คานา
กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร (ก่อนการ
ประชุม/หลังการประชุม) จัดทาขึ้นโดยทีมงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ วันประชุมใหญ่ และ
หลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นลง ว่ามีกระบวนงานใดบ้างที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ ส่วนหนึ่งของการจัดทาเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์
มีความรู้ความชานาญ สู่นักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่ ซึ่งในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมามีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่จานวนมาก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางาน “การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ” ที่รวบรวมโดย
ทีมงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ยินดีรับฟังและพร้อมที่จ ะปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ และขอขอบคุณ ผอ .สุรีย์ จิรเจิดนภา นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้จนทาให้ KM ชุดนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนยิ่งขึ้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
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กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
กระบวนการทางาน : การประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ก่อนประชุมใหญ่ /หลังประชุมใหญ่)
กระบวนการทางาน

รายละเอียดการทางาน

ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1. การปิดบัญชี
- สหกรณ์จัดทางบการเงินพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เอกสาร
ใบสาคัญรับ – จ่ายประกอบการลงบัญชี ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
2. ตรวจสอบข้อบังคับ

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
- สหกรณ์ต้องจัดทางบดุลอย่างน้อยครั้ง 1 ทุกรอบ 12
เดือน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ภายใน 150 วันนับจากสิ้นสิ้นปีทางบัญชี (มาตรา
66 พรบ.สหกรณ์ 2542)
- จัดทางบการเงินภายใน 30 วัน (คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ 460/2548 ลงวันที่ 13 มิ.ย.48)
- ข้อบังคับของสหกรณ์
- พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา
56,57

- เกี่ยวกับผู้เข้าประชุมกาหนดให้สหกรณ์ประชุมด้วยสมาชิก
ทั้งหมด หรือประชุมโดยตัวแทน
- หากสหกรณ์กาหนดให้ประชุมโดยผู้แทน ตรวจสอบว่าสหกรณ์
ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามที่กาหนดในข้อบังคับหรือยัง (เงื่อน
เวลา, สัดส่วนผู้แทนสมาชิก ฯลฯ)
3. ตรวจสอบวาระการ
- ตรวจสอบที่มาของกรรมการ เลือกในที่ประชุมใหญ่หรือสรรหา
- ข้อบังคับของสหกรณ์
ดารงตาแหน่งของ
มาก่อน
- พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา
คณะกรรมการ
- ตรวจสอบวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
50 - 52
- ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ยังไม่หมดวาระ
4. ประชุมคณะกรรมการ ให้สหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อ
- ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของที่
ดาเนินการ
- รับรองงบการเงิน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์
- กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์
- กาหนดแผนงานงบประมาณประจาปี
- กาหนดวงเงินกู้ยืมค้าประกันประจาปี
- จัดสรรกาไรสุทธิ (ถ้ามี)
- แก้ไขข้อบังคับ (ถ้ามี)
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กระบวนการทางาน
5. เตรียมการจัดประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์

รายละเอียดการทางาน

ผู้มีอานาจนัดประชุม ดาเนินการดังนี้
- ทาหนังสือเชิญประชุมหรือวิธีปฏิบัติอื่นที่สหกรณ์กาหนด ระบุวันที่
เวลา สถานที่ กรอบเวลา และวาระการประชุม ให้สมาชิกรับทราบ
(ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน)
- แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีทราบ
- จัดเตรียมสมุดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่
- จัดเตรียมรายงานประจาปี
- การจัดสรรกาไรสุทธิ
- ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจาเป็นต้องใช้
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1. สมุดรายงานการ
- สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ลงลายมือชื่อ
ประชุมใหญ่
- กรณีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก หากมีสมาชิกที่ไม่ได้เป็น
ผู้แทนมาร่วมประชุมด้วย ให้ลงชื่อแยกต่างหาก
2. องค์ประชุม

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
- ตามข้อบังคับของสหกรณ์ อาจมีการกาหนดว่า เมื่อมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง วัน เวลา สถานที่
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร หรือสหกรณ์อาจกาหนดวิธี
ปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่น การแจ้งเวียนโดยประธานกลุ่ม,
การประกาศเสียงตามสาย และผู้มีอานาจนัดประชุมเป็นผู้ใด
-

- สมาชิกทั้งหมดหรือตัวแทนสมาชิก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ให้คาแนะนาสหกรณ์
- องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
- ปฏิบัติตาม มาตรา 57 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
หรือไม่น้อยกว่า 100 คน ในกรณีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และแก้ไขเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2553
ต้องมีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทน
- ประธานในที่ประชุม ควรแจ้งในที่ประชุมว่าใช้องค์
สมาชิกหรือไม่น้อยกว่า 100 คน (มาตรา 57 พรบ.สหกรณ์ 2542) ประชุมแบบไหนก่อนจะมีการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
- กรณีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้า
- เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้านสังคม
ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและ
แสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น
- สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก จะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนตนเองไม่ได้
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กระบวนการทางาน
3. ดาเนินการประชุม
ใหญ่

รายละเอียดการทางาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน

- ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
- ระเบียบวาระการประชุมยึดตามข้อบังคับและหลักสากล
- การลงมติของที่ประชุมใหญ่ (รับรอง/ไม่รับรอง, อนุมัติ/ไม่
ได้แก่
อนุมัต,ิ เลือก/ไม่เลือก)
ระเบียบวาระเพื่อทราบ
- เสียงที่ใช้ในการลงมติ (ข้างมาก, ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3, เอกฉันท์)
ระเบียบเพื่อพิจารณา
- การลงมติเลือกคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- กรณีสมัครเป็นกรรมการในที่ประชุมใหญ่ จะต้องมีการ
- อนุมัติงบการเงิน
ตรวจสอบคุสมบัติผู้ที่สมัครเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการลงมติ
- อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ (ถ้ามีกาไร)
เลือกตั้ง
- อนุมัติแผนงานงบประมาณประจาปี
- การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ หากเป็นการเสนอชื่อในที่
- อนุมัติวงเงินกู้ยืมค้าประกันประจาปี
ประชุมใหญ่ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่
- เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด (ระเบียบ นทส.ว่าด้วยการตรวจสอบ
- เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559)
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ถ้ามี)
- เสียงที่ใช้ในการลงมติ ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 59

หลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1. การบันทึกรายงานการ
- การบันทึกรายงานการประชุม ให้เสร็จภายใน 15 วัน และ
ประชุมใหญ่
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามในท้ายรายงานการประชุม

- เก็บไว้ที่สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอตรวจดูได้ ซึ่งไม่ต้องส่งสาเนารายงาน
การประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนสหกรณ์ (คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ 459/2548 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2548 เรื่อง
ยกเลิกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 674/2545)
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กระบวนการทางาน

รายละเอียดการทางาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน

2. จัดทารายงานประจาปี

- จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และ
- ปฏิบัติตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
งบแสดงฐานะการเงินให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับ มาตรา 67,68
แต่วันที่มีการประชุมใหญ่ และเก็บไว้ที่สานักงานของสหกรณ์
- รายงานประจาปีของสหกรณ์ที่ส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ควรให้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการดาเนินกิจการที่สหกรณ์ดาเนินงานใน
ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์ทั้งหมด เช่น จานวนสมาชิกเข้าใหม่
ลาออก, การดาเนินธุรกิจ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดหรือไม่
เป็นต้น
2. วาระการประชุมใหญ่ ที่มกี ารลงมติที่สมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว
3. การส่งเอกสารรายงาน
- สาเนารายงานประจาปีและงบการเงิน ให้นายทะเบียน
- ปฏิบัติตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
หลังประชุมใหญ่ให้ผู้ที่
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม (ม.67)
มาตรา 67
เกี่ยวข้อง
- ขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปี
- พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 47
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เสร็จสิ้นลง เอกสารที่ใช้
- ประกาศ นทส.ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 เรื่อง
ประกอบ ได้แก่
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการ
1.หนังสือขอความเห็นชอบ กรณีวงเงินกู้ยืม ฯ มีการ
ค้าประกันของสหกรณ์
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน หรือหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
- คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 536/2546 เรื่องให้
กรณีกาหนดวงเงินกู้ยืมเท่ากับปีก่อน
สหกรณ์จัดทาทะเบียนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
2. สาเนารายงานการประชุมใหญ่ที่มีการลงมติให้สหกรณ์
กาหนดวงเงินกู้ยืม ฯ
3. สาเนางบแสดงฐานะทางการเงินปีบัญชีล่าสุด
- รายงานการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุม ตาม
แบบฟอร์มที่นายทะเบียนกาหนด
- ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
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