
การสัมมนาเพือรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และ การกํากับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดติยูเนียนวันอาทติย์ ท2ี8 สิงหาคม 2559ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
                  โดย นาย อนนัต ์ชาตรูประชีวิน 



Conceptual Map : สถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ.

ชส.

กลยุทธ์ เครดติ สภาพคล่อง ตลาด ปฏิบัต ิการ

oการบริหารจดัการ    ขาดธรรมาภิบาล
oขาดสภาพคล่อง

ความเสียง 5 ด้าน

สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. สอ. 3 ลา้นคน1,496 สหกรณ์2.14 ลา้นลา้นบาท
ชส. ชส. ชส.ชุมนุมสอ. 8 แห่ง

o ขาดระบบการเงินและIT        ทีเชือมโยงเกือหนุนoลงทุนนอกกรอบกฎหมาย oขาดการกาํกบัดูแลทีดี
oขาดวินยัการเงิน oสมาชิกสหกรณ์หนีสินลน้พน้ตวัO ขาดมืออาชีพดา้นการบริหารการเงิน

( โดย  อนนัต ์ ชาตรูประชีวิน )              8 ก.ค. 2559



ประเภท จาํนวน ผลการจัดระดับ
ชันที 1 ชันที 2 ชันท ี 3 ชันที 4เลิกกิจการแล้ว (อยู่ระหว่างชาํระบัญชี)สหกรณ์การเกษตร 4,466 876 2,318 514 758สหกรณ์เครดติยูเนียน 554 176 323 42 10สหกรณ์นิคม 96 38 41 11 6สหกรณ์บริการ 1,267 207 788 137 135สหกรณ์ประมง 109 12 54 14 29สหกรณ์ร้านค้า 242 51 94 19 78สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,496 889 484 51 72ผลรวมทังหมด 8,230 2,252 4,102 788 1,088

ผลการจัดระดับชันสหกรณ์ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข ็ง(ข้อมูล ณ วันท ี1 ตุลาคม 2558)



หน่วยงานกาํกับดแูลภาครัฐ• กระทรวงการคลงั• ธนาคารแห่งประเทศไทย• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์?

ชสอ.
ธนาคารสหกรณ์ ?  ธกส ?

กองทนุรกัษาเสถียรภาพสอ. ?
กองทนุประกนัเงินฝาก ?

        กองทุนพฒันาสหกรณ์และค ุ้มครองเงินฝาก?
      องคก์รกลางทางการเงินสหกรณ์ ?   

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทมีีเสถียรภาพมังคงยังยืน
   ธรรมาภบิาล
   คณุภาพการบริหารจดัการทีดีและบริหารความเสียง
   ระบบการเงินทีเชือมโยงเกือหนนุกนั
   ระบบการรักษาเสถียรภาพสอ.และระบบคุ้มครองเงินฝาก
   ระบบIT สารสนเทศทางการเงิน และข้อมลูเครดิต
   ระบบการกํากบัดแูลทีมีประสทิธิภาพ

Conceptual Map : การพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
( โดย  อนนัต ์ ชาตรูประชีวิน )              8 ก.ค. 2559
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การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนียน

  ปฏิรปูหน่วยงานและระบบการกาํกบั ดแูล 5

    ปฏิรปูระบบการพฒันาบุคคลากร1
2

  ปฏิรปูระบบเสถียรภาพและความมนัคง3
   ปฏิรปูระบบความค ุ้มครองสมาชิก4

   ปฏิรปูระบบการบริหารจดัการ



ปฏิรูประบบการพฒันาบุคลากร
สันนิบาตสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ฯมหาวทิยาลยั

 พฒันาเจ้าหน้าที
-หลกัสูตรวชิาชีพเฉพาะตาํแหน่ง
-ธรรมาภบิาล
-ต้องมีใบรับรองผ่านหลกัสูตร

พฒันากรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
      -หลกัสูตรกรรมการดาํเนินการ
      -หลกัสูตรผู้ตรวจสอบกจิการ
      -ธรรมาภบิาล
      -ต้องมืใบรับรองผ่านหลักสูตร

  พฒันาสมาชิก
-อบรมให้ความรู้ก่อนรับเป็นสมาชิก    

-อุดมการณ์ หลกัการและวธิีการสหกรณ์          
-การบริหารการเงนิส่วนบุคคลและครอบครัว

คณะกรรมการปฏิรูประบบการพฒันาบุคลากร



Company Logo

การปฏิรูประบบการบริการจัดการ

หลกัความรับผดิชอบ

 หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม

หลกัความโปร่งใส xหลกัความมีส่วนร่วม 

มกีารตรวจสอบกํากับและบทลงโทษ

หลกัความคุ้มค่า 
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การปฏิรูประบบการบริการจัดการ

การบริหารความเสียง

B

E

C

D

Aด้านกลยุทธ์
ด้านเครดติ

ด้านตลาด

ด้านปฏิบัติการ ด้านสภาพคล่องการควบคุมภายใน
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การปฏิรูประบบการบริการจัดการ

  ความมีสภาพคล่องเพียงพอ 5

    ความเพียงพอของเงินทุน 1
2

  คณุภาพของการจดัการ3
   ความสามารถในการหารายได้4

   คณุภาพของสินทรพัย ์

การวดัคุณภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

   ความสามารถในการบริหารความเสียงของตลาด6



Company Logo

ปฏิรปูระบบเสถียรภาพและความมนัคง

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทสีามารถเชือมโยงธุรกรรมทังระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และระบบการเงนิการธนาคารของประเทศ
-ระบบข้อมูลเครดติ

ธนาคารเพือการสหกรณ์ธ พ ส.
บริหารสภาพคล่องของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนโดยการรับเงินฝากจากสหกรณ์ทมีีเงนิเหลือ และให้กู้แก่สหกรณ์ทีต้องการเงนิทุน
-ขยายบริการไปยังสหกรณ์ประเภทอืนเมือพร้อม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียน ทมีอียู่ร่วมกันจัดตงั

ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ กสส. และกตส.ร่วมกันพฒันา สหกรณ์ไม่กู้ยืม และฝากระหว่างสหกรณ์

ระบบการเงินทีเชือมโยงเกือหนุนกนั
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ปฏิรปูระบบความค ุ้มครองสมาชิก

1
-กาํหนดเกณฑจ์ดัชนัคุณภาพ 
-พิจารณารับสหกรณ์เขา้เป็นสมาชิกกองทุน
-ใหค้วามรู้ดา้นการบริหารการเงิน และบริหารความเสียงแก่สหกรณ์
-ตรวจประเมินและจดัชนัชนั           คุณภาพ

2
-เข้าร่วมจัดทาํและร่วมบริหารแผนฟืนฟูกจิการสหกรณ์ พร้อมให้เงินกู้ตามแผนฟืนฟู กรณีสหกรณ์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือทุจริต
-หากฟืนฟูไม่สําเร็จให้ดําเนินการเลกิสหกรณ์นัน

3
-จ่ายคืนเงนิฝากและหุ้นทีสมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์ ในวงเงนิทกีาํหนด

กองทุนเพือการฟืนฟูสหกรณ์ และคุ้มครองเงินออมของสมาชิก



คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนียน

.
3

2

2

2

2ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนียน

สนง.เศรษฐกิจการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

มหาวทิยาลัยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เศรษศาสตร์การเงิน บริหารธุรกจิ
เลขาธิการ เป็นเลขา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
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ปฏิรปูหน่วยงานและระบบการกาํกบั ดแูล

กสส.กตส.
จดัตงัสาํนกังานคกส.ขึนเป็นองคก์รอิสระภายใตก้.เกษตรและสหกรณ์ / โอนบุคลากรและงบประมาณทีเกียวกบัสอ.และสค.ให ้คกส./เร่งสรรหาและพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมรับภารกิจใหม่

เพิมอาํนาจกาํกบั แก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์เพมิอาํนาจในการกาํกับสังการลงโทษให้แก่ สาํนกังาน คกส.

กําหนดโทษ
กําหนดบทลงโทษทงัแก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าทสีหกรณ์ กรมทงัเจ้าพนักงานผู้มหีน้าทใีนการกํากบัส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กระทาํผดิต่อข้อกําหนดกฎหมาย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทจีนเกดิความเสียหาย



14สมัมนารบัฟังความคิดเหน็ 15ส.ค.2559

หารือ สศค. 3ส.ค.2559
ยืนคดัค้านต่อ รมต.เกษตรและสหกรณ์

17ส.ค.2559

พลเอก ฉัตรชยั สาริกลัยะ



15

Opportunity For Improvement
Opportunity For Change



นําเสนอโดย
นายอนันต ์ชาตรปูระชีวิน 

ผูจ้ดัการใหญ่ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

FB: Anan Chatrupracheewin


