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 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มข้ึน 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะน าส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะน า และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะน า สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถด าเนินธุรกิจได้ หรือจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังใหมใ่ห้ด าเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 
 5.3 จัดท าแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระท า 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
องค์กรและบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ
เพียงพอ 
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 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่
ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ าและคุ้มทุน  

รูปภาพกิจกรรม 
วันที่  11  มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.นายวิชัย  ศรีละ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส      

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วย กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด เพ่ือ รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ ๔ แห่ง  สมาชิก ๑,๒๖๒ คน  กลุ่มเกษตรกร ๓ แห่ง สมาชิก ๓๒๖ คน   
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
  1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน150วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการด าเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหา
อุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มข้ึน 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะน าส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะน า และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะน า สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถด าเนินธุรกิจได้ หรือจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

อ าเภอ ภูเรือ 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังใหมใ่ห้ด าเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 
 5.3 จัดท าแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระท า 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
องค์กรและบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ
เพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
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 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่
ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ าและคุ้มทุน 
 

 
รูปภาพกิจกรรม 

 

 
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.นาย
ชัยวัฒน์  ชูเวทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
การเกษตรภูเรือ จ ากัด 
1. แนะน าให้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดต้ังกองทุน
จัดการความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรและรักษา
สิ่งแวดล้อมของสมาชิกในสถาบันเกษตรกร 
2. แนะน าเสนอคณะกรรมการการถึงจุดคุ้มทุนในการ
ลงทุนปั้มน้ ามันของสหกรณ์ 

 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 94 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 
 
 
ประกอบด้วย สหกรณ์ ๑ แห่ง  สมาชิก ๓๑ คน  กลุ่มเกษตรกร ๖ แห่ง สมาชิก ๘๘๔ คน   
 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
  1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 150 วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการด าเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหา
อุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มข้ึน 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖๐ ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะน าส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะน า และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะน า สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถด าเนินธุรกิจได้ หรือจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี 

อ าเภอ นาแห้ว 
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 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังใหมใ่ห้ด าเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 
 5.3 จัดท าแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
 
  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระท า 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
องค์กรและบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ
เพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
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         - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่
ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ าและคุ้มทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

วันที่ 8 มีนาคม 2560  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์รว่มกับกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ ์


