
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วย  กลุ่มเกษตรกร  และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ  

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท  และกลุ่มเกษตรกร  ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอที่รับผิดชอบ  

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท  และกลุ่มเกษตรกร  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่
รับผิดชอบ  

(๔) เผยแพร่และให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์  อุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ  

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. แนวทางปฏิบัติงาน 

(๑) เผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

(๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะน า การด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ให้ด าเนินงานได้ภายหลังการจัดตั้ง รวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะน าในการ 
ควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์ 

(4)  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มลักษณะอ่ืน ๆ ในการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้และเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง 

(5)  ส่งเสริม แนะน า เร่งรัด การด าเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนดต่าง ๆ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติที่ประชุมใหญ่และมติที่
ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการแนะน าส่งเสริมให้กรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน 
เช่น แนะน าให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป็นต้น 

(6)  ส่งเสริม แนะน า การปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์กลุ่ม
เกษตรกร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นแนะน าให้
สหกรณ์บันทึกรายการในบัญชีเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การสอบทานหนี้สิน 
การสอบทานหุ้น และเงินฝากของสมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง รวมทั้ง การแนะน าให้กรรมการสหกรณ์ได้
ตรวจนับเงินสดอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

 



(๗)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย สั่งการ 

(8)  ปฏิบัติงานร่วมวางแผน ร่วมคิดกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน 

(9)  ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาให้มีการด าเนินการ
ทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม โดยถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึน จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า (Value add) 

(11)  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้มีการด าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์กับกลุ่มต่าง ๆ หรือสหกรณ์กับบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายของ
สหกรณ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

(12)  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารการ
จัดการ และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆ มีความเข้มแข็ง โดยการแนะน าช่วยเหลือในการวางแผน การจัดท าแผนกลยุทธ์ การ
จัดท าโครงการและกิจกรรมการผลิตในระดับท่ีเป็นธุรกิจได้อย่างครบวงจรและมีศักยภาพ 

(13)  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง ปริมาณธุรกิจระบบงาน 
วิธีด าเนินการ รวมทั้งแนะน าให้มีการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(14)  วิเคราะห์ และเสนอแนะเก่ียวกับความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น เพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มอื่น ๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน อย่างไร โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงทุน 
การจัดหาแหล่งเงินทุน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 

(15)  ร่วมติดตาม ประเมินผลการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การเตือนหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

(16)  ให้ค าแนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผน และการพัฒนางาน 

(17)  ประสานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล รักษา ซ่อมแซม
เทคโนโลยีการผลิตของสหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 



(18)  ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงาน และโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(19)  ประสานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อบูรณาการงาน
ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้การส่งเสริม 
แนะน าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆเพ่ือเป็น
แนวทางในการเชื่อมโยงให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

(20)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 


