การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management : KM)

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดทาโดย
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตามเกณฑ์ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อยกระดับการดาเนินงานของกรม ฯ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อ เป็ นกรอบและทิ ศทางในการจัด การทรั พยากรบุ คคลให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งในแผนดังกล่าวกาหนดให้ทุก
หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับกรมฯมีการดาเนินการจัดการความรู้ (km) ที่เกี่ยวกับกระบวนงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การทางานให้มากยิ่งขึ้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาองค์ความรู้ในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสานักงาน เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพอย่างสูงสุด
ในการดาเนินงานต่อไป

คณะทางานการจัดการความรู้ (KM)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ ๑
การรวบรวมข้อมูลและเอกสาร
๑. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
จากแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนายกระดับสหกรณ์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
กาหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์ตาม
สถานภาพรวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบาย
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มีสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์ รวม ๒๘๖ แห่ง แบ่งเป็นชั้น ๑ จานวน ๙๑ แห่ง ชัน้ ๒ จานวน ๑๖๕ แห่ง ชั้น ๓ จานวน ๑๐ แห่ง
ชั้น ๔ จานวน ๒๐ แห่ง มีแผนในการยกระดับชั้นสหกรณ์ ดังนี้
ระดับชั้นสหกรณ์
รักษาระดับสหกรณ์ชั้น ๑
ยกระดับจากชั้น ๒ ไปชั้น ๑
ยกระดับจากชั้น ๓ ไปชั้น ๒
ชาระบัญชี

เป้าหมายปี ๖๐
๙๑ แห่ง
๑๖๕ แห่ง
๑๐ แห่ง
๒๐ แห่ง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกาหนดแนวทางในการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้ยกระดับชั้นดีขึ้น
๒.๒ เพื่อรักษาและยกระดับชั้นสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒.๓ เพื่อจัดเก็บความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์
๒.๔ เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งของสหกรณ์
3. เอกสาร/แนวทางปฏิบัติ
3.1 พรบ.สหกรณ์/คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
๓.๒ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
3.3 ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์
4. ขอบเขตงานที่จะดาเนินการ
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ จากการประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก
๒) ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
๓) ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
๔) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน
จากองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน กาหนดจัดการความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ

พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ในด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก และด้านประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน ของสหกรณ์ในระดับชั้น ๒ จานวน ๑๕๐ แห่ง
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปให้คาแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนความจากบุคลากร สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
๕.๓ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป
๕.๔ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สามารถให้บริการสมาชิกได้เพิ่มขึ้น
๕.๕ สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

บทที่ ๒
กาหนดกรอบการดาเนินการ
๑. กลุ่มเป้าหมาย
1.1 ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
๑.๒ สหกรณ์ชั้น ๒ จานวน 165 แห่ง
2. เกณฑ์ในการชี้วัด
2.1 มาตรฐานสหกรณ์
๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ (ยกระดับชั้น) ชั้น ๒ ไปชั้น 1 ร้อยละ ๕๕
๓. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๓.๑ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายในสหกรณ์)อยู่ในระดับดีขึ้น
๓.๓ การเกิดปัญหาข้อบกพร่องลดลง และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขถึงแก้ไขแล้วเสร็จ
4. วิธีปฏิบัติ
๔.๑ จัดตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ (KM)
๔.๒ วิเคราะห์ปัญหารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถยกระดับได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๓ แยกประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละด้าน ทั้ง ๔ ด้าน
๔.๔ กาหนดกรอบแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
๔.๕ ประมวลและสรุปชุดความรู้
๔.๖ ถ่ายทอดความรู้ มีการประชุมชี้แจงร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔.๗ การเข้าถึงชุดความรู้ เทคนิคในการนาไปใช้
๔.๘ ติดตามและรายงานผล
๔.๙ กรณีพบปัญหานามาหาข้อสรุปร่วมกัน
๔.๑๐ สรุปกรณีตัวอย่างที่สามารถดาเนินการประสบผลสาเร็จ
๕. การวัดผล
๕.๑ จัดทาแบบรายงานผลการปฏิบัติรายสหกรณ์ การดาเนินการและปัญหาอุปสรรค
๖. แผนปฏิบัติการ
สามารถนาชุดความรู้ไปแนะนาสหกรณ์ ประกอบการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
๗. บุคลากรที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
- สหกรณ์จังหวัด
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์

บทที่ ๓
ประมวลและสรุปเป็นชุดความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
1. การส่งเสริมสหกรณ์และการกากับดูแลสหกรณ์
กระบวนการส่งเสริม

ศึกษา สารวจเบื้องต้น

ติดตาม/แก้ไข กรณีมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข

รายงานผล การเข้าแนะนา
ส่งเสริมกากับให้สหกรณ์ปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ

วางแผนการส่งเสริม/การก
กากับดูแลสหกรณ์

ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคู่กับ
งานกากับดูแลสหกรณ์

1) ศึกษา และสารวจเบื้องต้น
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นต้น
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คือ ข้อกาหนดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดขึ้นเพื่อให้สหกรณ์
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์
3. คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์/คาแนะนาของหน่วยงานที่ กากับดูแลสหกรณ์ เช่น คาแนะนา
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ เป็นต้น
4. ข้อบังคับของสหกรณ์ คือ กฎเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมใหญ่เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ดาเนินงาน แล้วนาไปขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะมีผลใช้บังคับ
5. ระเบียบของสหกรณ์ คือ ข้อกาหนดที่สหกรณ์วางไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานระเบียบของ
สหกรณ์กาหนดโดยคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน เป็นต้น
6. มติที่ประชุม คือ มติที่กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และมติที่ประชุมใหญ่ เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้มีอานาจ
กระทาการแทนกรรมการสหกรณ์ มติที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับการกาหนดวงเงินกู้ยืมและค้าประกันประจาปี เป็นต้น
7. อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) (มาตรา 10)

8. อานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม (มาตรา 15)
กาหนดให้อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และให้ มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์
มีอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ บั ญ ญัติ ไ ว้ ในพระราชบัญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม หรือ ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
9. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 27) ให้จัดตั้งกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียกโดยย่อว่า “กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
ประกอบด้วย เงิน และทรัพย์สิน โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
10. หน่วยงานที่กากับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,
หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งกากับแนะนา ดูแลการผลิตและการตลาด
ในส่วนที่เกี่ยวกับยางพารา และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม กากับ
แนะนา เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. ศึกษาลักษณะการดาเนินงานของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 33
ให้กาหนดประเภทของสหกรณ์ โดยกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ได้กาหนดประเภทสหกรณ์
ที่จะรับจดทะเบียนไว้ 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
12. ศึกษาการแบ่งส่วนงานและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสหกรณ์การแบ่งส่วนงาน
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในสหกรณ์เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์แบ่งส่วนงาน
ต่าง ๆ ออกเป็ นอย่างไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีชั้นการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร สหกรณ์ทุกแห่ ง
จาเป็นต้องมีการแบ่งส่วนงานไว้ให้ชัดเจน เพื่อกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคนเอาไว้ไม่ให้เกิดความสับสน
13. - ศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์ และรายงานต่างๆ
- ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ /ด้านเงินสด ด้านเงินฝาก
ธนาคาร/สหกรณ์อื่นด้านเงินลงทุน/ด้านลูกหนี้/ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้านเจ้าหนี้/ด้านเงินรับฝาก
/ด้านทุนเรือนหุ้น/ด้านรายได้/ด้านค่าใช้จ่ายและด้านสารสนเทศ
14. คณะกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
หรือขัดจะต้องดาเนินการให้คาแนะนาให้มีการแก้ไขและติดตามผลการแก้ไขของสหกรณ์เพื่อดาเนินการนาเข้า
ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
2) วางแผนการส่งเสริม
2.1 แผนการส่งเสริมกิจการ
การวางแผนการส่งเสริมสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด อัตรากาลัง และระยะเวลาที่ใช้
ในการส่งเสริมในแต่ละสหกรณ์
2.2 กาหนดแนวการส่งเสริมแต่ละสหกรณ์
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต/วิธีการส่งเสริม ในแต่ละเรื่อง และเวลาที่ใช้ในการส่งเสริม ทั้งนี้
รูปแบบของแนวการส่งเสริม อาจมีทั้งภาพรวมการส่งเสริมสหกรณ์นั้น ๆ และรายละเอียดของแนวการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งจากเกณฑ์ ๔ ด้านดังนี้
๕) ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก
๖) ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
๗) ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
๘) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน

๒.๓ กาหนดการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
เป็นการประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ เป็นการจัดระดับ
ความเข้มแข็งสหกรณ์ตามระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น กาหนด
เกณฑ์ประเมินใน ๔ ด้าน ดังนี้
2.3.1 ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก เป็นการประเมินความสามารถของสหกรณ์
ในการดาเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆสามารถให้บริการสมาชิกมากน้อยเพียงใดตามสัดส่วนของแต่
ละธุรกิจ
๒.๓.๒ ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์ในการดาเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์
๒.๓.๓ ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เป็นการประเมินจากชั้นคุณภาพของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
๒.๓.๔ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน เป็นการประเมินถึงการบริหารงานของ
คณะกรรมการโดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย ๑. การเกิด
การทุจริต ๒.การเกิดข้อบกพร่อง
3) การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
๓.๑ การปฏิบัติงานส่งเสริม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของสหกรณ์ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับและ
ระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้ และข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน.......
........เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาจเลือกใช้เทคนิคและวิธีการส่งเสริม แนะนา ให้เหมาะสม ซึ่งในบางเรื่องอาจใช้เทคนิค
และวิธีการหลายอย่างมาประกอบกันก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมแนะนาการดาเนินงานสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ.................
๓.๒ การวางแผนงานของสหกรณ์ ต้องชัดเจนสมารถนาไปสู่การปฏิบัติได้และควรแนะนาสหกรณ์ให้มี
การกาหนด Action plan ในแต่ละเดือนกาหนดเป้าหมายกาหนดผู้รับผิดชอบ และมีการสรุปผล นาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด ต้องหาสาเหตุและกาหนด
แนวทางแก้ไขร่วมกันในแต่ละเดือนเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะกรรมการทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการตรวจสอบติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเปรียบเทียบแผนและผล
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไข กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนควรมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

4) การนาเสนอผลการส่งเสริมสหกรณ์ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์)
นาเสนอผลการเข้าแนะนาส่งเสริม ฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ในแต่ละเดือนเสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์

การส่งเสริมประจาปี เป็นการสรุปผลการแนะนาส่งเสริมโดยภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

การแนะนาส่งเสริมกิจการกรณีเร่งด่วน เมื่อปรากฏชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญแก่สหกรณ์ สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศหรือคาแนะนาของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ มติที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์ ควรรีบรายงานการตรวจสอบกิจการต่อ
คณะกรรมการดาเนินการและสหกรณ์จังหวัด/นายทะเบียนสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
5) การติดตามและแก้ไข

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่ควรแก้ไข
ที่ประชุมกรรมการ/ที่
ประชุมใหญ่
ข้อแนะนา

๖) การประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์
1. ลักษณะการประชุมของสหกรณ์
1.1 การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ
1.3 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2. องค์ประกอบของการประชุม
2.1.ระเบียบวาระการประชุม
มีรูปแบบดังนี้....
2.1.1 การประชุมกรรมการดาเนินการ/การประชุมกลุ่มสมาชิก
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์.....................................จากัด
ชุดที่.........ครั้งที่.............วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............
ณ ................................................................
วาระที่ 1

****************
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 3

เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งก่อน

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
- ผลการดาเนินงานตามแผน ปัญหา/อุปสรรค
- รายงานงบทดลอง

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
- สมาชิกเข้าใหม่
- อนุมัตเิ งินกู้แก่สมาชิก/การขอกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่น แก้ไขปัญหา/ข้อสังเกต/
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบกิจการ การให้บริการสมาชิก/กาหนดระเบียบขึ้น
ถือใช้

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ตามที่มีผู้เสนอ)

2.1.2. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
สหกรณ์.....................................จากัด
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............
ณ ................................................................
****************
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องพิจาณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
วาระที่ 4 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์
วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559
วาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 7 เรื่องพิจารณางบดุลงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2559
วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
วาระที่ 9 เรื่องพิจาณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจาปี 2560
วาระที่ 10 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2560
วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
วาระที่ 12 เรื่องพิจารณากาหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วาระที่ 14 เรื่องพิจารณาขอตัดหนี้สูญ
วาระที่ 15 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ
16.1 รับรองสมาชิกใหม่
16.2 เห็นชอบยกพื้นที่............แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

3. การบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
มี 4 ส่วน ดังนี้....
ส่วนที่ 1 ส่วนหัวของรายงานการประชุม
(ตัวอย่างส่วนหัวของรายงานการประชุม)
รายงานการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
กลุ่มที่ 1 ชื่อ กลุ่มสันผักหวาน
สหกรณ์ การเกษตรหางดง จากัด
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560
(กรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี “ ชุดที่ ” และ “ ครั้งที่ ” )
ณ .................................................................
-------------ส่วนที่ 2
เป็นส่วนที่แจ้งรายละเอียดของผู้เข้าประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม
(ตัวอย่าง)
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ
ตาแหน่ง
1
2
ผู้ไม่เข้าประชุม
ที่
ชื่อ
ตาแหน่ง
1
2
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ
ตาแหน่ง
1
2
ในส่วนที่ 2 สามารถใช้คาว่า “ผู้มาประชุม”
“ผู้ไม่เข้าประชุม” ได้

ลายมือชื่อ

สาเหตุที่ไม่เข้าประชุม

ลายมือชื่อ
แทน “ผู้เข้าประชุม” และคาว่า “ผู้ไม่มาประชุม” แทน

ส่วนที่ 3
เป็นส่วนเนื้อหา
(ตัวอย่าง)
เริ่มประชุมเวลา............................น.
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1.............................
วาระที่ 2.............................
วาระที่ 3............................

การบันทึกรายงานการประชุม แบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบสรุปความและแบบบทบาทสมมุติ
(บันทึกเทป) ควรบันทึกแบบสรุปความ เพราะแบบบทบาทสมมุติเป็นการบันทึกทุกคาพูด ต้องมีการบันทึก
เทป แล้วถอดเทป การบันทึกแบบสรุปความ นั้น กรณี เป็นเรื่องที่ต้องมีการขอมติ ผู้บันทึกต้องการสรุป
ประเด็น แล้วใช้คาว่า ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติ...............กรณี เรื่องเพื่อทราบ
ใช้คาว่า “ที่ประชุมรับทราบ” หรือคาว่า “มติ ที่ประชุมรับทราบ” ก็ได้
ส่วนที่ 4
เป็นส่วนท้าย
(ตัวอย่าง)
มีแบบมาตรฐาน ได้แก่ “เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดแล้ว ประธานฯ กล่าวปิดประชุม”
เลิกประชุมเวลา ..............น
............................................. ประธานในที่ประชุม
(
)
............................................. เลขานุการ
(
)
............................................. ผู้จดบันทึก
(
)
4. กระบวนการในการดาเนินการประชุม
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมก่อนการประชุม
การเตรียมการก่อนการประชุม(สาหรับสหกรณ์)
 กาหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและสมุดบันทึกการประชุม
 ส่งหนังสือแจ้งการประชุมพร้อมทั้งวาระให้ผู้เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน
การเตรียมการก่อนการประชุม(สาหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์)
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรศึกษาข้อมูลของสหกรณ์ ประเด็น ต่าง ๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมและ
ภาพแวดล้อมอื่นที่สาคัญ หาข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการประชุม
ระหว่างการประชุม
 จัดให้มีสมุดรายงานประชุม เพื่อให้กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ลงลายมือชื่อเข้าประชุม
 มอบเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
 ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเปิดประชุม
 ประธานที่ประชุมเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระ
 ผู้ที่รับมอบหมายฯ จดสาระการประชุมตามวาระการประชุม และสรุปสาระของผู้นาเสนอแต่ละคน
พร้อมมติที่ชัดเจน
 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

การให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
 ให้บันทึกสาระการแนะนาและความเห็นไว้ในแบบรายงานการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ และให้ประธาน
ที่ประชุมลงนามรับทราบ
 บันทึกเสนอผลให้สหกรณ์จังหวัดทราบ
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการหลังการประชุม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
 ระบุชื่อและตาแหน่งผู้นาเสนอไว้ในรายงานการประชุม
 สรุปสาระประเด็นคาพูดของแต่ละคนที่สาคัญทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วย
 หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ให้ระบุด้วยว่าใครออกเสียงเห็นด้วย ใครออกเสียงไม่เห็นด้วย
ใครไม่ออกเสียง
 ก่อนการจดบันทึกรายงานลงในสมุดรายงานการประชุม ควรมีการร่างรายงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ประธานกรรมการ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการนาเสนอในที่ประชุม
ตรวจสอบก่อน
 จดบันทึกลงสมุด และให้ประธานที่ประชุม และกรรมการอื่นลงนามท้ายรายงานการประชุม รวมอย่าง
น้อย 2 คน
 หากเป็นรายงานที่บันทึกโดยการจัดพิมพ์และปิดในสมุด ให้ติดกาวให้มั่นคง และให้ประธานที่ประชุม
ลงชื่อกากับคาดระหว่างตัวสมุดกับรายงานที่พิมพ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงด้วย
 จัดเก็บสมุดรายงานการประชุมไว้ในที่ปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบดูแล
เสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมคราวต่อไปพิจารณารับรอง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจ และติดตามผลการแนะนาในรายงานการประชุมของสหกรณ์

