
 

 

 
การจัดการความรู ้

 (Knowledge Management) 
 
 
 

เรื่อง 
 

การพัฒนารูปแบบรายงานประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร   

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและการบริหารงาน 
 
 
 
 
 

คณะท างานจัดการความรู้ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

ค าน า 
 

                 การจัดการความรู้ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้กรอบการ
ประเมินผลที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  การจัดการความรู้เป็นการ    รวบรวมความรู้จากประสบการณ์
ของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน  เกี่ยวกับการแนะน าส่งเสริม  การด าเนินงาน  การด าเนินธุรกิจ  ของสถาบัน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   มาจัดท าให้เป็นระบบ 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยคณะท างานจัดการความรู้จึงได้เล็งเห็นว่าการจัดการความรู้  
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบรายงานประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และการบริหารงาน  ชุดความรู้นี้จะท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท ารูปแบบรายงานประจ าปี  
แสดงผลการด าเนินงานในรอบปีได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพ่ือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  คณะผู้บริหารงาน
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืนๆ  เกิดความเข้าใจและสามารถ
น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

                                                                                คณะท างานจัดการความรู้ 
                                                                                ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
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การจัดการความรู ้
 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบรายงานประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและการบริหารงาน 
 

1. ความเป็นมา 
                     ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา 67  มาตรา 68 “ ให้สหกรณ์จัดท า
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่ง
ส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี การประชุม                 
และให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้” 
จะเห็นได้ว่าการจัดท ารายงานประจ าปีนั้น   มีความส าคัญในการแสดงผลการด าเนินงานในรอบปีของ
สหกรณ์นั้น ๆ      ซึ่งปัจจุบันพบว่าสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดเลย   ได้จัดท ารูปแบบที่แตกต่างกันไป     
ท าให้ข้อมูลที่ส าคัญบางประการขาดหายไป และไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในการขอรับการ
สนับสนุนและตัดสินใจให้การช่วยเหลือสหกรณ์ด้านต่างๆ 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   จึงเล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนา
รูปแบบรายงานประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม   ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญต่าง ๆ  อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส าหรับการน าไปใช้ส่งเสริมและการบริหารงาน  ของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม   คณะผู้บริหารงาน สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น  ๆ  ต่อไป 
2.  กระบวนการจัดการความรู้  

  1.  ค้นหาเป้าหมายความรู้  เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อ/เรื่องที่ตรงกับขอบเขตของ KM โดยเป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์และทักษะที่ใช้ได้ผลในการปฏิบัติงาน  หรือความรู้ที่สามารถรวบรวมได้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
  2.  ก าหนด/แสวงหาแหล่งข้อมูล  เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างชุดความรู้ 
  3.  ก าหนดวิธีการสร้างชุดความรู้ร่วมกัน  หรือวิธีการ/เทคนิคการท างานที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ  รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  4.  การจัดเก็บและรวบรวมชุดความรู้ให้เป็นระบบ  สามารถน าออกใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน Website  ของหน่วยงาน 
  6.  ติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและรายงานผลให้กรมฯ 
ทราบภายในก าหนด 
3.  ความหมายของการจัดการความรู้ 
    การจัดการความรู้มีหลายแนวคิด  แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ เป็นการจัดการเพ่ือน า
ความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร  โดยมีกระบวนการสรรหาความรู้  เพ่ือถ่ายทอดและ
แบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งนี้  รูปแบบของการพัฒนาความรู้  ได้แก่ 



 

 

- การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง 
- การเรียนรู้จากการทดลอง  โดยเป็นการตั้งสมมติฐานและทดลองใช้เพ่ือให้ทราบผล

ตามต้องการ 
- การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น  เช่น การท า Benchmarking  การจ้างคนเก่ง 

ๆ มาร่วมงาน  การหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ (Alliances) ฯลฯ 
- การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ 

การจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมและน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ 
  1.  ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคล (Tacit  Knowledge ) เป็นความรู้ที่เกิดจากกการสั่ง
สมประสบการณ์  ทักษะในการท างาน  ต้องอาศัยกระบวนการถ่ายทอดจึงจะได้องค์ความรู้ 
  2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit  Knowledge ) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ เป็นความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย 
  ความรู้ทั้ง 2 ประเภท จะมีวิธีการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันคือ “การจัดการความรู้ที่ชัด
แจ้ง” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้  เมื่อน าไปใช้เกิดความรู้ใหม่  ก็จะน ามาสรุปไว้เพ่ือใช้อ้างอิง  
ส่วนการจัดการ “ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล”  จะเน้นการจัดเวทีเพ่ือให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  ที่สามารถน าไปใช้ในการปฎิบัติงานได้ต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนารูปแบบรายงานประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
และเป็นรูปแบบเดียวกัน 
5 . กระบวนการจัดการความรู้ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
เป้าหมาย ของการจัดชุดความรู้ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถน าข้อมูลจากรายงาน   ประจ าปี ไป
ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและการบริหารงาน 
 

แผนงาน กิจกรรม 
1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
จัดการความรู้ ( KM) 
 
 
2. ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้     ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
3. ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้     ครั้งที่ 2 
 

1. คัดเลือกทีมงานตามโครงสร้างส านักงานประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหาร ,กลุ่มงาน และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
2. จัดท าค าสั่งเสนอสหกรณ์จังหวัดเพ่ือลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งทีมงานและแจ้งเวียนค าสั่งผู้มีรายชื่อในค าสั่งทราบ 
1.  ประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าใจ
ความหมายและกระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
2. ร่วมกันพิจารณาหัวข้อเรื่องที่จะน ามาสร้างชุดความรู้  
ก าหนดเป้าหมาย/ประเด็นในการจัดการความรู้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ
ขอบเขตงานที่จะด าเนินการ 
1. เพื่อก าหนดรายละเอียดงาน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย,
ตัวชี้วัด,วธิีการปฏิบัติ,การวัดผล,การติดตามผล  และ
แผนปฏิบัติการ 



 

 

4.  ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้     ครั้งที่ 3 
 
 
 
5.  ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้     ครั้งที่ 4 
 
 
6. ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้     ครั้งที่ 5 
 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะท างานที่ได้แต่งตั้ง 
2. ประมวลผลและสรุปเป็นชุดความรู้ โดยการค้นหา 
รวบรวมประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์  เอกสาร คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะท างานที่ได้แต่งตั้งและ
บุคคลภายนอกมาร่วมเสนอแนะ 
2. สรุปชุดความรู้จัดท าเป็นรูปเล่ม / เผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
เว็บไซด์ 
1.ถ่ายทอดชุดความรู้ โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบและเข้าใจ KM ที่ได้จัดท า
ขึ้นเหมือนๆกันทุกคน 

 
แผนงาน กิจกรรม 

 
 
7.  ติดตามประเมินผล/ปรับปรุง
แก้ไข 

2. การน าชุดความรู้ไปสู่การปฏิบัติตามกลุ่มเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ใน KM 
1.ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของชุด
ความรู้ที่สร้างข้ึน 
2.รายงานผลการประเมินความส าเร็จของการน าชุดความรู้
ไปใช้ปฏิบัติงาน   พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค   ปัจจัย
ความส าเร็จ  ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

 
6.  เนื้อหา 
                               ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ประชุมคณะท างานในส านักงาน  โดยการจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมสมอง  ประมวลความรู้  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี   
สรุปเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    ตัวอย่างปก 

 
 

รายงานประจ าปี........... 
 

(ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่.......................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์.......................... จ ากัด 
 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี…………. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.......... 

ณ................(สถานที่).................. 
 

 
 
 

สารสหกรณ์  (ถ้ามี) 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์………………………….. จ ากัด  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์………………………….. จ ากัด  

ชุดที่ ....................... 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
          การก าหนดปกหน้า แล้วแตค่วามเหมาะสมของสหกรณ์ แต่ต้องใช้ช่ือว่า 
“รายงานประจ าปี”  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542  

 



 

 

 
 
 
 

ชื่อ....................................... 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ................................   ชื่อ...............................                  ชื่อ............................. 
 รองประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ                    รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ................................                   ชื่อ...............................                ชื่อ............................. 
       เหรัญญิก         เลขานุการ                                   กรรมการ 
 
 
 
 

 

ชื่อ................................  ชื่อ...............................                  ชื่อ.................................. 
      เหรัญญิก         เลขานุการ                                   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 



 

 

สหกรณ์..........................................................จ ากัด 
วันที่...................................................... 

ณ ..................................................................... 
***************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 สมาชิกเข้า – ออกระหว่างปี 
3.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

3.2.1 ธุรกิจการรับฝากเงิน 
3.2.2 ธุรกิจสินเชื่อ 
3.2.3 ธุรกิจรวมซื้อ – รวมขาย 
3.2.4 ธุรกิจบริการ 
3.2.5 แหล่งเงินทุน 

3.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
3.4 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.5 การด าเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสมาชิก 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 งบดุลประจ าปี 
4.2 จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
4.3 เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
4.4 แผนการด าเนินงาน และประมาณการรับ – จ่ายประจ าปี 
4.5 ก าหนดวงเงินกู้ยืม 
4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตอบแทน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

6.1 .......................................................... 
6.2 ..........................................................



 

 

สหกรณ์............................................จ ากัด 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี.................. 

ครั้งที่..............วันที่...........เดือน...................พ.ศ............. 
ณ ................................................... 

............................ 
สมาชิกเข้าประชุม   ..........................  คน   สมาชิกท้ังหมด..................................คน 
ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง 
 
1.   ......................................................    ....................................................  
2.  ......................................................   .....................................................  
3.  ......................................................   .....................................................  
4.  ......................................................   .....................................................  
5.  ......................................................   .....................................................  
6.  ......................................................   .....................................................  
7.  ......................................................   .....................................................  
8.  ......................................................   .....................................................  
9.  ......................................................   .....................................................  
10.  ......................................................   .....................................................  
11.  ......................................................   .....................................................  
12.  ......................................................   .....................................................  
13.  ......................................................   .....................................................  
14.  ......................................................   .....................................................  
15.  ......................................................   .....................................................  
16.  ......................................................   .....................................................  
17.  ......................................................   .....................................................  
18.  ......................................................   .....................................................  
19.  ......................................................   .....................................................  
20.  ......................................................   .....................................................  

เริ่มประชุมเวลา…………….น. 
 

 เมื่อสมาชิกมาประชุม ..............คน  ครบองค์ประชุมแล้ว .................................ประธาน
กรรมการกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์   โดยการเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  ในปีที่แล้วสมาชิกจ านวน ...........  ราย  มาเข้าร่วมประชุมใหญ่จ านวน ...............   ราย  และ
ปีนี้สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน ...........  ราย  มาเข้าร่วมประชุมใหญ่จ านวน ...............   ราย  จะเห็นได้ว่าสมาชิก
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์  ( เพ่ิมข้ึน/ ลดลง)  



 

 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 1.2  ................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................  
มติที่ประชุม    ............................................................................................................................. ....    
....................................................................................................................... .......................................................
.................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 …………………………………. เลขานุการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ดังนี้ 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
สหกรณ์.....................................................  จ ากัด 

ครั้งที่ ..............วันที่  .......... เดือน..................พ.ศ.  ......... 
ณ  ....................................................................... 

........................................... 
 

(รายละเอียดส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว) 
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ .................................................... ................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. .................................................................................................. .........



 

 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ......................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................... 
มติที่ประชุม   ............................................................................................................................. ..... 
...................................................................................... ........................................ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1  สมาชิกเข้า -  ออกระหว่างปี 
  ต้นปีบัญชี..........................สหกรณ์................................................. จ ากัด มีสมาชิกยกมา
ทั้งสิ้น จ านวน............ ราย ระหว่างปีบัญชีสหกรณ์รับสมาชิกใหม่ จ านวน...........ราย  สมาชิกลาออก จ านวน
.............ราย คงเหลือสมาชิกสิ้นปี จ านวน..............ราย แยกประเภทได้ดังนี้ 
 

รายการ สมาชิกยกมาต้นปี รับเพิ่มระหว่างปี  ลาออกระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

ชาย     

หญิง     

รวมทั้งสิ้น     

  
 3.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี.................. 
  3.2.1  ธุรกิจรับฝากเงิน 
   ต้นปีบัญชี...................... สหกรณ์........................................ จ ากัด  มียอดเงินรับ
ฝากจากสมาชิกรวมทุกประเภท จ านวน..........................................บัญช ีเป็นเงิน............................บาท  
ระหว่างปีบัญชีมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจเงินรับฝากทุกประเภท จ านวน...............บัญช ีเป็นเงิน
...................................... บาท  จ านวนทั้งสิ้น ................. ราย คิดเป็นร้อยละ .....................ของสมาชิกทั้งสิ้น 
ณ วันสิ้นปีบัญชี โดยแยกประเภทเงินฝาก ดังนี้ :- 
 

ประเภท 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(%) 

ยอดยกมา 
ต้นปี 

รับฝาก
ระหว่างปี 

ถอน 
ระหว่างปี 

คงเหลือ 
สิ้นปี 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

เงินฝากออมทรัพย์          

ออมทรัพย์พิเศษ          

เงินฝากประจ า          

รวม          

   



 

 

  3.2.2 ธุรกิจสินเชื่อ 
  ในระหว่างปีบัญชี ................... สหกรณ์..................................จ ากัด  
ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ ในการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก จ านวน ...................ราย เป็นเงินทั้งสิ้น
............................ บาท คิดเป็นร้อยละ .............. ของสมาชิกท้ังสิ้น   รายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง รวม 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

ลูกหนี้ยกมาต้นปี 
- หนี้ถึงก าหนดช าระ 
- หนี้ปกต ิ

      

จ่ายเงินกู้ระหว่างปี       

รับช าระระหว่างปี 
- หนี้ถึงก าหนดช าระ 
- หนี้รับช าระก่อนก าหนด 

      

ลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี 
- หนี้ปกต ิ
- หนี้ผิดนัด 

      

ดอกเบี้ยยกมาต้นปี 
- ดอกเบี้ยค้าง  
- ดอกเบี้ยระหว่างปี 

      

รับช าระดอกเบี้ยระหว่างปี 
- ดอกเบี้ยค้าง 
- ดอกเบี้ยปกติ 

      

ดอกเบี้ยค้างสิ้นปี       

ค่าปรับค้างยกมาต้นปี 
- รับช าระระหว่างปี 
- ค่าปรับค้างสิ้นปี 

      

 
3.2.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  (รวมซื้อ)   

  ในรอบปีบัญชี.........................................สหกรณ์.......................................จ ากัด ได้ด าเนิน
ธุรกิจจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุการเกษตรมาจ าหน่ายแก่สมาชิก มีสมาชิกร่วมท าธุรกิจ  จ านวน
................ราย เป็นเงิน......................บาท  จากสมาชิกทั้งสิ้น...................ราย คิดเป็นร้อยละ.................. ของ
สมาชิกท้ังหมด  รายละเอียดดังนี้ 



 

 

 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (รวมซื้อ) 
 

ประเภทสินค้า 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ 
สมาชิกซ้ือสินค้า บุคคลภายนอก 

ราย บาท ราย บาท 

ยาก าจัดศัตรูพืช       

ปุ๋ย       

สารเคมีการเกษตร       

วัสดุการเกษตร       

ข้าวสาร       

สินค้าอุปโภคบริโภค       

น้ ามันเชื้อเพลิง       

อ่ืน ๆ       

รวม       

 
 

3.2.4 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  (รวมขาย)   

  ในรอบปีบัญชี.........................................สหกรณ์.......................................จ ากัด ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพ่ือจัดจ าหน่าย  มีสมาชิกร่วมท าธุรกิจ  จ านวน..........ราย เป็นเงิน......................... 
.บาท  จากสมาชิกทั้งสิ้น.......... ...ราย คิดเป็นร้อยละ.............  ของสมาชิกท้ังหมด   รายละเอียดดังนี้ 
ธรุกิจรวบรวมผลิตผล (รวมขาย) 

ประเภทผลผลิต 
ปริมาณ
(กก.) 

สมาชิก  บุคคลภายนอก 
ราย บาท ราย บาท 

 ข้าว      
ยางแผ่น      
น้ ายาง      
อ่ืน ๆ      

รวม      
 

3.2.5 ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการตลาดกลาง 
  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจบริการตลาดกลาง.....(ประเภทผลผลิต)........ มีสมาชิกน า....(ประเภท
ผลผลิต).........มาส่งที่ตลาดกลาง  จ านวน ........(ปริมาณผลิตผล).......กิโลกรัม มูลค่า.........................บาท 



 

 

จ านวนสมาชิกใช้บริการ.......................ราย คิดเป็นร้อยละ.................... ของสมาชิกท้ังสิ้น  โดยสหกรณ์คิด
ค่าบริการจากสมาชิกในอัตราร้อยละ ...............  ของมูลค่าผลิตผล 
 

ประเภทผลผลิต 
สมาชิก 
(ราย) 

ไม่ใช่
สมาชิก 
(ราย) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

มูลค่า 
(บาท) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

          

          

          

           

รวม          

 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ................................................................
.......................................... 
 
 

3.2.6 ทุนเรือนหุ้น   

  ในรอบปีบัญชี.........................................สหกรณ์.......................................จ ากัด มีสมาชิกถือ
หุ้นในสหกรณ์  จ านวน..........หุ้น เป็นเงิน......................... .บาท    รายละเอียดดังนี้ 

หุ้นต้นปียกมา เพ่ิมระหว่างปี ถอนระหว่างปี ตงเหลือสิ้นปี 
    
    

                                         3.2.7.  ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ 
รายการ คงเหลือต้นปี เพ่ิมระหว่างปี ลดลงระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

1. ทุนส ารอง     
2. ทุนสาธารณประโยชน์     
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล     
4. ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งส านักงาน     
5. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์     
6. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์     
     

รวมทั้งสิ้น     
 

3.2.8 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ....................... 



 

 

แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
เงินกู้ยืม เงินรับฝาก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบี้ย 
(%) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบี้ย 
(%) 

ธ.ก.ส.     
ธนาคารพาณิชย์     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- เงินกองทุน................ 
- เงินกองทุน................ 
ชุมนุม/สหกรณ์อ่ืน....... 

    

รวม     
3.3   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ (3 ปี) 

 สหกรณ์......................................................................จ ากัด มีผลการด าเนินธุรกิจทุกประเภท 
ตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 

รายการ 
ปี 2555 

(บาท) 
ปี 2556 

(บาท) 
ปี 2557 

(บาท) 
+ เพ่ิมข้ึน 
-  ลดลง 



 

 

1.สมาชิกสิ้นปี 
2. ทุนเรือนหุ้น 
3. ทุนส ารอง 
4.เงินรับฝาก 
- ออมทรัพย์ 
- ออมทรัพย์พิเศษ 
- ประจ า 
5. การจ่ายเงินกู้ 
- ระยะสั้น 
- ระยะปานกลาง 
- ระยะยาว 
6. ธุรกิจรวมซื้อ 
- ข้าวสาร 
- ปุ๋ย 
- วัสดุการเกษตร 
7. ธุรกิจบริการ 
8. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
9. แหล่งเงินทุน 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ธ.ก.ส. 
- ธนาคารพาณิชย์ 
10. รายได้อ่ืน 
11. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
12. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

    

3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่................ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึง
ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องเสนอรายงานการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ดังนี้ 

(รายละเอียดรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ) 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์..................................................จ ากัด 
ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด..................................... 

เรียน   ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์...............................................  จ ากัด 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ............ครั้งที่ ........... เมื่อวันที่……………. ได้เลือกตั้ง
......................(ระบุชื่อ หรือคณะบุคคล)..................................... เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์



 

 

..............................................จ ากัด   ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด........................................... ซึ่ง (ผู้ ตรวจสอบกิจการ/
หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ) ได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ และขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี โดยสรุปดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 ........................................................................................ .... 
  1.2 ............................................................................................  
  1.3 ............................................................................................  
 2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ............................................................................................  
  2.2 ............................................................................................  
  2.3 .......................................................... .................................. 
 3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
  3.1  ผลการด าเนินงาน 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................ 
 

3.2 การบริหารงานทั่วไป 
3.2.1 ด้านการเงิน 

 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .......................... 
   3.2.2 ด้านการบัญช ี
 ............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................  
   3.2.3 ด้านการบริหารงาน 
 ............................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
................................................................................................................  
   3.2.4 ด้านการด าเนินธุรกิจ 
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 
   3.2.5 ด้านเงินทุน 
 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................... .......................................................... 
 4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 



 

 

 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................... .......... 
 5. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................  

(ลงชื่อ)      ..................................................... 
    (ผู้ตรวจสอบกิจการ/หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ) 
เสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม   .................................................................................................. ...... 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 งบดุลประจ าปี 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 66 ก าหนดให้ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่าง
น้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด งบดุล
นั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด...................................สหกรณ์.................................จ ากัด ได้จัดท า
งบดุลประจ าปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ขอน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

(รายละเอียดงบการเงินของผู้สอบบัญชี) 
 ............................................................................................................................. .....................
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
......................................................................................................................   
 มติที่ประชุม   ................................................................................................ ........ 

 4.2  จัดสรรก าไรสุทธิ 
 ในรอบปีบัญชี........................... สหกรณ์...............................................  จ ากัด ได้ด าเนิน
กิจการมีก าไรสุทธิทั้งสิ้น เป็นเงิน.................................... บาท คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ........ได้มีมติที่
ประชุมครั้งที่ ..............เมื่อวันที่...................................... ก าหนดข้อเสนอแนะจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
.................. ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้
พิจารณาดังนี้ 
   
 
 
 



 

 

รายการจัดสรร จ านวนเงินที่จัดสรร 
คิดเป็นร้อยละ
ของก าไรสุทธิ 

1. จัดสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60 
   1.1 เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไร
สุทธิ 
   1.2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ต่ าไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
2. ตามข้อบังคับของสหกรณ์  
  2.1 เงินปันผลตามหุ้น 
  2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ 
        -  ดอกเบี้ยเงินกู้ 
        -  ธุรกิจการตลาด 
3. ทุนสาธารณประโยชน์ 
4. ทุนศึกษาอบรม 
5. ทุนพัฒนาสหกรณ์ 
6. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 
7. ทุนรักษาอัตราเงินปันผล 
8. โบนัสกรรมการและพนักงาน  
 

  

 
 มติที่ประชุม  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 4.3  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

  ……………………………………...………. แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์
.......................................... จ ากัด ข้อ............ ก าหนดให้คณะกรรมการด ารงต าแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี  
และสามารถด ารงต าแหน่งได้  2  วาระติดต่อกัน  ณ  วันสิ้นสุดปีบัญชี.................................. มีคณะกรรมการ
ที่หมดวาระตามข้อบังคับ จ านวน.................คน ซึ่งไม่สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้  ที่ประชุมใหญ่จะต้อง
เลือกตั้งทดแทน และหมดวาระตามข้อบังคับ จ านวน............คน แต่ยังคงสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาได้ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏ 
 ให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกกรรมการเพื่อมาทดแทนต าแหน่งที่หมดวาระ ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ 
 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วาระปัจจุบัน/ปี หมายเหตุ 
1. ประธานกรรมการ 2/1 ยังไม่ครบวาระ 
2. รองประธานกรรมการ 1/1 ยังไม่ครบวาระ 
3. เลขานุการ 2/2 ครบวาระ 2 
4. เหรัญญิก 1/2 ครบวาระ 1 
5. กรรมการ   
6. กรรมการ   



 

 

7. กรรมการ   
8. กรรมการ   

 
                     มติที่ประชุม ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 

 4.4  แผนการด าเนินงานและประมาณการรับ - จ่ายประจ าปี 
  ………………………………..……… ได้เสนอแผนการด าเนินงาน และประมาณการรับ – จ่าย
ประจ าปี............................................... เสนอท่ีประชุมพิจารณาดังนี้ 

  

 4.4.1 แผนการด าเนินงาน 

 
ปีสิ้นสุด... (ปีก่อน) แผนการด าเนินงาน หน่วยนับ ปีสิ้นสุด (ปีปัจจุบัน) 

แผนงาน ผลงาน เป้าหมาย ค าชี้แจงและ
เหตุผล 

  1.  แผนรับสมาชิกใหม่ 
2. แผนการระดมทุน 
- ทุนเรือนหุ้น 
 - เงินรับฝากออทรัพย์ 
 - เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ 
 - เงินรับฝากประจ า 
3. แผนการด าเนินธุรกิจ
สินเชื่อ 
-  จ่ายเงินกู้ระยะสั้น 
-  จ่ายเงินกู้ระยะปาน
กลาง 
-  จ่ายเงินกู้ระยะยาว 
4. แผนการด าเนินธุรกิจ
รวมซื้อ 
(จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย) 
- สินค้าอุปโภค บริโภค 

ราย 
ราย/
บาท 

 
 
 
 

ราย/
บาท 

 
 
 

ราย/
บาท 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปการจัดท าองค์ความรู้  (KM)   
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประจ าปี 2562 
เรื่อง  รายงานประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  ในรูปแบบการจัดท ารูปเล่มของรายงานประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
          1 

รายงานประจ าปี................................ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.............................................. 

วัน............ที่..............เดือน...................พ.ศ.....................................  
ณ............................................................................................ ........... 

 
ตัวอย่างปก  เช่น 
 

รายงานประจ าปี  2551 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
วันเสาร์ที่  31  มกราคม  2552 

ณ  หอประชุมกองทัพอากาศ   ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร 
 

******  หมายเหตุ  อาจน าโลโก้สหกรณ์  หรือรูปภาพมาใส่ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2 
สารบัญ 

 
                     หน้า 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี.......      ........... 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งที่แล้ว      .......... 
สมาชิกเข้าใหม่   ออกจากสหกรณ์ ประจ าปี......      .......... 
รายงานประจ าปี...........         .......... 
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี.....     ......... 
พิจารณางบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ าปี...     .........  
พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี......       .........  
พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและประมาณการรายรับรายจ่าย  ประจ าปี....  ......... 
พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี.....    ......... 
พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี......และก าหนดค่าจ้าง    ......... 
พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ  ที่ปรึกษา
 ......... 
พิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ       ......... 
พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ       ......... 
 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และก าหนดค่าตอบแทน   
 ......... 
เรื่องอ่ืนๆ          ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3 
ระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งที่แล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง    เพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง   รับทราบสมาชิกเข้าใหม่   ออกจากสหกรณ์ ประจ าปี......   
3.2 เรื่อง   รับทราบรายงานประจ าปี........................... 
3.3   เรื่อง   รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี..... 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
4.1 เรื่อง   พิจารณางบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ าปี...   
4.2 เรื่อง   พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี......    
4.3 เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและประมาณการรายรับรายจ่าย   
ประจ าปี....  
4.4 เรื่อง   พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี.....  
4.5 เรื่อง   พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี......และก าหนดค่าจ้าง 
4.6 เรื่อง   พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบี้ย 
ประชุมของกรรมการ  ที่ปรึกษา 
4.7 เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
4.8 เรื่อง   พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ     
4.9 เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และก าหนดค่าตอบแทน  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
    4 

ร่างรายงานประจ าปี 
 

รายงานประจ าปี……………. 
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์.................................................. จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่............................................................... 
………………………………………………… 

 
  สหกรณ์.............................................จ ากัด   เป็นสหกรณ์ประเภท...........................จด
ทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.........เมือ่วันที่.......................................เลขทะเบียนสหกรณ์  
ที่......................... เลขทะเบียนข้อบังคับ  ที่.....................  ที่ตั้ง  เลขท่ี.................หมู่ที่.......... ...บ้าน
.........................ต าบล..................  อ าเภอ.............................จังหวัด................โทร.................................โทรสาร
................................  ปรากฏฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่
............................เปรียบเทียบกับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่..........................................................มีรายละเอียด
ดังนี้. 

 
1. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที่ รายการ ปี.......... ปี.......... เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
3. 
 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 
12. 

 

สมาชิก 
1.1 จ านวนสมาชิก  (คน) 
     ชาย     (คน) 
     หญิง    (คน) 
1.2 จ านวนสมาชิกสมทบ   (คน) 
     ชาย     (คน) 
     หญิง    (คน) 
จ านวนกลุ่มสมาชิก (กลุ่ม) 
ทุนเรือนหุ้น    
     จ านวนหุ้น  (หุ้น) 
      จ านวนเงิน  (บาท) 
ทุนส ารอง  (บาท) 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก  (บาท) 
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี  (บาท) 
เงินรับช าระคืนระหว่างปี  (บาท) 
เงินให้กู้คงเหลือในมือสมาชิก  
(บาท) 
เงินกู้ยืม  (บาท) 
ทุนด าเนินงานทั้งสิ้น  (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน)  สุทธิ  (บาท) 
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2.  การถือหุ้น   

คงเหลือต้นปี (บาท) เพ่ิมข้ึนระหว่างปี (บาท) ลดลงระหว่างปี (บาท) คงเหลือสิ้นปี (บาท) 
    

 
3.  ทุนส ารอง    

คงเหลือต้นปี (บาท) เพ่ิมข้ึนระหว่างปี (บาท) ลดลงระหว่างปี (บาท) คงเหลือสิ้นปี (บาท) 
    

 

4.  ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ    

ประเภท 
คงเหลือต้นปี 

(บาท) 
เพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

ลดลง 
(บาท) 

คงเหลือสิ้นปี 
(บาท) 

ทุนสาธารณประโยชน์ ........................... .................... ...................... ...................... 



 

 

ทุนเพ่ือให้การศึกษาอบรม 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
............................................... 

.......................... 

.......................... 

......................... 

.................... 

................... 

.................. 

..................... 

.................... 

................... 

..................... 

..................... 

..................... 
รวม     

 
5.  เจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์   

ประเภท 
คงเหลือต้นปี 

(บาท) 
กู้ระหว่างปี

(บาท) 
ช าระหนี้ระหว่าง

ปี (บาท) 
คงเหลือสิ้นปี 

(บาท) 
เงินกู้  ธ.ก.ส. 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ธ.ก.ส. 

........................... 

.......................... 
.................... 
.................... 

...................... 

..................... 
...................... 
..................... 

เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ดอกเบี้ยจ่าย กพส. 

........................... 

.......................... 
.................... 
.................... 

...................... 

..................... 
...................... 
..................... 

เงินกู้  อื่นๆ 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้อ่ืนๆ 

........................... 

.......................... 
.................... 
.................... 

...................... 

..................... 
...................... 
..................... 

 
6.  การให้กู้เงินแก่สมาชิก 

ประเภท 
คงเหลือต้นปี 

(บาท) 
กู้ระหว่างปี

(บาท) 
ช าระหนี้ระหว่าง

ปี (บาท) 
คงเหลือสิ้นปี 

(บาท) 
เงินกู้ระยะสั้น ......................บาท 

...................สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

................ราย 

..................บาท 

..............สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

.................ราย 
เงินกู้ระยะปานกลาง ......................บาท 

...................สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

................ราย 

..................บาท 

..............สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

.................ราย 
เงินกู้................... ......................บาท 

...................สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

................ราย 

..................บาท 

..............สัญญา 

...................ราย 

...............บาท 

............สัญญา 

.................ราย 
 
 
7.  การรับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้ประจ าปี 

ประเภท 
ดอกเบี้ยพึงช าระ
ระหว่างปี (บาท) 

รับช าระดอกเบี้ย
ระหว่างปี  (บาท) 

ดอกเบี้ยพึงช าระค้าง
สิ้นปี (บาท) 

เงินกู้ระยะสั้น 
เงินกู้ระยะปานกลาง 
เงินกู้.......... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
รวม    

 
8.  การรับช าระดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ 

ประเภท 
ดอกเบี้ยค้างยกมาต้นปี 

(บาท) 
รับช าระดอกเบี้ยค้าง
ระหว่างปี  (บาท) 

ดอกเบี้ยค้างสิ้นปี 
(บาท) 



 

 

เงินกู้ระยะสั้น 
เงินกู้ระยะปานกลาง 
เงินกู้.......... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
รวม    

 
9.  การรับช าระค่าปรับเงินให้กู้ประจ าปี 

ประเภท 
ค่าปรับประจ าปี  

(บาท) 
รับช าระค่าปรับระหว่าง

ปี  (บาท) 
ค่าปรับคงเหลือสิ้นปี 

(บาท) 
เงินกู้ระยะสั้น 
เงินกู้ระยะปานกลาง 
เงินกู้.......... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
รวม    

 
10.  การรับช าระค่าปรับค้างรับจากเงินให้กู้ 

ประเภท 
ค่าปรับค้างยกมาต้นปี  

(บาท) 
รับช าระค่าปรับค้าง
ระหว่างปี  (บาท) 

ค่าปรับค้างคงเหลือสิ้น
ปี (บาท) 

เงินกู้ระยะสั้น 
เงินกู้ระยะปานกลาง 
เงินกู้.......... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
รวม    

 
 
 
11.  เงินรับฝาก 

ประเภท 
คงเหลือต้นปี 
(บาท/บัญชี) 

ฝากระหว่างปี 
(บาท/บัญชี) 

ถอนระหว่างปี 
(บาท/บัญชี) 

คงเหลือสิ้นปี 
(บาท/บัญชี) 

ออมทรัพย์ 
ออมทรัพย์พิเศษ 
............................ 

................... 
.................. 
................... 

................... 
.................. 
................... 

................... 
.................. 
................... 

................... 
.................. 
................... 

 
12.  การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ประเภท คงเหลือยกมาต้นปี  ซื้อระหว่างปี ขายระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี  
ปุ๋ย 
สูตร................ 
 
สูตร................ 
 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
 ...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 



 

 

เมล็ดพันธุ์ 
ข้าว กข...... 
 
ข้าว.......... 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

 
...................ถุง 
...................บาท 
...................ถุง 
...................บาท 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
เบนซิน 
ดีเซล 
น้ ามันเครื่อง 

 
...................บาท 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 
...................บาท 

อ่ืนๆ 
......................... 
......................... 
 

 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 

 
...................บาท 
...................บาท 

 
13.  การรวบรวมผลผลิต 

ประเภท 
ผลผลิตคงเหลือ

ต้นปี 
รวบรวมเพ่ิม
ระหว่างปี 

จ าหน่าย แปรรูป คงเหลือ 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 
 
 
.................... 

 
..................บาท 
..................ตัน 
..................ราย 
................... 

 
..................บาท 
..................ตัน 
..................ราย 
................... 

 
..................บาท 
..................ตัน 
..................ราย 
................... 

 
..................บาท 
..................ตัน 
..................ราย 
................... 

 
..................บาท 
..................ตัน 
..................ราย 
................... 

 
14. จ านวนสมาชิกและบุคคลภายนอกที่ร่วมท าธุรกิจรวบรวมและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายกับสหกรณ์ 

ประเภท สมาชิก (คน) บุคคลภายนอก (คน) รวม 
รวบรวมผลผลิต 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

...................................... 

...................................... 
................................. 
................................. 

....................................... 
...................................... 

 
15.  การให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสังคม 
  ในปี.................สหกรณ์ได้ใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรและสังคม  เป็นเงิน.................บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  บริจาคการกุศล  จ านวน..............................บาท 
  2.  บริจาค   จ านวน..............................บาท 
  3.  บัตรการกุศล   จ านวน..............................บาท 
  4.  ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย จ านวน..............................บาท 
 
 
16.  การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก 



 

 

  ในปี...............สหกรณ์  ได้จัดให้มีการอบรมสมาชิกรวมทั้งสิ้น...................โครงการ  จ านวน
.............ราย  โดยใช้งบประมาณรวม  จ านวน......................บาท  หลักสูตรดังนี้ 
  1…………………………………………………….. 
  2…………………………………………………….. 
 
17.  ฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่..................จ านวน...............คน  ประกอบด้วย 
 ที ่  ชื่อ-สกุล       ต าแหน่ง  วาระการด ารงต าแหน่ง 
 1. …………………………. ………………  ……………………….. 
2. …………………………. ………………  ……………………….. 
3. …………………………. ………………  ……………………….. 
4. …………………………. ………………  ……………………….. 
5. …………………………. ………………  ……………………….. 
… …………………………. ………………  ……………………….. 
… …………………………. ………………  ……………………….. 
 
18.  ฝ่ายจัดการ  สหกรณ์..............................................มีเจา้หน้าที่และลูกจ้าง  จ านวน...............คน  
ประกอบด้วย 
ที ่  ชื่อ-สกุล            ต าแหน่ง   
 1. ………………………….  ……………… 
 2. ………………………….  ……………… 
 3. ………………………….  ……………… 
         4.4.2  ประมาณการรับ – จ่ายประจ าปี 
 

รายการ ขอตั้งปีที่แล้ว ผลการปฏิบัติ ขอตั้งปีนี้ เหตุผล 
หมวดรายได้ 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

    

รวมรับ     
หมวดรายจ่าย 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
รวมจ่าย     

รายรับสูงกว่า
รายจ่าย 

    

หมวดลงทุน 
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
.............................. 
.............................. 

    

 
  มติที่ประชุม....................................................................................................  
....................... ..................................................................................................... ................................................
... ............................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......... 
 4.5  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมประจ าปี 
  .................................................... แจ้งที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชี.................. นาย
ทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ให้สหกรณ์.................................... จ ากัด ก าหนดวงเงินกู้ยืมประจ าปีสิ้นสุด
..................................ไว้ไม่เกินวงเงิน................................ บาท  
  ในปีบัญชี................................. สหกรณ์ฯ ได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน รวมทั้งสิ้น
..................................... ส าหรบัปีบัญชีสิ้นสุด................................... สหกรณ์ฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  มติที่ประชุม............................................................................................. .......  
............................................................................................................................. ............................ ...................
.......................................................................... ........................................................... .......................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................  
 4.6  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตอบแทน 
  ............................................................ แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ............................................  จ ากัด หมวด................................ ข้อ...............ก าหนดว่า
............................................................................................................................. ...................... 
 จึงขอให้ที่ประชุมได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ จ านวน
............... คน พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 
 มติที่ประชุม ....................................................................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................



 

 

................................................................................................................................ ..............................................

.................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
.......................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................. 
…………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................ ... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ...................................................................................
........................................................................................................  
 
  สุดท้ายนี้  สหกรณ์.................................................จ ากัด  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในฐานะ
ที่เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการและท่ีส าคัญเป็นผู้ที่แสดงบทบาทหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการ  อุดมการณ์
สหกรณ์  อันจะเป็นแนวทางของสมาชิกสหกรณ์อ่ืนๆ   ได้ปฏิบัติตาม   ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  ที่ได้
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ด้วยดีตลอดมาจนท าให้สหกรณ์ด าเนินการไปด้วยความส าเร็จเรียบร้อย
และยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบัน 
 
       ลงชื่อ..................................................... 
        (.........................................) 
                    ประธานกรรมการด าเนินการ 
       สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........................ 



 

 

 
 
 
 
  
                 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   

 


