เทคนิค วิธีการสงเสริมสหกรณสําหรับนักสงเสริมมือใหม
กระบวนการสงเสริม

ศึกษา สํารวจ
เบื้องตน

ติดตาม/แกไข

รายงานผล

วางแผนการ
สงเสริม

ปฏิบัติงาน
สงเสริม

1) ศึกษา และสํารวจเบื้องตน
1. พระราชบัญ ญัติส หกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวของ เชน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เปนตน
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ คือ ขอกําหนดที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดขึ้นเพื่อใหสหกรณใช
เปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานเรื่องตาง ๆ ของสหกรณ
3. คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ/คําแนะนําของหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ เชน คําแนะนํานาย
ทะเบียนสหกรณ วาดวยแนวทางปฏิบัติในการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ เปนตน
4. ขอบังคับของสหกรณ คือ กฎเกณฑที่สหกรณกําหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมใหญเพื่อใชเปนหลักในการ
ดําเนินงาน แลวนําไปขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณจึงจะมีผลใชบังคับ
5. ระเบียบของสหกรณ คือ ขอกําหนดที่สหกรณวางไว เปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานระเบียบ
ของสหกรณกําหนดโดยคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ไดแก ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิ น
เปนตน
6. มติที่ประชุม คือ มติที่กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน แบงออกเปน มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และมติที่ประชุมใหญ เชน มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้ง ผูมีอํานาจ
กระทําการแทนกรรมการสหกรณ มติที่ประชุมใหญเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินกูยืมและค้ําประกันประจําป เปนตน
7. อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) (มาตรา 10)
8. อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ ตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ตาม(มาตรา 15)
กําหนดใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนนายทะเบียนสหกรณ และใหมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรม
สงเสริมสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา เปนรองนายทะเบียนสหกรณ มี

อํานาจหนาที่ตามที่บั ญญัติไวในพระราชบั ญญั ติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไขเพิ่ม เติม หรือ ตามที่ นาย
ทะเบียนสหกรณมอบหมาย
9. กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 (มาตรา 27) ใหจัดตั้งกองทุน
พัฒนาสหกรณขึ้นในกรมส งเสริมสหกรณ เรียกโดยยอวา “กพส.” เพื่อเปนทุนสง เสริมกิจการของสหกรณ
ประกอบดวย เงิน และทรัพยสิน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
10. หนวยงานที่กํากับดูแลและสงเสริมสหกรณ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ,
หนวยงานอื่นๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งกํากับแนะนํา ดูแลการผลิตและการตลาด
ในสวนที่เกี่ยวกับยางพารา และสํ านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีหนาที่ในการสงเสริม กํากั บ
แนะนํา เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. ศึกษาลักษณะการดําเนินงานของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 33
ใหกําหนดประเภทของสหกรณ โดยกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ไดกําหนดประเภทสหกรณที่จะ
รับจดทะเบียนไว 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณ
บริการ สหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
12. ศึกษาการแบงสวนงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสหกรณการแบงสวนงาน เปน
การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางสวนงานตาง ๆ ในสหกรณเพื่อใหทราบวาสหกรณแบงสวนงานตาง
ๆ ออกเปนอยางไรบาง มีความสัมพันธกันอยางไร มีชั้นการบังคับบัญชาเปนอยางไร สหกรณทุกแหงจําเปนตอง
มีการแบงสวนงานไวใหชัดเจน เพื่อกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละคนเอาไวไมใหเกิดความสับสน
13. -ศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ และรายงานตางๆ
- ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ /ดานเงินสด ดานเงินฝากธนาคาร/
สหกรณอื่นดานเงินลงทุน/ดานลูกหนี้/ดานที่ดิน อาคาร และอุปกรณดานเจาหนี้/ดานเงินรับฝาก/ดานทุนเรือน
หุน/ดานรายได/ดานคาใชจายและดานสารสนเทศ
2) วางแผนการสงเสริม
2.1 แผนการสงเสริมกิจการ
เป นการวางแผนจํ านวนสหกรณที่ รั บส ง เสริ ม ซึ่ งอยูในความรั บ ผิ ดชอบทั้ง หมด อั ตรากํ าลั ง และ
ระยะเวลาที่ใชในการสงเสริมในแตละสหกรณ
2.2 กําหนดแนวการสงเสริมแตละสหกรณ
โดยกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต/วิธีการสงเสริม ในแตละเรื่อง และเวลาที่ใชในการสงเสริม
ทั้งนี้ รูปแบบของแนวการสงเสริม อาจมีทั้งภาพรวมการสงเสริมสหกรณนั้น ๆ และรายละเอียดของแนวการ
สงเสริม
3) การปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ
การปฏิบั ติง านส ง เสริ ม หมายถึง กระบวนการส ง เสริ ม สหกรณ การรวบรวมขอ มู ล หลั ก ฐานเพื่ อ
วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบั ติงานตางๆ ของสหกรณ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ บังคับและ
ระเบียบปฏิบัติของสหกรณ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม พรอมทั้งเสนอขอมูลที่ได และขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน.......
........เจาหนาทีส่ งเสริมอาจเลือกใชเทคนิคและวิธีการสงเสริม แนะนํา ใหเหมาะสม ซึง่ ในบางเรื่องอาจใชเทคนิค
และวิธีการหลายอยางมาประกอบกันก็ได เพือ่ ใหการปฏิบัตงิ านสงเสริมแนะนําการดําเนินงานสหกรณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ.................

4)การรายงานผลการสงเสริมสหกรณ
รายงานผลการสงเสริมในแตละเดือนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําทีเ่ ปนประโยชน
ตอกิจการสหกรณ

รายงานการสงเสริมประจําป เปนการสรุปผลการแนะนําสงเสริมโดยภาพรวมเสนอตอที่ประชุมใหญ

รายงานการแนะนําสงเสริมกิจการกรณีเรงดวน เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณทอี่ าจกอใหเกิดความเสียหายอยาง
มีนัยสําคัญแกสหกรณ สหกรณปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําแนะนําของทาง
ราชการ รวมทัง้ ขอบังคับระเบียบ มติทปี่ ระชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ควรรีบรายงานการตรวจสอบกิจการตอ
คณะกรรมการดําเนินการและสหกรณจงั หวัด/นายทะเบียนสหกรณทราบโดยเร็ว
5)การติดตามและแกไข

ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่
ควรแกไข
ที่ประชุมกรรมการ/ที่
ประชุมใหญ
ขอแนะนํา

๖. การประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ
1. ลักษณะการประชุมของสหกรณ
1.1 การประชุมกลุม
1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ
1.3 การประชุมใหญ
2.องคประกอบของการประชุม
2.1.ระเบียบวาระการประชุม
มีรูปแบบดังนี้....
2.1.1 การประชุมกรรมการ/การประชุมกลุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ.....................................จํากัด
ชุดที่.........ครั้งที่.............วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............
ณ ................................................................
****************
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุมครั้งกอน

วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ตามทีม่ ีผเู สนอ)
2.1.2. การประชุมใหญสามัญประจําป
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
สหกรณ.....................................จํากัด
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............
ณ ................................................................
****************

วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่แลว
วาระที่ 3 เรื่องพิจาณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป2556
วาระที่ 4 เรือ่ งรับทราบสมาชิกเขาใหม และลาออกจากสหกรณ

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจําป2556
วาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 7 เรือ่ งพิจารณางบดุลงบกําไรขาดทุน ประจําป.2556
วาระที่ 8 เรือ่ งพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป.2556
วาระที่ 9 เรื่องพิจาณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได-รายจาย ประจําป2557
วาระที่ 10 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป2557
วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
วาระที่ 12 เรื่องพิจารณากําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ,คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณ
วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
วาระที่ 14 เรื่องพิจารณาขอตัดหนีส้ ูญ
วาระที่ 15 ขอเสนอแนะของเจาหนาที่สง เสริมสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ
16.1 รับรองสมาชิกใหม
16.2 เห็นชอบยกพื้นที่............แกศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยลึก
3.การบันทึกรายงานการประชุม
มี 4 สวน ดังนี้....
สวนที่1สวนหัวของรายงานการประชุม
(ตัวอยางสวนหัวของรายงานการประชุม)
รายงานการประชุมกลุม
กลุมที่ 1 ชื่อ กลุมสันผักหวาน
สหกรณ การเกษตรหางดง จํากัด
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556
(กรณีเปนการประชุมคณะกรรมการ ตองมี “ ชุดที่ ” และ “ ครั้งที่ ” )
ณ .................................................................
--------------

สวนที่2
เปนสวนที่แจงรายละเอียดของผูเ ขาประชุม ผูไมเขาประชุม และผูเ ขารวมประชุม
(ตัวอยาง)
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
ตําแหนง ลายมือชื่อ
1
2
ผูไมเขาประชุม
ที่
ชื่อ
ตําแหนง สาเหตุที่ไมเขาประชุม
1
2
ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ
ตําแหนง ลายมือชื่อ
1
2
ในสวนที่ 2 สามารถใชคําวา “ผูมาประชุม” แทน “ผูเขาประชุม” และคําวา “ผูไมมาประชุม” แทน
“ผูไมเขาประชุม” ได
สวนที่ 3
เปนสวนเนื้อหา
(ตัวอยาง)
เริ่มประชุมเวลา............................น.
ประธานไดกลาวเปดประชุมและเริ่มประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1.............................
วาระที่ 2.............................
วาระที่ 3............................
การบันทึกรายงานการประชุม แบงเปน 2 แบบ คือแบบสรุปความและแบบบทบาทสมมุติ(บันทึก
เทป) ควรบันทึกแบบสรุปความ เพราะแบบบทบาทสมมุติเปนการบันทึกทุกคําพูด ตองมีการบันทึกเทป แลว
ถอดเทป การบันทึกแบบสรุปความ นั้น กรณี เปนเรื่องที่ตองมีการขอมติ ผูบันทึกตองการสรุปประเด็น แลว
ใชคําวา ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แลวจึงมีมติ...............กรณี เรื่องเพื่อทราบ ใชคําวา “ที่
ประชุมรับทราบ” หรือคําวา “มติ ที่ประชุมรับทราบ” ก็ได

สวนที่ 4
เปนสวนทาย
(ตัวอยาง)
มีแบบมาตรฐาน ไดแก “เมื่อทีป่ ระชุมไมมผี ูใดเสนอเรื่องอื่นใดแลว ประธานฯ กลาวปดประชุม”
เลิกประชุมเวลา ..............น
............................................. ประธานในที่ประชุม
(
)
............................................. เลขานุการ
(
)
............................................. ผูจดบันทึก
(
)
4.กระบวนการในการดําเนินการประชุม
ขั้นตอนที่ 1การเตรียมกอนการประชุม
การเตรียมการกอนการประชุม(สําหรับสหกรณ)
 กําหนดและมอบหมายผูรบั ผิดชอบ
 กําหนดวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและสมุดบันทึกการประชุม
 สงหนังสือแจงการประชุมพรอมทัง้ วาระใหผูเกี่ยวของกอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน
การเตรียมการกอนการประชุม(สําหรับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ)
 เจาหนาที่สง เสริมสหกรณควรศึกษาขอมูลของสหกรณ ประเด็น ตาง ๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมและ
ภาพแวดลอมอื่นทีส่ ําคัญ หาขอกฎหมาย และเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ขั้นตอนที่2.
การดําเนินการประชุม
ระหวางการประชุม
 จัดใหมสี มุดรายงานประชุม เพือ่ ใหกรรมการและผูเขารวมประชุม ลงลายมือชื่อเขาประชุม
 มอบเอกสารทีเ่ กี่ยวกับการประชุม
 ตรวจสอบองคประชุมกอนเปดประชุม
 ประธานทีป่ ระชุมเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระ
 ผูที่รบั มอบหมายฯ จดสาระการประชุมตามวาระการประชุม และสรุปสาระของผูนําเสนอแตละคน
พรอมมติที่ชัดเจน
 ประธานทีป่ ระชุมกลาวเปดประชุม

การใหคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
 ใหบันทึกสาระการแนะนําและความเห็นไวในแบบรายงานการแนะนําสงเสริมสหกรณ และใหประธาน
ที่ประชุมลงนามรับทราบ
 บันทึกเสนอผลใหสหกรณจงั หวัดทราบ
ขั้นตอนที่ 3.
การดําเนินการหลังการประชุม
มอบหมายใหผูรับผิดชอบบันทึกรายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
 ระบุชื่อและตําแหนงผูนําเสนอไวในรายงานการประชุม
 สรุปสาระประเด็นคําพูดของแตละคนที่สําคัญทั้งผูทสี่ นับสนุนและผูท ี่ไมเห็นดวย
 หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขอกฎหมาย ใหระบุดวยวาใครออกเสียงเห็นดวย ใครออกเสียงไมเห็นดวย ใคร
ไมออกเสียง
 กอนการจดบันทึกรายงานลงในสมุดรายงานการประชุม ควรมีการรางรายงานเพื่อใหผทู ี่เกี่ยวของ
ไดแก ประธานกรรมการ เลขานุการ และเจาหนาที่สง เสริมสหกรณที่มกี ารนําเสนอในที่ประชุม
ตรวจสอบกอน
 จดบันทึกลงสมุด และใหประธานทีป่ ระชุม และกรรมการอืน่ ลงนามทายรายงานการประชุม รวมอยาง
นอย 2 คน
 หากเปนรายงานที่บันทึกโดยการจัดพิมพและปดในสมุด ใหติดกาวใหมั่นคง และใหประธานที่ประชุม
ลงชื่อกํากับคาดระหวางตัวสมุดกับรายงานที่พมิ พขึ้นเพือ่ ปองกันการเปลี่ยนแปลงดวย
 จัดเก็บสมุดรายงานการประชุมไวในที่ปลอดภัยมีผูรบั ผิดชอบดูแล
เสนอรายงานการประชุมใหที่ประชุมคราวตอไปพิจารณารับรอง
เจาหนาที่สง เสริมสหกรณตรวจ และติดตามผลการแนะนําในรายงานการประชุมของสหกรณ

