั
สภาพแวดล้อมทีก่ารสหกรณต์อ้ง
เผชิญหน้าที่สำ คัญ ได้แก่

• นโยบายรัฐที่มุ่งใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีทั้งมุมบวกและมุม
ลบ หมายความว่า ในบางสถานการณ์

ที่รัฐใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมืออาจขัดต่อ
บทบาทภารกิจของสหกรณ์ในฐานะที่
เป็นองค์การอิสระท่ีสมาชิกเป็นเจ้าของ 
และมีวัตถปุระสงค์ในการจัดตัง้ขึน้มาใน
การให้บริการ เพ่ือนำาไปสู่การยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน

• นโยบายเปดิเสรีการคา้โลก และ
โครงสร้างเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ท่ี
ซับซ้อน มีการกำาหนดเง่ือนไขมาตรฐาน
คุณภาพ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทันสมัย และการรวมกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ
ท่ีมีพลังอำานาจต่อรองสูง ซ่ึงเราจะสังเกต
เห็นว่าประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปต้องสูญเสียโอกาส
ทางการตลาดในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
หลายประเภท อันเน่ืองมาจากไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการค้าโลกได้

• ปญัหาความเหลือ่มล้ำาไมเ่ปน็ธรรม
ในสงัคม ซึง่เปน็ปญัหาของประชาชนสว่น
ใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะประชาชน

ที่มีรายได้ปานกลาง เกษตรกรและผู้
ประกอบการรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ยังเข้า
ไมถ่งึระบบการเรยีนรูแ้ละขอ้มลูขา่วสาร
ที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจ

• ภาวะเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิ
ไทยทีฟ่ืน้ตวัจากภาวะเศรษฐกจิตกต่ำา ซึง่
ส่งผลตอ่การจับจ่ายใชส้อย จงึสง่ผลกระ
ทบตอ่รายไดท้ัง้ภาคเกษตร อตุสาหกรรม 
และภาคบริการ (การท่องเที่ยว) กอปร
กับภาวะวิกฤติภัยแล้งที่ไทยได้รับผลก
ระทบในปีที่ผ่านมา ทำาให้ประชาชนใน
ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมต่อเน่ือง
ได้รับผลกระทบอย่างสูง

• โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสนบัสนนุ
และสิ่งอำานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการคมนาคมขนส่ง ระบบข้อมูล
ข่าวสาร กฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาธรุกจิสหกรณ ์ยงั
ไม่เอื้อต่อ อัตลักษณ์ของสหกรณ์อย่างที่
ควรจะเป็น

ประเด็นท้�ท�ยและช่องว่�งเชิงยุทธศ�สตร์
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24 ฅนสหกรณ์

• ความเชือ่ม่ันไว้วางใจในสหกรณ์
ของคนในสงัคมยงัมนีอ้ย ทงันีม้สีาเหตมุา
จากการขาดความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับคณุคา่
หลักการสหกรณ์ และยังขาดโอกาสการ
เขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัสหกรณท์ีถ่กู
ต้องเหมาะสม
ประเดน็ทีเ่ปน็ชอ่งว่างเชงิยุทธศาสตร์

ช่องว่างเชิงยทุธศาสตร์ที่ตอ้งเรง่
หาแนวทางเชงิยทุธศาสตรม์าลดชอ่งวา่ง
ที่สำาคัญ ได้แก่

• ยงัขาดนวตักรรมในการยกระดบั
ขีดความสามารถเชิงธุรกิจสหกรณ์ ที่จะ
จบัจา่ยในการธำารงรักษาอตัลกัษณใ์นการ
เป็นองค์การธุรกิจของประชาชน และ
สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบทโลกใหม่

• ยังขาดความเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์เพื่อสร้างความเป็นปึก
แผ่นเข้มแข็งในระบบธุรกิจสหกรณ์และ
การนำาประโยชน์สู่สมาชิก-ชุมชน

• โครงสรา้งและระบบการบรหิาร
จัดการสหกรณ์ ไม่สอดคล้องกับบริบท
ตามคุณค่า-หลักการสหกรณ์

• ผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกและคนในสังคม

ประเด็นท้าทายและช่องว่างเชิง
ยุทธศาสตร์
กรอบยุทธศาสตร์.... 
การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยใน
ศตวรรษที่สอง

 เพือ่การลดชอ่งวา่งและเพิม่โอกาส
ในการเผชิญหน้ากับประเด็นท้าทายดัง
กลา่ว จงึไดก้ำาหนดทศิทางเชงิยทุธศาสตร์

การปฏิรปูการสหกรณไ์ทยในศตวรรษที่
สอง โดยมเีสาหลกัยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญั 4 
ประการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับการมี
สว่นรว่มของภาคเีพือ่การพฒันาความเขม้
แขง็เปน็ปกึแผน่ของสหกรณจ์ะประกอบ
ดว้ย แนวทางกลยทุธท์ีส่ำาคญั 6 แนวทาง 
ไดแ้ก ่1) ยกระดบัการมีสว่นรว่มของภาคี
สหกรณเ์พือ่ความเขม้แขง็เปน็ปกึแผน่ 2) 
กำาหนด Agenda และ Road Map และ 
Platform การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์ 3) ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการ
สหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) 
นำานวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณา
การการทำางานร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่
สหกรณ์ในการนำาประโยชน์สู่สมาชิก 
5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะ
สมาชิก ผู้นำา ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี 6) พฒันาเครอืขา่ยธรุกจิสหกรณ ์
(Co-ops to Co-ops Business)

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่า
เพ่ิมในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก 
Moving Up Value Chain ประกอบ
ดว้ย แนวทางกลยทุธท์ีส่ำาคญั 6 แนวทาง 
ไดแ้ก่ 1) ยกระดบัมลูค่าเพิม่แก่ผลติภัณฑ์
สหกรณ์ 2) กำาหนด Agenda และ 
Roadmap สง่เสรมิการจดัการโซ่อปุทาน
ในธรุกจิสหกรณ ์(Global Value Chain: 
GVC) 3) พัฒนาและเผยแพร่ Platform 
การยกระดับกิจกรรมสหกรณ์ภายใต้
โซ่อุปทาน (Functional Upgrading) 
4) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การ
ยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน 

(Process Upgrading) 5) พฒันาและเผย
แพร่ Platform การยกระดับผลิตภัณฑ์ 
(Product Upgrading) 6) จัดตั้งและ
ดำาเนินงานหน่วยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์

ยทุธศาสตรท์ี ่3: การพฒันาระบบ
การเงนิสหกรณท์ีเ่อือ้ต่อความมัน่คงและมี
เสถยีรภาพในระบบสหกรณ ์ประกอบดว้ย 
แนวทางกลยทุธท์ีส่ำาคญั 6 แนวทาง ไดแ้ก ่
1) พฒันาระบบการเงนิสหกรณท์ีเ่อือ้ต่อ
ความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2) สร้างความ
เข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีในบริบทของสหกรณใ์นดา้นการเงนิ 
3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพ
เพือ่ประกนัความมัน่คงในระบบสหกรณ์
ภายใต้การกำากบัดูแลของสมาชกิ 4) สรา้ง
กลไกการจดัการเรยีนรูด้า้นความรูพ้ืน้ฐาน
การเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่
สมาชิกและ Stakeholder 5) สง่เสรมิให้
สหกรณ์เปน็สถาบนัการเงนิของประชาชน
ในการสรา้งวนิยัใหค้วามรูพ้ืน้ฐานและการ
เข้าถึงบริการการเงินอย่างเป็นธรรม 6) 
จัดทำา Agenda และ Road Map การ
พฒันาระบบการเงนิสหกรณใ์นแนวทาง
การพึ่งพาและร่วมมือกัน

ยุทธศาสตรท์ี ่4: การปฏริปูระบบ
สนับสนุนและสิ่งอำานวยความสะดวก 
ประกอบด้วย แนวทาง  กลยุทธ์ที่สำาคัญ 
6 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) พฒันาระบบ
สนบัสนนุและส่ิงอำานวยความสะดวก 2) 
กำาหนด Agenda และ Road Map การ
พฒันาระบบสนบัสนนุฯ 3) ปฏรูิประบบงบ
ประมาณสำาหรับหนว่ยงานรฐัท่ีเกีย่วขอ้ง
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ฅนสหกรณ� 25

กบัการสง่เสรมิสหกรณใ์หม้เีอกภาพและ
มีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูป
กฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการกำากับ
ดแูล 5) พฒันาระบบ ICT เพือ่รองรบัการ
เชือ่มโยงธรุกจิของระบบสหกรณค์วบคูก่บั
การตรวจสอบ 6) สร้างกลไกการจัดการ
ความรูแ้กเ่ยาวชนและ Stakeholder ให้
เข้าถึงและเข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีส่วน
ร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม

กรอบยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรูปก�รสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง

เดนิเครือ่งยทุธศาสตรป์ฏริปู
การสหกรณไ์ทย: ป ี2560-2563

 กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าว และปัจจุบันได้ผ่านความเห็น
ชอบจากทีป่ระชมุใหญส่นันบิาตสหกรณ์
แหง่ประเทศไทย เพือ่นำาไปใชเ้ปน็กรอบ
ทิศทางเชิงนโยบายแล้วนั้น สำาหรับการ
เดินเคร่ืองยทุธศาสตร์ปฏรูิปการสหกรณ์
ไทย ในแบบแผนของอัตลักษณ์การเป็น
องค์การอิสระพึ่งพาตนเองนั้น จึงขึ้นอยู่
กับการนำาคุณค่าและหลักการสหกรณ์

ที่เป็นสากล มาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของ
นกัสหกรณ ์เพือ่การยกระดบัการจดัการ
องคก์ารธรุกจิและเครอืขา่ยสหกรณ ์ใหม้ี
ขีดความสามารถในการสรา้งอดุมการณ์
ความฝันให้เป็นความสำาเร็จในแนวทาง
ของประชาชน ผ่านกลไกในสหกรณ์สู่
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ที่สำาคัญที่อยาก
ฝากไว้คือ

“จงใช้หัวใจ และ มองภ�พใหญ ่
ควบคู่กับก�รดูแลเอ�ใจใส่ประช�ชน
อย่�งแท้จริง”
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