การจัดการองค์ความรู้
(knowledge Management : KM)

เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกร

สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คานา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะทางานการจัดการความรู้ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ได้ เ ลื อ กดาเนิ น การการจั ด การความรู้ ใ นหั ว ข้ อ “การส่ งเสริ ม สหกรณ์ ข นาดเล็ ก และกลุ่ ม เกษตร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สุโขทัย มีกระบวนการ การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่ม
เกษตร ส่งผลให้การดาเนินงานของสหกรณ์เข้มแข็งและดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปกากับแนะนาส่งเสริมได้ปรับใช้ เพื่อ
การส่งเสริมและดูแลสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมขึ้นจากการเรียบเรียงของคณะทางาน KM เพื่อให้ได้ทราบถึง แนว
ทางการแนะนาส่งเสริม และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เป็นแนวทางแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ขนาดเล็ก
และกลุ่มเกษตร
คณะทางานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการจัดการความรู้ชุดนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์กับช้าราชการ พนักงานราชการ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และผู้ที่มีความสนใจต่อการ
เรียนรู้ต่อไป

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์การที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ใ ห้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความ
เข้มเข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ระดับสากลช่วยให้การดาเนินงานมีความโปร่งใส
มีการควบคุมภายในที่ดี ช่วยให้การดาเนินงานของสหกรณ์เข้มแข็งและดาเนินงานได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุ โขทัย จึงเห็นสมควรจัดการจัดการความรู้ในประเด็นการส่ งเสริม
สหกรณ์เล็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปกากับแนะนาส่งเสริมได้
ปรับใช้ เพื่อการส่งเสริมและดูแลสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการดาเนินการ บทบาทอานาจหน้าที่และการมอบหมายภารกิจ
การกากับและควบคุมการดาเนินงานต้องขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
การที่สหกรณ์สามารถคัดเลือกผู้เข้ามาเป็นตัวแทนที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ การมีความเสียสละ
ซื่อสัตย์สุจริตคือสิ่งที่จาเป็นยิ่ง ต้องส่งเสริมให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดังข้างต้นให้ได้ การจัดให้มีการเพิ่ม
ความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่ และบทบาทของสมาชิกในการกระทากับสหกรณ์ทั้งในด้าน
การบริหารและการร่วมใช้บริการจากสหกรณ์ อันจะส่งผลไปถึงการมีคาสั่งในการดาเนิน กิจการสหกรณ์การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและการกาหนดให้คณะกรรมการกระจายเป็นสัดส่วนตามแดน
ดาเนินงานสหกรณ์ก็จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกและสหกรณ์สามารถดาเนินได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ควรต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและพร้อมให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ระเบียบ ข้อบังคับ
สหกรณ์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ ในวาระแรกของการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาถือใช้ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับฐานะและการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ และเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์
ซึ่งระเบียบของสหกรณ์ที่จะต้องพิจารณาถือใช้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ระเบียบทีก่ ฎหมายสหกรณ์กาหนดว่าจะต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนถือใช้
ต้อ งเสนอนายทะเบี ย นสหกรณ์ เ พื่ อ ขอความเห็ น ชอบ เมื่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบแล้ว จึงจะถือบังคับใช้ได้
2. ระเบียบที่เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อกาหนดขึ้นถือใช้แล้ว จะมีผลบังคับใช้ใน
วันถัดไป
ระเบียบที่ต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ประกอบด้วย
1.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
2.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
3.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

เอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ
- หนังสือสหกรณ์ 1 ฉบับ
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 2 ชุด
- แบบ ท.ข.3 (กรณีแก้ไขบางข้อ) 2 ชุด
- ระเบียบฉบับใหม่ 4 ฉบับ
ระเบียบที่เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ เช่น
1.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
2.ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
3.ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
4.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
5.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์
6.ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7.ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
8.ระเบียบว่าด้วยทุนศึกษาอบรม
9.ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
10.ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์
11.ระเบียบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรกาหนดถือใช้
เมื่อสหกรณ์ได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้แล้ว ให้ส่งสาเนาระเบียบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ ทราบ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรศึกษาระเบียบต่าง ๆ ตามร่างระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนาสหกรณ์ในการพิจารณาถือใช้ระเบียบ และเมื่อสหกรณ์พิจารณาถือใช้
ระเบียบแล้ว จะต้องกากับแนะนาให้สหกรณ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4.การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
สหกรณ์ต้องผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญของการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันการ
ใช้ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ สหกรณ์ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง แสดงถึ ง ฐานะทางธุ ร กิ จ ในการใช้ แ ปล
ความหมาย ในการนาไปวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเพื่อ
เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อไป ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และเห็นความสาคัญของการจัดเก็บรักษาเอกสารและการบันทึกรายการบัญชี ซึ่งจะช่วยให้
การด าเนิ น งานมี ความโปร่ ง ใส มีก ารควบคุม ภายในที่ ดี ช่ ว ยให้ ก ารดาเนิน งานของสหกรณ์ เข้ มแข็ งและ
ดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์ขนาดเล็ก ยังไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ อาจจะมีการจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการทาหน้าที่ฝ่ายจัดการ ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจด้านเดียว ควร
แนะนาส่งเสริมอย่างใกล้ชิด
5.การดาเนินธุรกิจ การให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ขนาดเล็กต้องส่งเสริมให้มีการระดมทุนทั้งจากภายในและทุนจากภายนอก เพื่อนามา
หมุนเวียนดาเนินงาน เพื่อให้บริการและแก้ปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์
ทุนจากสมาชิก สหกรณ์สามารถระดมโดยการถือหุ้น การเรียกรับเงินฝากประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้การกาหนด
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปอย่างรัดกุม และเป็นธรรม การระดมทุนจากภายนอก โดยการสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากสหกรณ์อื่น ๆ หรืออาจจากการกู้ยืมจากธนาคาร การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ต้อง
เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกทั้งธุรกิจรวมกันซื้อ ธุรกิจรวมกันขาย รวมถึงการธุรกิจบริการ

6.บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ที่ ดี จะต้ อ งมี เ ป้ า หมายตรงกั น คื อ ท าอย่ า งไรให้ ส หกรณ์ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างอิสระ มีการบริหารจัดการโดยบุคลากรของสหกรณ์เอง และต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้
เป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทาอย่างไรให้สมาชิกของสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
สานึกในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ สหกรณ์ใดก็ตามที่สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสานึกในความเป็น
เจ้าของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จึงยั งมีบทบาทสาคัญยิ่งกับสหกรณ์และสมาชิก การตรวจเยี่ยม
การเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ การประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจกับบุคลากร
ของสหกรณ์ทุกฝ่าย

