โดย สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ

คํานํา
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ไดจัดทําคูมือการประชุมกลุมสมาชิก
สหกรณ เพื่อเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับการประชุมกลุมสมาชิก
ตามนโยบายของทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (นายโอภาส กลั่นบุศย) ที่ตองการใหเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ ไดใกลชิดสมาชิก และนําขอมูลขาวสาร ตลอดจนการใหความรูตางๆ คูมือการประชุมสมาชิก
สหกรณเพื่อใชเปนแนวทางนี้ ประกอบดวย
1. การจัดการกลุมสมาชิกสหกรณ
2. เทคนิคการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณใหประสบผลสําเร็จ
3. เทคนิคการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. ระเบียบสหกรณวาดวยกลุมสมาชิก
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ หวังวาเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่มี
บทบาท หนาที่ทีเกี่ยวของกับการประชุมกลุมสมาชิก จะสามารถนําแนวทางขางตนไปปรับใชใหเกิดผล
ประโยชนดวย

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
พฤศจิกายน 2557
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คูมือการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
1. การจัดการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
การประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ ถือวาเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ สหกรณ
สมควรพยายามใหสมาชิกสหกรณมีความเขาใจวาการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ เปนหนาที่ของตนเอง
ในฐานะเปนเจาของสหกรณ ซึ่งสหกรณไดจัดใหมีการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ ทุกสหกรณ แต
รูปแบบของการจัดประชุมกลุมมีความหลากหลายแลวแตจะมีการกําหนดรูปแบบ วิธีการประชุมเพื่อ
นํามาใชของแตละสหกรณ “การประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ” สามารถนําไปใชในการจัดประชุมกลุม
สมาชิกสหกรณแลวประสบความสําเร็จ
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการประชุมกลุมฯ
1.1 การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณและสถานที่
(1) สหกรณกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมกลุม ตลอดจนขอความ
เห็นชอบรับเงินนอกสถานที่
(2) การเตรียมเอกสาร และอุปกรณการประชุม เชน สมุดรายงานการประชุม
กลุม แผนพับ ขาวสาร ของที่ระลึก แบบสอบถาม สมุดหุน เงินฝาก เงินกู แผนธุรกิจของสหกรณ ผล
การดําเนินงานของสหกรณ หนังสือยืนยันยอด เอกสารทางการเงินของสหกรณ เครื่องเสียง ตลอดจน
สื่อโสตทัศนและอุปกรณ ฯลฯ
(3) การจัดทําวาระการประชุมกลุมฯ หนังสือเชิญประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
(4) การประชาสัมพันธการประชุมกลุมฯ เชน ผานวิทยุชุมชน เสียงตามสายของ
อบต. ปดประกาศบานประธานกลุม ฯลฯ
(5) การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความรูในดานตางๆ แก
สมาชิก
1.2 การเตรียมการของผูด ําเนินการประชุม
สหกรณมอบหมาย และแบงหนาที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินการประชุมกลุม
สมาชิกสหกรณ อาทิเชน กรรมการ ฝายจัดการ และประธานกลุม โดยผูที่ไดรับมอบหมายจะตองศึกษา
รายละเอียดเรื่องที่ไดรับมอบหมายใหชัดเจน หรืออาจมีการซักซอมทําความเขาใจกอนการประชุมกลุม
สมาชิกสหกรณ
1.3 การเตรียมการของสมาชิกสหกรณผูเขารวมประชุม
ในการประชุมกลุมฯ สมาชิกตองนําเอกสาร เชน สมุดคูมือเงินกูของสมาชิก
สมุดเงินฝาก บัตรประจําตัวประชาชน เปนตน
ขอควรพิจารณาการเตรียมการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
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*
การประชุมกลุม สมาชิกสหกรณ ควรมีการวางแผนลวงหนา คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณหรือผูมีหนาที่จัดการประชุมในแตละครั้ง จะตองวางแผนและเตรียมการการ
ประชุมฯ โดยแจงกําหนดการประชุมใหผูเขาประชุมทราบลวงหนาอยาง ทั่วถึง เพื่อจะไดศึกษา
รายละเอียดและเตรียมขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และออกหนังสือเชิญประชุม
ติดแผนปายประกาศไวในที่ประชุม ออกขาว ตลอดจนแจงวาระการประชุมลวงหนา
* การเลือกสถานที่ประชุมที่เหมาะสมและเปนศูนยกลางที่ผูเขาประชุมมาได
โดยสะดวก เชน สํานักงานสหกรณ หอประชุมอําเภอ โรงเรียน วัด ฯลฯ โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของการประชุมแตละครั้ง
* การเลือกเวลาและการประชุมที่เหมาะสม ที่ผูเขาประชุมสามารถเขาประชุมไดโดย
พรอมเพรียงกัน เชน เวลาวางจากการทํางานเกษตร ฯลฯ สหกรณตองคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก มิฉะนั้น
สมาชิกจะมาประชุมนอยไมครบองคประชุมได
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประชุมกลุม
สมาชิกสหกรณ
เพื่อใหการดําเนินการประชุมกลุมมีประสิทธิภาพ สหกรณสามารถถายทอด สื่อสาร
และประชาสัมพันธกิจกรรมของสหกรณใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
(สหกรณควรยกรางรายงานการประชุมลวงหนา) สหกรณสมควรที่จะดําเนินการ คือ 1
. กอนเปด
ประชุม 2. การเปดการประชุม 3. การดําเนินการประชุม 4. การสรุปการประชุม 5. การปดการ
ประชุม
1. กอนการเปดประชุม
(1) การลงลายมือชื่อในสมุดรายงานการประชุม
(2) การแจกวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
(3) นับองคประชุม
(4) การมอบของรางวัลใหแกสมาชิก
2. การเปดการประชุม
(1) เมื่อผูเขาประชุมมาพรอมกันแลว ประธานที่ประชุมดําเนินการเปดประชุม
(2) การเปดประชุมประธานที่ประชุม ควรเปดประชุมตามกําหนดเวลาดวย
บรรยากาศที่เปนกันเอง
ในกรณีที่เปนการประชุมกลุมฯ ประธานที่ประชุม ควรแนะนําผูเขารวมประชุมแกที่
ประชุม
3 การดําเนินการประชุมกลุมฯ
เมื่อประธานฯ กลาวเปดการประชุมแลวควรแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหที่
ประชุมไดทราบแลวนําเขาสูวาระการประชุม โดยปกติจะดําเนินการดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ประธานที่ประชุม แจงใหทราบถึงความจําเปนหรือเหตุผลที่ตองจัดการประชุมขึ้น
มีเรื่องดวนที่ประธานจะแจงใหทราบและจะเปนประโยชนแกผูเขาประชุม
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แลวเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และ
ขอมติรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ประธานที่ประชุม นําขอพิจาณาของการประชุมครั้งกอนที่ไดปฏิบัติหรือแกไข
รายงานตอที่ประชุม
วาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุม นําเสนอเรื่องเพื่อทราบตอที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานที่ประชุม เสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่บรรจุใน
วาระการประชุมเพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณา จึงขอมติไปตามวาระ ๆ ไป
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุม เปดโอกาสใหผูเขาประชุมเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ไมไดบรรจุในวาระ
4. สรุปผลการประชุม
การประชุมกลุม สมาชิกสหกรณ ประธานที่ประชุมจะตองสรุปสาระสําคัญในการ
ประชุมใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตองเปนการสรุปที่กระชับไดสาระ
ใจความของการประชุมฯ
5. การปดการประชุม
การปดการประชุมฯ แจงการประชุมครั้งตอไป แลวกลาวขอบคุณ
ขอควรพิจารณาการดําเนินการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
การประชุมกลุม สมาชิกสหกรณ สหกรณสมควรจัดใหสมาชิกมีความรูเรื่องขอบังคับ
ระเบียบ สิทธิหนาที่และ ประโยชนที่ไดรับจากการเปนสมาชิกสหกรณ .แจงผลการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ดานสินเชื่อ ดานการตลาด ดานอื่นๆ รับทราบเรื่องจํานวนสมาชิกในกลุมฯ หนี้เสียของกลุมฯ
การเลือกกรรมการบริหารกลุมฯ การยืนยันยอด ชี้แจงเรื่องการจัดชั้นของสมาชิก ชี้แจงการทํางานของ
กลุมฯ เนนความเปนทีม ใหความรูความเขาใจการซื้อ-ขายสินคา การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย การถือ
หุนของสมาชิก การสํารวจความตองการสินคาของสมาชิก การรับสมาชิกเขาใหมโดยการรับรองของ
กลุมฯ สหกรณอาจจัดใหมีของสมนาคุณแจกแกสมาชิกโดยจับรางวัล และไมสมควรทวงหนี้สินในที่
ประชุมกลุมฯ แตจะเปนการรับทราบขอมูลตางๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหา. การรับชําระหนี้ในที่ประชุม
กลุมฯ มีการนําสินคาไปจําหนายใหแกสมาชิก และเพื่อเปนกําลังใจกับสมาชิกที่มาเขารวมประชุม
สหกรณอาจจัดเลี้ยงอาหาร และสอนอาชีพใหแกสมาชิก ตลอดจนทําความเขาใจสิทธิประโยชนของ
สมาชิกที่เขารวมประชุมกลุมฯ
ขั้นตอนที่ 3. การติดตามผลการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
(1) เสนอผลการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
(2) นําเสนอสรุปแบบสอบถามใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณา
(3) จัดทําแผนเพื่อนําเสนอที่ประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ ครั้งตอไป
ประโยชนที่ไดรับจากการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
1. สมาชิกไดรับทราบบทบาทหนาที่ รวมถึงสิทธิประโยชนของตน และระเบียบ
สหกรณ การจัดชั้นสมาชิกสหกรณ อัตราดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด
2. สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณเพิ่มมากขึ้น
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3. สหกรณไดประชาสัมพันธการดําเนินงานใหแกสมาชิกไดทราบอยางทั่วถึง
4. สหกรณสามารถทําแผนงานไดตรงตามความตองการของสมาชิก
5. สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณไดโดยตรง
6. สมาชิกรับทราบนโยบายของสหกรณ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ
7. สมาชิกปฏิบัติตนเองตอสหกรณไดถูกตองมากขึ้น
8. มีความเขาใจระหวางสหกรณกับสมาชิกสหกรณ และมีกิจกรรมรวมกัน
9. สมาชิกไดเสนอความคิดเห็นและความตองการ ตลอดจนขอเสนอแนะใหแก

สหกรณ
การใหกําลังใจแกประธานและเลขานุการกลุม

การปฏิบัติหนาที่ของประธานกลุมและเลขานุการกลุมในกิจกรรมของกลุมสมาชิก
สหกรณการเกษตรสวนใหญไมเคยจัดคาตอบแทนไวให และมักจะขอใหประธานกลุมและเลขานุการ
กลุมเสียสละ ไมรับคาตอบแทน หรือแมแตเกิดคาใชจายก็ขอใหประธานกลุมเสียสละจายให
ประธานกลุมและเลขานุการกลุมทําหนาที่บริหารงานกลุมโดยไมมีคาตอบแทน
เมื่อประสบกับปญหาสมาชิกไมใหความรวมมือ ก็จะทอแท หมดกําลังใจทํางาน หากที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกประธานกลุมและเลขานุการกลุมจะ
สงผลดีตอการบริหารงานกลุม เชน กําหนดคาตอบแทน ประกวดกลุมสมาชิกดีเดน เพื่อกระตุนผูนํา
กลุมและสมาชิกกลุมมีความกระหายในการปรับปรุงการมีสวนรวมของสมาชิกใหกลุมไดรับชื่อเสียง หรือ
อยางนอยก็ไมใหเสียชื่อตอกลุมอื่นๆ อันเปนธรรมชาติของมนุษยที่จะไมยอมใหใครดีเดนกวาตน
แนวทางการใหคาตอบแทนแกประธานกลุมและเลขานุการกลุม คือ จากการ
ปฏิบัติงานของประธานกลุมและเลขานุการกลุม ในการดูแลสมาชิกกลุมเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตั้งแตการรับสมาชิกเขาเปนสมาชิกกลุมและเปนสมาชิกสหกรณ การสงหมายนัดประชุม การจัดประชุม
กลุม การใหความเห็นเบื้องตนเมื่อสมาชิกขอกูเงินจากสหกรณ การใหคาตอบแทนแกประธานกลุมและ
เลขานุการกลุม อาจกําหนดใหแบบตามอัตราสวนของผลตอบแทนที่สหกรณไดรับจากการปฏิบัติงาน
ของกลุม กลาวคือ จายคาตอบแทนจากจํานวนดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกกลุมจายใหแกสหกรณ โดยคิด
เปนรอยละ ของเงินดอกเบี้ยรับ เชน รอยละ 0.25 บาท
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2. เทคนิคการประชุมกลุมสมาชิกสหกรณใหประสบผลสําเร็จ
การประชุมกลุมสมาชิกสหกรณใหประสบผลสําเร็จ
ตองตองอาศัยการประชุมวางแผน
รวมกัน 3 ฝาย ประกอบดวย 1) ฝายของกรรมการ 2) ฝายจัดการ/ เจาหนาที่สหกรณ และ 3)
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
กลไกการทํางาน/
บทบาท
ความสําเร็จที่ ทําอยางไร/ปจจัย สิ่งที่ไดเรียนรู/เรียนรู
สวนสําคัญในการ
คาดหวัง
ความสําเร็จ/
อะไรบาง
ทํางาน/โครงสราง
ความสําเร็จที่
การทํางาน
เกิดขึ้นเพราะ
- เคารพความคิดเห็น
1.ประชุมรวมกัน 1. คณะกรรมการ - ไดรับความ
- มีการประชุม
รวมมือจากทุกฝาย รวมกัน
2. ฝายจัดการ
ของแตละฝาย
3 ฝาย
- แผนปฏิบัติการ - เกิดความ
3. เจาหนาที่
- มีการบูรณาการ
จัดทําโดยการมี
สงเสริม
รวมกัน
รวมมือกัน
สวนรวม
- มีการจัดทําแผนที่
- กําหนดการ
1. ฝายจัดการ
2.จัดทําแผน
- กําหนดวันเวลา ถูกตอง
ประชุมที่ชัดเจน สถานที่ที่เหมาะสม
- เจาหนาที่ออก - การวางแผนที่ดีสงผล
- สงหมายนัดได สงหมายนัด
ใหสามารถประชุมกลุม
3. สงหมายนัด - ฝายจัดการ
อยางทั่วถึงและ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประธานกลุม
ทันเวลา
- สมาชิกไดรับหมาย - สมาชิกไดรับความรู
บทบาทหนาที่ และ
นัดอยางทั่วถึง
- ประชาสัมพันธ สิทธิของตนเอง
- ขาวสารที่เปน
4. ประชุมกลุม - กรรมการฝาย - สมาชิกใหความ ที่ทั่วถึง
จัดการ
รวมมือในการเขา - มีการแจงขอมูล ประโยชนตอสมาชิกใน
- เจาหนาที่
การทําธุรกิจหรือความ
รวมประชุมกลุมไม ขาวสารที่เปน
สงเสริมสหกรณ นอยกวากึ่งหนึ่ง ประโยชนแก
รวมมือกับสหกรณ
ของจํานวนสมาชิก สมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู
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3. เทคนิคการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ความสําคัญ
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสหกรณใดๆ ก็ตามจะตองอาศัยการติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิด อันกอใหเกิดความเขาใจ
อันดีระหวางกัน
การติดตอสื่อสารจึงเปนหัวใจสําคัญของการสรางความสัมพันธอันดีที่จําเปนจะตองมี
ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี ไมวาจะเปนการพูด การฟง การเขียน การอาน ตลอดจน
มีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ การติดตอสื่อสาร
(Communication) ยังชวยใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ของสหกรณดําเนินไปอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว กอใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ฉะนั้น การติดตอสื่อสารจึงเปนกระบวนการที่ใชสงเรื่องราวขาวสาร ขอความ ความ
คิดเห็น ไปมาระหวางกันทั้งภายใน และภายนอกสหกรณ
ความหมาย
การติดตอสื่อสาร
(Communication) หมายถึง การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อใหเขาใจความหมายที่ผูสงสงไป และเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
ซึ่งการสงขาวสารอาจอยูในรูปของการสื่อสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร การใชกิริยาทาทางอยางหนึ่ง
อยางใดก็ได โดยอาศัยชองทางในการติดตอสื่อสาร
การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ตองพิจารณาในเรื่องดังนี้
1. ผูนําสารตองเขาใจจุดมุงหมายในการสงขาวสาร
2. ผูสงควรหาชองทางการสงขาวสารใหเหมาะสม
3. ผูสงสารตองเขาใจระดับความสามารถในการสื่อสารของผูรับสาร
4. ผูสงสารตองรูจักใชเทคนิคและวิธีการถายทอดขาวสารไปยังผูรับไดอยางเหมาะสม
4.1 ถาตองการความชัดเจน ควรใชวิธีพบปะสนทนา
4.2 ถาเรงดวน ควรใชโทรศัพท
4.3 ใหคนจํานวนมากทราบ ควรใชประกาศ
4.4 ตองการแจงเรื่องสําคัญ ควรใชวิธีประชุมชี้แจง
4.5 ตองการหลักฐานควรเขียนเปนลายลักษณอักษร
หลักเกณฑในการติดตอสื่อสารดวยคําหรือการเขียนเปนลายลักษณอักษร
มีหลักในการเขียนที่เรียกวา 7 C's ดังนี้
1. มีความชัดเจน (Clarity)
2. มีความสมบูรณ (Completeness)
3. มีความรัดกุมและเขาใจงาย (Conciseness)
4. ระลึกถึงผูอาน (Consideration)
5. มีความสุภาพ (Courtesy)
6. มีความถูกตอง (Correct)
7. ขอเท็จจริง (Concreteness)
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หลักเกณฑการติดตอสื่อสารดวยเสียงหรือการพูด
หลักเกณฑการพูดที่ดี
1. ผูพูดควรสรางบรรยากาศในการพูด โดยยกตัวอยางประกอบการพูด เพื่อสราง
ความสนใจ
2. หลีกเลี่ยงการถอมตัวจนมากเกินไป หรือตําหนิผูฟง สถานที่ หรือกลาวถึงบุคคลอื่น
3. ไมควรแสดงอารมณโกรธ หรือไมพอใจผูฟงโดยเด็ดขาด
4. ใชภาษางาย ๆ แตสุภาพ
5. ควรมีอารมณขันขณะพูด
หลักเกณฑการฟงที่ดี
1. ขณะฟงตองฟงอยางตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาสําคัญใหได
2. ตองรูจักสังเกตอากัปกิริยาทาทาง ความรูสึกและอารมณของผูพูด
4. ระเบียบสหกรณวาดวยกลุมสมาชิก
ระเบียบสหกรณ …………………………… จํากัด
วาดวยกลุมสมาชิก
พ.ศ.…………………
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ และขอ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการครั้งที่ …………….เมื่อวันที่ ………………………………ไดกําหนดระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ ……………………………………………………….จํากัด
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. ……………………”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ……………………………....พ.ศ. ………………เปนตนไป
ขอ 3. การจัดตั้งกลุม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งตั้งขึ้นโดยรวมสมาชิกที่
อยูใกลเคียงกันและมีลักษณะงานเกษตรกรรมทํานองเดียวกันนั้นเขาดวยกัน
สมาชิกจะยายจากกลุมหนึ่งไปเขาสังกัดอีกกลุมหนึ่งซึ่งตนอยูใกลเคียงและมีลักษณะงาน
เกษตรกรรมทํานองเดียวกันได ตอเมื่อไดแจงที่ประชุมกลุมเดิมทราบ และที่ประชุมกลุมซึ่งตนจะเขานั้น
ไดลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ทั้งนี้ ใหประธาน
กลุมทั้งสองแจงเรื่องนี้ใหสหกรณทราบโดยเร็ว
ขอ 4. การประชุมกลุม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุมมา
ประชุมกันเปนการประชุมกลุมเปนคราว ๆ เพื่อกิจกรรมดังระบุในขอ 5 อนึ่ง กรรมการดําเนินการหรือ
เจาหนาที่สหกรณหรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณอาจเรียกประชุมกลุมได
บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดนั้นโดยพรอมเพรียงทุกคราวที่นัด
เรียก
ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทั้งหมดใน
กลุมนั้นจึงจะเปนองคประชุม
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การประชุมกลุมในคราวใดมีสมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุมใหมอีกคราว
หนึ่งภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม ใหถือวามติของที่
ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ
การประชุมกลุม นอกจากจะไดกระทํากันตามคราวที่มีกิจธุระแลว จะตองจัดใหมีขึ้นกอนการ
ประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้ง เพื่อวินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ
แตละครั้งดวย
ขอ 5. กิจกรรมของที่ประชุมกลุม ที่ประชุมกลุมมีหนาที่ชวยพิจารณาวินิจฉัยกิจการและปญหา
ทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวกับกลุมของตน และอาจเสนอใหความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญหรือตอ
คณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปนี้
(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกดวย
(2) รับทราบเรื่องสหกรณรับสมาชิกเขาใหมสังกัดกลุมนั้น ๆ
(3) รับทราบเรื่องสมาชิกในสังกัดกลุมออกจากสหกรณ
(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารกลุมตามขอ 6 ทั้งคณะหรือรายตัว
(5) เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(6) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชําระหนี้การ
จัดหาสิ่งของมาจําหนายแกสมาชิก การจัดใหมีอุปกรณสําหรับสมาชิกใช
ประโยชนการเก็บรักษาและจัดการเพื่อขายผลิตผลของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง
อยูในวัตถุประสงคของ สหกรณ
(7) เปนสื่อในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิตทางเกษตรหรือทางอุตสาหกรรม
และการขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑในหมูสมาชิก ตลอดจนแนะนําสมาชิกเพื่อใช
วิธีปฏิบัติทางการผลิตอันไดผลดีขึ้น
(8) เปนสื่อในการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ และทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในหมู
สมาชิก ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(9) พิเคราะหและรวมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(10) พิจารณาและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณหรือการ
ประกอบอาชีพหรือการสังคมในหมูสมาชิก
ขอ 6. การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม
ใหที่ประชุมกลุมเลือกตั้งสมาชิกในกลุมเปนกรรมการบริหารกลุม จํานวนอยางนอย 3 คน
และไมเกิน 5 คน ประกอบดวยตําแหนง ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมคนหนึ่ง หรือสองคน
นอกนั้นเปนกรรมการบริหารกลุม
ขอ 7. การดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารกลุม อยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป ถาเมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวยังไมมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม ก็ใหคณะกรรมการบริหารกลุมคนเดิมอยูในตําแหนงไป
จนกวามีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม คณะกรรมการบริหารกลุมผูออกไปนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งซ้ํา
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ผูซึ่งเคยถูกที่ประชุมใด ๆ ถอดถอนจากตําแหนงประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือ
กรรมการบริหารกลุมไมใหไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารกลุมอีก
ถาตําแหนงประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระใหที่ประชุมกลุมเลือกตั้งประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมแทน
ในตําแหนงที่วาง ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุม ซึ่งไดรับเลือกตั้งใน
ตําแหนงที่วางนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ทุกคราวซึ่งที่ประชุมกลุมไดเลือกตั้งประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหาร
กลุมขึ้นใหม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม มีหนังสือแจงเรื่องใหสหกรณทราบโดยเร็ว
ขอ 8. การพนจากตําแหนง
คณะกรรมการบริหารกลุม ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(4) ยายไปอยูกลุมอื่น
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 9. หนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุม
ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุม เปนสื่อติดตอ
ระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบให
เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุม และปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุมในเมื่อ
ประธานกลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
กรรมการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยเลขานุการกลุม และปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการกลุมในเมื่อ
เลขานุการกลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม
คณะกรรมการบริหารกลุมมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เปนผูแทนกลุมในการติดตอประสานงานกับกลุมอื่น ๆ และกับคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(2) เปนผูแทนคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินงานสหกรณในกลุมนั้นๆ และ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย
(3) เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือเปนผูยื่นคํา
รองตอ สหกรณในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินอาชีพและอื่น ๆ ในกลุม
ของตน
(4) เปนผูควบคุมกลุมและดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามมติ
ระเบียบแบบแผนของสหกรณ และของกลุมนั้น ๆ
(5) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญและมีประสบการณ
มาใหคําแนะนําสงเสริมอาชีพใหสมาชิกในกลุม เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแก
สมาชิกและครอบครัว
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(6) ชวยเหลือและใหความสะดวกแกผูจัดการ หรือเจาหนาที่อื่นของสหกรณในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ ตลอดจนเจาหนาที่ตาง ๆ ของทางราชการในอันที่จะเขา
ตรวจสอบ หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการบํารุงสงเสริมอาชีพของ
สมาชิก
ขอ 10. การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม
ใหคณะกรรมการบริหารกลุมประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระและใหประธานกลุมหรือเลขานุการ
กลุมนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารกลุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหนําเสนอที่ประชุมกลุมเพื่อทราบหรือ
พิจารณาตามแตละกรณีในการประชุมกลุมคราวถัดไป
ขอ 11. การออกเสียง
สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุม ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุมหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุมไดเพียงคนละหนึ่งเสียงและจะมอบใหผูอื่นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
แทนตนไมได
ถาเรื่องซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสีย ก็จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได
ขอ 12. การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตจะไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ
ขอ 13. ในการประชุมกลุม และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ประกาศ ณ วันที…่ ……………………………………..พ.ศ……………
(………………………………………………)
ประธานกรรมการ
สหกรณ…………………………………………….จํากัด

