
เป้าประสงค์หลัก สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที� ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.  สหกรณ์ได้รับความเชื�อมั�น 1. มีวินัยในการชําระหนี� 1.มีความรู้ความสามารถในการบริหาร1. มีความรู้ในการปฏิบัติงานและ 1. มีความรู้และรักษาประโยชน์ของ

2. ชําระหนี�ตามเวลาที�กําหนด 2. ตั�งใจปฏิบัติหน้าที� ทุ่มเทเต็มใจบริการ สมาชิก

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์3. มีความยุติธรรม/เสมอภาค 2. ปฏิบัติหน้าที�ตามกรอบ 2. ทํางานด้วยหลักธรรมาภิบาล

4. ประชาสัมพันธ์เชิงบวก 4. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 3. ซื�อสัตย์ /ขยัน 3. ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความโปร่งใส

5. ปฏิบัติตามเงื�อนไข 5. ยึดกติกา ระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. อํานวยความสะดวก/เข้าถึงง่าย 4. ใช้หลัก Good governance

6. มีรายได้พร้อมหัก 6. ซื�อสัตย์ สุจริต ไม่มีหนี�สินผูกพัน 5.  ซื�อตรง เสียสละ 5. มีความโปร่งใส

7. มีความซื�อตรง 7. มีความรู้ รับฟังความเห็นของสมาชิ 6. มีความรู้ความสามารถในตําแหน่ง 6. มีความเชี�ยวชาญด้านการเงิน

8. ให้ความสนใจติดตามการดําเนินงาน8. มีจุดยึดที�ชัดเจน ซื�อสัตย์ 7. บริการดี ชี�แจงรายละเอียดชัดเจน 7. ละเอียด รอบคอบ เป็นกลาง

9. ให้ความร่วมมือ 9. ระดมทุนของสหกรณ์ 8. บริการทุกระดับให้ประทับใจ 8. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

10. ปฏิบัติตามระเบียบ 10. ยุติธรรม 9. รับผิดชอบ 9. มีความจริงใจ

11. มีความมั�นใจในการบริหารงาน 11. ได้รับความไว้วางใจ 10. ทํางานอย่างมีความสุข 10. เที�ยงตรง

     ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที� 12. บริหารตามขั�นตอน 11. รวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ 11. ยึดหลักความสามัคคี

12. มีวินัยในการส่งเงิน 13. มีความโปร่งใส 12.สวัสดิการและการดูแลเงินปันผล

13. เคารพกฎระเบียบร่วมกัน 14. ยึดหลักความสามัคคี      เงินโบนัส

14. ซื�อสัตย์ 13. ยึดหลักความสามัคคี

15.วางแผนการใช้เงินให้พอใช้

16. ให้ความสําคัญกับสหกรณ์

17.มีความรับผิดชอบต่อภาระหนี�สิน

18. เพิ�มหุ้น ระดมทุน

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



เป้าประสงค์หลัก สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที� ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.  สหกรณ์ได้รับความเชื�อมั�น 19.การบริหารจัดการที�มีความมั�นคง

20. ยึดหลักความสามัคคี

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



เป้าประสงค์หลัก สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที� ผู้ตรวจสอบกิจการ

2.  สหกรณ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน 1. รักษามาตรฐานในฐานะของ 1.  ติดต่อสื�อสารกับสมาชิกให้ 1.  มีการปรับปรุงระบบการติดต่อ 1.  มีความซื�อสัตย์ โปร่งใส

      ผู้ออมและการชําระหนี�      หลากหลายและเป็นปัจจุบัน      สื�อสารกับสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว 2. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ โปร่งใส

2. ช่วยกันตรวจสอบการดําเนินงาน 2. ตั�งใจปฏิบัติหน้าที�ตามระเบียบ      เป็นปัจจุบัน     แสดงผลต่อสาธารณชนได้

    ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที� 3. ปรับปรุง เติมเต็มงานในหน้าที� 2. ปฏิบัติหน้าที�ตามระเบียบ 3. ยึดมาตรฐานการตรวจสอบ

    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 4. ต้องมีวิสัยทัศน์ Vision 3. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4. มีความรู้ความสามารถ

3. ต้องรู้และเข้าใจระบบของสหกรณ์ 5. รู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 5. ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้

4. ไม่ผิดนัดชําระหนี�     วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 5. มีความรอบคอบ เข้าถึงง่าย 6. ให้ความเป็นธรรม

5. รู้เข้าใจระเบียบ 6. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 6. ให้ความรู้กับสมาชิกโดยสุภาพ 7. มีความรู้เรื�องระบบการเงิน/บัญชี

6. ให้ความสนใจข่าวสารของสหกรณ์ 7. พิจารณาให้เงินกู้ให้รอบคอบ 7. มีความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ 8. ง่ายต่อการทํางาน

7. ยินยอมให้เพิ�มทุนสํารอง 8. ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก 8. เต็มใจปฏิบัติหน้าที� 9. มีมาตรฐานการทํางาน

8. สนับสนุน/แนะนํา 9. เข้าใจในระบบสหกรณ์ 9. ซื�อสัตย์ สุจริต

9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ์ 10. รู้พื�นฐานสมาชิกที�ขอความ 10. มีความรู้ที�ทันสมัย

10.สมาชิกเพิ�มขึ�น      ช่วยเหลือ 11. ทํางานสะดวก รวดเร็ว

11. ปฏิบัติตามข้อบังคับให้เกิด 12. พูดจาไพเราะ

      ประสิทธิภาพสูงสุด 13. ทํางานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

12. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 14.ไม่ลําเอียง มีความเป็นธรรม

      หน้าที�ของตนเอง 15. ทํางานเป็นระบบ มีประสบการณ์

13. มุ่งมั�นในการทํางาน

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ 1.  เข้าร่วมประชุมและติดตาม 1.  แจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกได้ 1.  ทํางานรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน1.  มีความรู้ความสามารถในการ

    และมีทัศนคติที�ดีต่อสหกรณ์     ข่าวสารของสหกรณ์อย่างสมํ�าเสมอ     รับทราบอย่างสมํ�าเสมอและ 2. ต้อนรับ บริการที�ดี      ตรวจสอบ

2. ให้ความร่วมมือ เข้าประชุมตามวาร     เป็นปัจจุบน     อํานวยความสะดวก 2. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ

3. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 2. ให้ความรู้กับสมาชิก 3. Service Mind 3. เสนอะแนะ ให้ข้อมูลที�แท้จริง

4. ศึกษาระเบียบ ข้อมูลข่าวสาร 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน4. เข้าถึงง่าย 4. มีความรู้ ความซื�อสัตย์

    ให้เข้าใจ 4. เป็นกันเอง 5. บริการด้วยใจ 5. มีความสุจริต

5. ใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสาร5. รู้ระเบียบของสหกรณ์ 6. มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี 6.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิรับทราบ

6. มีความคิดที�ดีต่อสหกรณ์ 6. ให้ความกระจ่างชัดเจน 7. เต็มใจให้บริการ แนะนํา ชี�แนะ 7. บริการด้วยใจ

7. เชื�อถือในความมั�นคงของสหกรณ์ 7. ประชุมชี�แจงผลการดําเนินงาน 8. รักและเสียสละต่อองค์กร 8. ต้องทันต่อเหตุการณ์

8. รู้บทบาทหน้าที�ของผู้ใช้บริการ     แก่สมาชิกให้ทั�วถึง 9. ทําเอกสารให้ตามกําหนดเวลา 9. เข้าใจบทบาทของตนเองให้ดีที�สุด

9. ให้ความร่วมมือ คิดในเชิงบวก 8. เชื�อมั�น ยึดมั�นในสหกรณ์ 10. มีปิยวาจา มีมนุษย์สัมพันธ์ที�ดี 10.เปิดเผยข้อมูล

10. สร้างความเชื�อมั�นให้สมาชิก 9. เป็นแบบอย่างที�ดี       บริการดุจญาติมิตร 11.มีความเข้าใจการบริหารงานสหกรณ์

      ในกลุ่ม 11.แจ้งหน้าที�ของเจ้าหน้าที�แต่ละคน 12. มีความเป็นกลาง ไม่เบี�ยงเบน

11.มีทัศนคติที�ดีต่อสหกรณ์       แต่ละฝ่าย      ประเด็น

     เชื�อมั�น เชื�อถือ เชื�อใจ 12. ได้รับค่าตอบแทนที�เหมาะสม 13. ชี�แจงตามบทบาทหน้าที�ให้สมาชิก

12.แสดงความคิดเห็นเชิงบวก       มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน       เกิดความเชื�อมั�น

13. มองประโยชน์ของส่วนรวม

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที�ดี 1.  สร้างอาชีพเพื�อมีรายได้เสริม 1. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม 1.  มีส่วนช่วยสนับสนุนในการอบรม 1.  ดูแลสนับสนุน ตรวจสอบ

     ทําให้หนี�สินลดลง    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ      ด้านอาชีพแก่สมาชิก      เกี�ยวกับงบประมาณในการอบรม

2. ชําระหนี�ตามเวลา    ตามความต้องการของสมาชิก 2. ปฏิบัติหน้าที�ให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ

3. มีวินัยการใช้เงิน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ซื�อสัตย์ ขยัน 3. ใช้สมาชิกเป็นฐาน

4. ลดการกู้ยืม เพิ�มการออม     รณรงค์ส่งเสริมการออม 4. มีความเสียสละ 4. มีความเมตตา เสียสละ

5. รู้จักพอประมาณ 3. ลดค่าใช้จ่ายที�ไม่จําเป็น 5. บริการดี บริการด้วยรอยยิ�ม 5. ให้คําปรึกษาแก่สมาชิก

6. วางแผนการใช้จ่ายเงิน 4. ส่งเสริม Project ที�ดีแก่สมาชิก 6. ให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาสมาชิก 6. ให้ความมั�นใจต่อสมาชิก

7. ใช้บริการอย่างมีคุณค่า 5. ให้คําแนะนําการวางแผนใช้จ่าย 7. บริการอย่างรวดเร็ว 7. รายงานผล นําเสนอข้อเท็จจริง

8. บริหารจัดการการเงินของตนเอง 6. เสนอแนะความถูกต้องให้สมาชิก 8. มีนโยบายที�เอื�อต่อสมาชิก      ให้สมาชิกทราบ

9. ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ 7. ดูแลการกู้ยืมเงินของสมาชิก 9. ให้คําปรึกษาเป็นกําลังใจและ 8. กํากับคณะกรรมการให้ปฎิบัติ

10. มีเงินออมมากกว่าเงินกู้ ปลอดหนี� 8. ทํางานตามอุดมการณ์เพื�อมวล      อํานวยความสะดวกแก่สมาชิก     เป็นไปตามระเบียบ

11.ไม่ยื�นกู้เกินรายได้ที�ได้รับ     สมาชิกมิใช่เพื�อโบนัส 10. เจ้าหน้าที�มีการให้สวัสดิการ 9. ทําอย่างไรให้สมาชิกได้ประโยชน์

12. มีอุดมการณ์ร่วมกันกับสหกรณ์ 9. ดูแลช่วยเหลือสมาชิก       และปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ     สูงสุด

10. ปกป้องประโยชน์ของสมาชิก 11. ดูแลเกี�ยวกับเอกสารการกู้เงิน 10. สนับสนุนด้านสวัสดิการ

11. เพิ�มโบนัส       ให้ถูกต้อง 11.ประโยชน์ของการรู้จักการออม

12. จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิก 12. ปรับเพิ�มเงินเดือน 12. เคารพกฎระเบียบของสหกรณ์

13. เป็นแบบอย่างที�ดีแก่สมาชิก 13. รักองค์กร 13. มีความยืดหยุ่น โปร่งใส

14. ติดตามผลการดําเนินงาน 14.มีสวัสดิการและได้รับการดูแล

      อย่างต่อเนื�อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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5.  สมาชิกพึงพอใจสหกรณ์ 1.  มีวีนัยเรื�องการใช้จ่าย 1. รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก 1. บริการรวดเร็ว ฉับไว เป็นเลิศ 1. ตรวจสอบจริงจังและครอบคลุม

2. ลดดอกเบี�ยเงินกู้ 2. มีเงินสํารองเพื�อรับรองความ 2. ต้อนรับ ลดขั�นตอนการทํางาน 2. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ

3. สมาชิกได้รับบริการที�ดี รวดเร็ว     ต้องการของสมาชิก 3. Service Mind 3. ต้องรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับ

4. เสนอแนะแนวทางการบริหาร 3. มีความรู้ มืออาชีพ มีคุณธรรม 4. บริการที�ดี สุภาพอ่อนน้อม 4. มีความรู้ เป็นกลาง

5. การให้บริการที�ดีแก่สมาชิก     มีคุณภาพ ซื�อสัตย์ 5. ให้คําแนะนําแก่สมาชิก 5. รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

6. การปล่อยสินเชื�อให้สมาชิกกู้ 4. ช่วยเหลือและบริการสมาชิก 6. บริการรวดเร็ว ตรงความต้องการ 6. มีความซื�อสัตย์

7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ 5. ปฏิบัติแทนสมาชิกเต็มความสามาร 7. มีความแม่นยํา ยิ�มแย้มแจ่มใส 7. ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ

8. ให้ความเชื�อมั�น ให้กําลังใจ 6. ชี�แจง ยอมรับความคิดเห็น 8. ให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาให้สมาชิก8. มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย

9. มีความรู้ เป็นที�ปรึกษาให้สมาชิกได้ 9. ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 9. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

10. มีความศรัทธาในสหกรณ์ 7. แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้สมาชิ 10. รู้หน้าที�และบทบาทของตนเอง 10. ตอบคําถามที�สมาชิกสงสัยได้

11.ได้รับเงินปันผลสูง 8. ต้องได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก11. ไม่ควรเป็นสมาชิกสหกรณ์       ในสภาพปัญหาด้วยความซื�อตรง

12. มีทัศนคติที�ดีต่อสหกรณ์ 9. มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย 12. ต้องมีความสุข Happy ปริมาณ 11. ให้กําลังใจเจ้าหน้าที�

13. ได้รับความเสมอภาค 10. เสมอภาค สร้างความเชื�อมั�น        คุณภาพงานจะดีขึ�น 12. สุขภาพจิตดี

14. ห้องนํ�าสะอาด 11. สอบถามความคิดเห็นจากทุกส่วน 13. มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ

12. ไม่ควรเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว     สามารถยืดหยุ่น

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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6.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร 1.  มีช่องทางให้สมาชิกได้ 1.  มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม 1.  เสียสละ มีจิตสาธารณะ 1.  ต้องให้ข้อเสนอแนะเพื�อพัฒนา

     จัดการอย่างเท่าเทียม ทั�วถึง      แสดงความคิดเห็น 2. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 2. อํานวยความสะดวก 2.  มีความกล้าเชิงจริยธรรม

     และเสมอภาค 2. เข้าร่วมประชุมตามวาระโดยเฉพาะ 3. รับฟังข้อเสนอแนะ 3.  รับฟัง นําไปปฎิบัติตามคําแนะนํา 3. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ

   การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 4. บริการสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 4. บริการสมาชิกให้เท่าเทียมกัน 4. ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ

3. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะ5. นําข้อคิดเห็นของสมาชิกเข้าที�ประชุม5.  ตอบคําถามสมาชิกได้ชัดเจน 5. มีความซื�อสัตย์

4. ให้ความร่วมมือทุกครั�ง 6. นําความคิดเห็นไปดําเนินการ 6. ให้บริการอย่างไม่มีอคติ 6. มีความยุติธรรม

5. ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา 7. มีความเป็นกลาง 7. รู้บทบาท มีส่วนร่วมอย่างเต็ม 7. การประชาสัมพันธ์

6. เลือกตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ 8. ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก     ความสามารถ 8. มีความรู้ ความสามารถ

7. มีความเชื�อมั�นในการบริหาร 9. รู้บทบาทหน้าที�ของตนเอง 8. ใส่ใจสมาชิก 9. รับฟัง / นําข้อเสนอแนะผ่าน

8.เลือกตั�งแทนที�มีความรู้ความสามารถ10. พบปะสมาชิกในเครือข่าย 9. ยุติธรรมให้ข้อมูลที�ถูกต้องแก่สมาชิ   ผู้จัดการเพื�อดําเนินการ

9. มีส่วนในการกําหนดอัตราดอกเบี�ย 11.จัดการประชุมอย่างทั�วถึงแก่สมาชิก 10. สอบถามสมาชิกในการให้บริการ 10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หลากหลาย

     ทุกฝ่าย      ไม่เลือกปฏิบัติ

12.จัดประชุม/วางแผนร่วมกับสมาชิก 11. มีความสุขในการทํางาน

12. เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุม

      กับกรรมการ

13.รับฟังความเห็นของสมาชิกเพื�อ

นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

14. ไม่ผูกขาดความคิดตนเอง

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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7. การบริหารจัดการตามหลัก 1.  ประหยัด อดออม 1. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 1. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 1. ซื�อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที�ถูกต้อง

     ธรรมาภิบาลและปรัชญาของ 2. มีความตระหนักตามหลัก 2. ส่งเสริมตามหลักปรัชญาของ 2. อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ2. ตรวจสอบสมํ�าเสมอ

    เศรษฐกิจพอเพียง     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เศรษฐกิจพอเพียง 3. ยึดมติ ระเบียบ เป็นแนวทางในการ 3. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ

3. รู้จักพอเพียง ให้ความร่วมมือ 3. ใช้โยบายในการปฏิบัติงาน      ปฏิบัติงาน 4. มีความเป็นกลาง

4. ไม่สุรุ่ยสุร่าย 4. มีความเป็นกลาง 4. มีความเป็นกลาง 5. ตรวจสอบด้วยความถูกต้อง

5. ต้องรู้และเข้าใจสิทธิ และปฏิบัติ 5. บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล 5. ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 6. ควบคุม ดูแล เสนอแนะ

   ตามกฎระเบียบของสหกรณ์ 6. แนะนํา ควบคุมการดําเนินงาน 6. ทํางานด้วยความโปร่งใส สุจริต 7. มีคุณธรรม

6. รู้ตนเอง เข้าใจคณะกรรมการ 7. มีคุณธรรม ให้คําปรึกษาได้ 7. ซื�อสัตย์ เสมอภาค 8. ตรวจสอบง่าย

    และเจ้าหน้าที� 8. บริหารงานอย่างเสมอภาค 8. มีความขยัน อดทน จริงใจ 9. ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก

7. มีความซื�อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวล9. อยู่อย่างพอเพียง 9. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้ 10. สร้างภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล

8. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น     หลักธรรมาภิบาลดดําเนินการกับ 11. โปร่งใส คํานึงถึงสภาพคล่อง

    กรรมการตรวจรับและต้องปฏิบัติ     สหกรณ์ 12. อยู่อย่างพอเพียง

    ตามกฎระเบียบข้อบังคับ 10. ทํางานตามบทบาท ยึดระเบียบ

9. มีความเที�ยงธรรม มีเหตุมีผล        และประหยัด

10. อยู่อย่างพอเพียง 11. อยู่อย่างพอเพียง

11.กู้เท่าที�จําเป็น

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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8.  อื�น ๆ 1.  ไปศึกษาดูงาน 1. อนุมัติโครงการศึกษาดูงาน 1.  ศึกษาดูงาน 1.  ศึกษาดูงาน

2. ปฏิบัติให้ถูกระเบียบ 2. ยึดความต้องการของสมาชิก 2. เสียสละเวลาทํางานอย่างคุ้มค่า 2. ทํางานอย่างคํานึงถึงองค์กร

3. เป็นแบบอย่างที�ดี 3. เสียสละเวลา ซื�อสัตย์ 3. ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีอิทธิบาท 4 คือ

4. สหกรณ์คือของสมาชิกทุกคน 4. คํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก     จนเกิดประสิทธิผลที�ดี      ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

5. เชื�อมั�นและศรัทธา     และความมั�นคงของสหกรณ์ 

6. มีห้องเฉพาะสําหรับการกู้     ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของ

   อย่างมิดชิด     สหกรณ์อย่างเดียว

7. ยื�นกู้ด้วยระบบอินเตอร์เนต

8. มีโปรแกรมคํานวณก่อนกู้

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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