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นายชัยวุฒ ิ มัณฑะนานนท์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านพฒันาธุรกจิสหกรณ์ออมทรัพย์  
(นักวชิาการสหกรณ์เช่ียวชาญ) 

 



ประเดน็น าเสนอ 

๑. ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นของสมาชิกสหกรณ์ 

๓. (คาดว่า)ทศิทาง/เป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
อนาคต 

 



ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 



จ านวนสหกรณ์ และ จ านวนสมาชิก  

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ณ วนัที ่31 ธันวาคม ของแต่ละปี  

 1,405   1,412   1,425   1,432   1,427  

 2,771.35   2,859.91   2,889.50   2,935.52  
 3,107.19  

2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก 



จ านวนสมาชิก  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1,598,935   1,508,253  

 3,107,188  

ชาย หญิง รวม 



จ านวนกรรมการ  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 12,044  

 5,454  

 17,498  

ชาย หญิง รวม 



ระดบัการศึกษาของกรรมการ  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1,837  
 899  

 6,308  

 2,758  

 203  

 12,005  

จ านวนกรรมการทั้งหมด  17,498 คน  กรรมการทีไ่ม่มข้ีอมูล  จ านวน 5,493 คน 



จ านวนสหกรณ์ทีม่ ีจนท.  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1,230  

 197  

 1,427  

มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ รวม 



จ านวนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 2,957  

 7,108  

 10,065  

ชาย หญิง รวม 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 



จ านวนผู้จัดการสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 574   600  

 1,174  

ชาย หญิง รวม 



ระดบัการศึกษาของผู้จัดการ  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จ านวนผู้จัดการทั้งหมด  1,174 คน  ผู้จัดการทีไ่ม่มข้ีอมูล  จ านวน 646 คน 

 34   22  

 353  

 114  

 5  

 528  



ปริมาณธุรกจิสหกรณ์ ประจ าปี 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ปริมาณธุรกจิสหกรณ์ ปี 2560 (ก.ย.59 – ส.ค.60) 

 719,936.86  

 1,430,483.21  

 2,151,782.17  
 2,567,547.97  

รับฝากเงนิ ให้เงนิกู้ รวม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 7 ประเภท 



ความเสียหายตามประเภทข้อบกพร่อง ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์,ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 33.47   -     164.35   66.70  

 8,176.46   8,440.98  

 501.46   1.68   529.46   782.88  

 8,647.69  
 10,463.17  

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์ รวม 7 ประเภท 

แนวทางและขั้นตอนการเตรียมข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์.pdf


การพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ให้มั่นคง ยัง่ยนื.....ท าอะไร อย่างไร ? 



      แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีสิ้น 
    ของสมาชิกสหกรณ์ 



สภาพปัญหาหนีสิ้น ของ สมาชิกสหกรณ์ 

  สหกรณ์ สมาชิก 
 
 

 ขยายวงเงนิกู้ และงวดช าระหนี ้
 ก าหนดประเภทเงนิกู้ที่หลากหลาย เช่น 

เงนิกู้โครงการต่างๆ  
 ก าหนดวงเงนิให้กู้ขึน้อยู่กบัการพจิารณา

ของคณะกรรมการฯ 
 หนีค้้างช าระเป็นหนีด้้อยคุณภาพ (NPL) 
 กระบวนการพจิารณาให้สินเช่ือไม่

รอบคอบ รัดกมุและไม่ค านึงถงึ
ความสามารถในการช าระหนี ้

 จ่ายเงนิกู้เกนิวงเงนิที่ระเบียบก าหนด 
 ขาดการแก้ไขปัญหาหนีข้องสมาชิกที่

เป็นระบบ 
 ขาดการตรวจสอบการใช้เงนิกู้ให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ 
 

 
 มีเงนิคงเหลอืหลงัการหัก

ช าระหนี ้ไม่เพยีงพอต่อ
การด ารงชีพ 

 มีหนีสิ้นหลายทาง 
 การกู้เพือ่รวมหนี ้(วนซ ้า)  

เป็นประจ า 
 ไม่ช าระหนี/้หนี/ลาออก/

โอนย้ายหน่วยงาน 
 มีรายได้ไม่เพยีงพอช าระ

หนีห้ลงัจากเกษียณอายุ
หรือออกจากงาน 

 ขาดการวางแผนทาง
การเงนิ 

 

 ขาดความ
ระมัดระวงัและ
ไตร่ตรองถึงความ
รับผดิชอบ                       
และความเส่ียงที่
จะต้องช าระหนีแ้ทน 
กรณลูีกหนีผ้ดินัด
หรือไม่ช าระหนี ้

สมาชิกค า้ประกนั 



แนวทางการแก้ไข 
ปัญหาหนีสิ้น 

ของสมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ 

สมาชิก 

กสส. 

• ทบทวนระเบียบว่าด้วยเงนิกู้ (วตัถุประสงค์ วงเงนิกู้/งวดช าระหนี/้หลกัประกนั) 
• ทบทวนกระบวนการให้สินเช่ือ/การวเิคราะห์สินเช่ือ 
• สอบทานและตดิตามการใช้เงนิกู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
• การวเิคราะห์ลูกหนีแ้ละศักยภาพของลูกหนี ้(จดักลุ่มลูกหนี)้ 
• การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นสมาชิก : คลนิิกแก้ไขปัญหาหนี ้
         การเจรจาไกล่เกลีย่หนี ้
• การให้องค์ความรู้การวางแผนทางการเงนิ 
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
• ให้ความรู้เกีย่วกบัสิทธิ หน้าที่ ความรับผดิชอบ ของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั  
      (คดิก่อนเป็นหนี)้ 
• การส ารองหนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
• การสมัครเป็นสมาชิกเครดติบูโร/หรือใช้ข้อมูลเครดติบูโรของสมาชิก 
     เพือ่ประกอบการพจิารณาจ่ายเงนิกู้และช่วยเหลอืสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหนีสิ้น 

 น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 สร้างวนัิยทางการเงนิ/การออม 
 ประกอบอาชีพเสริม 

 เกณฑ์ก ากบั : งวดช าระหนี ้
 จัดเวทีหารือร่วมกบั

ขบวนการสหกรณ์เพือ่
หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนีสิ้นของ
สมาชิกอย่างเป็นระบบ 



(คาดว่า) ทิศทาง/เป้าหมาย  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในอนาคต 

 



1) ภาครัฐลดการสนับสนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ผลกัดันให้
สหกรณ์พฒันาและเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง 

2) บทบาทของภาครัฐจะด าเนินการในรูปแบบของการก ากบัดูแล และ
การรักษาเสถียรภาพในการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินกจิการของ
สหกรณ์ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกจิ 

3) ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการด าเนินกจิการทีห่ลากหลาย เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกจิ และให้สามารถบริหารกจิการได้สอดคล้องกบั
กฎหมายของภาคธุรกจิเอกชนทัว่ไป 



4) มีกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ เพือ่
สนับสนุนให้สหกรณ์หรือในรูปแบบบริษัทในสหกรณ์ เพือ่ด าเนิน
ธุรกจิกบัต่างประเทศได้ ภายใต้ระบบเศรษฐกจิแบบเสรี 

5) สหกรณ์นอกภาคเกษตรทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะของสถาบันทาง
การเงินเช่นเดียวกบัธนาคารพาณชิย์ ควรอยู่ในการก ากบัดูแลของ
กระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย แบบเดียวกบั
ธนาคารพาณชิย์ทั่วไป โดยอาจจะปรับตัวเป็นองค์กรรัฐวิสาหกจิ/
องค์กรอสิระ/องค์กรธุรกจิแบบไม่หวงัผลก าไร 



6)   ผลกัดันและส่งเสริมให้ชุมนุมสหกรณ์ในแต่ละประเภท มีศักยภาพ
ที่สามารถเป็นทีพ่ึง่กบัสหกรณ์สมาชิกได้ โดยมีบทบาทในเร่ืองการ
รวมตัวกนัเพือ่เพิม่อ านาจต่อรองและแก้ปัญหาร่วมกนัทางธุรกจิ, 
การศึกษาอบรม, การบริหารจัดการองค์กร, การบริหารจัดการ
ทรัพยากร   เพือ่รองรับการแข่งขัน/พฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกจิและ
สังคม และกลไกการบริหารความเส่ียง/การรักษาเสถียรภาพทางธุรกจิ
ได้อย่างมั่นคง เป็นต้น 

7)   ควบคุมจ านวนสหกรณ์ให้อยู่ในขนาดทีเ่หมาะสม (economy of 
scale) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสหกรณ์และ
การก ากบั ดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะทำงานจัดทำหลักสูตร.pdf
หลักสูตร  การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ.pdf


8) สหกรณ์มีระบบการตรวจสอบ ทีเ่กดิจากการด าเนินการร่วมกนัของ
สหกรณ์ โดยไม่ใช่บทบาทของภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐเข้าไปแทรกแซง 

 



สวสัดีครับ 


