
โดยโดย
สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วนัที่ 20 มกราคม 2560  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอ้งประชมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารเค ย โฮม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ณ หองประชุมลลาวด ชน 3 อาคารเค.ย.ูโฮม มหาวทยาลยเกษตรศาสตร



กาํหนดการประชุมหารือและรับฟังความคดิเห็น
เรื่อง “ระบบการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์ทีค่วรจะเป็น”

วนัที ่20 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชุมลลีาวด ีชั้น 3 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมู
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงวตัถุประสงค์การประชุม  

โดย ผ้อาํนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์โดย ผอูานวยการสถาบนวชาการดานสหกรณ 
09.30-11.45 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“ระบบการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น”
11 45 12 00 น สรปผลและข้อเสนอแนะในการประชม11.45-12.00 น. สรุปผลและขอเสนอแนะในการประชุม

โดย ผู้อาํนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั





5 มาตรการหลกัของการพฒันาสหกรณ์

กรอบทิศทางเชิงยทุธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทย
ในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2

สสท. ธ.ค. 2559







Outline : การขับเคลื่อนการจดัตัง้ศูนยก์ลางทางการเงินสหกรณ์ 

่ ้่ ้แผนการดาํเนินการการขบัเคลือ่นการจดัตั้งศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์ แผนการดาํเนินการการขบัเคลือ่นการจดัตั้งศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์ 

 ่ ์ ์ระยะท ี1 พฒันาสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ให้มกีารดาํเนินการ
ในขอบเขตตามพนัธกจิและมคีวามมัน่คงทางการเงนิ (ปีที ่1 – 5) 

7
ระยะที ่2 จดัตั้งศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์ (ปีที ่5 – 10) 



ระยะที่ 1 พัฒนาสหกรณแ์ละชุมนุมสหกรณ์ ใหม้ีการดําเนินการ

ในขอบเขตตามพันธกิจและมคีวามมั่นคงทางการเงินในขอบเขตตามพนธกจและมความมนคงทางการเงน

 (ปีที่ 1 – 5) 
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กฎหมายและกฎระเบียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ภาครัฐ

กําหนดพันธกิจกําหนดพันธกิจ

กําหนด
แนวทางการ
กํากบัดแล

กําหนด
แนวทางการ
กํากบัดแล

ปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย 

ปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย 

แก้ไข พรบ 
สหกรณ์  ให้
แก้ไข พรบ 
สหกรณ์  ให้บ ูแลบ ูแล

กฎระเบยีบกฎระเบยีบ รองรับ CFF รองรับ CFF 

ขบวนการสหกรณ์ขบวนการสหกรณ์

สร้างระบบตรวจสอบหรือสร้างระบบตรวจสอบหรือ จัดทําข้อตกลงร่วมกัน
์ ่

จัดทําข้อตกลงร่วมกัน
์ ่ เผยแพร่ผลการเผยแพร่ผลการสรางระบบตรวจสอบหรอ

ประเมินผลของสหกรณ์ 
สรางระบบตรวจสอบหรอ
ประเมินผลของสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์เพือมุ่ง

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ระหว่างสหกรณ์เพือมุ่ง
ดําเนินการตามเป้าหมาย

เผยแพรผลการ
ตรวจสอบ/ประเมิน
เผยแพรผลการ

ตรวจสอบ/ประเมิน
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  ระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูล

ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ฐ

1.  พฒันารูปแบบมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ โดย

เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากลหรือมาตรฐาน

1.  ขบวนการสหกรณ์ 

โดยสันนิบาตสหกรณ์และชมนมสหกรณ์จัดทําเปนไปตามมาตรฐานบญชสากลหรอมาตรฐาน

บัญชีไทย

โดยสนนบาตสหกรณและชุมนุมสหกรณจดทา

หลักสูตรหลักการบัญชีสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ขั้น

กลาง และขั้นสง และจัดอบรมู

2.  พฒันาระบบฐานข้อมูลที่ใชใ้นการติดตาม 2.  สันนิบาตสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เป็นฐ ู

ฐานะทางการเงิน และการดําเนินงาน 

ุ ุ

แกนกลางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการ

ื่ โ ้ ่ ัเชือมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน 
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  บุคลากรบุคลากร

ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ฐ

1.  พฒันาบุคลากรในการกํากับดูแล 1.  ขบวนการสหกรณ์ 

โดยสันนิบาตสหกรณ์จัดทําหลักสตรนักการโดยสนนบาตสหกรณจดทาหลกสูตรนกการ

เงินสหกรณ์ระดับต้น/กลาง สําหรับผู้บริหาร

สหกรณ์ตามระดับของสินทรัพย์ และหลักสตรู

นักการเงนิสหกรณ์ระดับสูงสําหรับสหกรณ์ที่มี

สินทรัพย์สูงและชุมนุมสหกรณ์

2.  จัดทํากรอบหลักสูตรนักการเงินสหกรณ์

และตรวจสอบการสอนและการสอบตาม

2.  ขบวนการสหกรณ์ 

โดยสันนิบาตสหกรณ์จัดการทดสอบเป็นระยะ 

หลักสูตร
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แผนการดาํเนินการการขบัเคลือ่นการจดัตั้งศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์ แผนการดาํเนินการการขบัเคลือ่นการจดัตั้งศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์ 

ระยะที่ 2 จดัตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ (ปีที ่5 – 10) ู

กฎหมายและ ระบบ บคลากรกฎระเบียบ ฐานข้อมูล บุคลากร
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ระยะที่ ระยะที่ 2 2 

ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์
1.  กฎหมายและ 1.  ผลักดนัร่างพระราชบญัญตัิสหกรณท์ี่รองรับการ 1.  จัดทําแผนธุรกิจฎ

กฎระเบียบ

ญญ

ดําเนินงานของศูนยก์ลางทางการเงินสหกรณ์

2.  จัดกฎระเบียบ กรอบการดาํเนินการ และการ

ํ ั

ุ

2.  จัดทํากฎระเบียบภายใน 

กากบดูแล

2.  ระบบฐานข้อมูล 1.  จัดทําและกําหนดแนวทางการส่งข้อมูลของ

ศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณใ์ห้แก่หน่วยงานกํากบั

1.  จัดทําระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง

กบัฐานข้อมูลสมาชิกู

ดูแล

ฐ ู

2.  จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน

การดําเนินธุรกิจ

3.  บุคลากร 1.  พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการกํากบัดูแล

ศูนย์กลางทางการเงนิสหกรณ์

1.  ขบวนการสหกรณร์วมตัวกันเปน็

เครือข่ายเพื่อจัดตัง้ศูนย์กลางทางการ

เงินสหกรณ์ และสรรหาผูบ้รหิารที่ผ่าน

คณุสมบตัทิี่กําหนด 

2   จัดหาพนักงานที่มีความร้
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2.  จดหาพนกงานทมความรู

ความสามารถตามที่กําหนด



ร่างพระราชบัญญตัสิหกรณ์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....

์ ่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที..) พ.ศ. 
.... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสาํนกังานศาล
ยติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ส่งให้ยตุธรรมและธนาคารแหงประเทศไทยไปประกอบการพจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการ ประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบญัญตัิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องกองทนพฒันาสหกรณ์แล กองทนนตบญญตแหงชาตตอไป ทงน ในสวนเรองกองทุนพฒนาสหกรณและกองทุน
รักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง

่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพือพิจารณาเสนอ
ความเห็น ต่อคณะรัฐมนตรีตามนยัมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แลว้แจง้ผล การพิจารณาเพื่อประกอบการ
ตรวจพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปตรวจพจารณาของสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกาตอไป 
ทีม่า: http://www.thaigov.go.th 



สาระสําคญัของร่างพระราชบัญญตัิ
1 กาํหนดให้มผี้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการผ้ทรงคณวฒิใน1. กาหนดใหมผูเชยวชาญเฉพาะดานจากภาคเอกชนเขาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใน

คณะกรรมการ พฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิและมกีารออกระเบียบเพือ่ให้มกีารคดัเลอืก
ผ้ทรงคณวฒิผูทรงคุณวุฒ 

2. กาํหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มอีาํนาจออกระเบียบ หรือคาํสั่งใด ๆ เพือ่ประโยชน์ในการ
ดาํเนินกจิการของสหกรณ์ มอีาํนาจในการดาํเนินคดตี่อบคคลทีก่ระทาํให้สหกรณ์ได้รับความดาเนนกจการของสหกรณ มอานาจในการดาเนนคดตอบุคคลทกระทาใหสหกรณไดรบความ
เสียหาย และสั่งการให้สหกรณ์ ดาํเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิภายในสหกรณ์ 

3 กาํหนดเกีย่วกบัการยืน่อทธรณ์ของผ้มสี่วนได้เสียจากการออกคาํสั่งทางปกครองตาม3. กาหนดเกยวกบการยนอุทธรณของผูมสวนไดเสยจากการออกคาสงทางปกครองตาม
กฎหมาย 

4 กาํหนดให้กองทนพฒันาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิทนดาํเนินธรกจิกบักล่ม4. กาหนดใหกองทุนพฒนาสหกรณสามารถใหความชวยเหลอดานเงนทุนดาเนนธุรกจกบกลุม 
เกษตรกร 

5 กาํหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาํหนดประเภทของสหกรณ์ทีส่ามารถรับบคคล5. กาหนดใหนายทะเบยนสหกรณประกาศกาหนดประเภทของสหกรณทสามารถรบบุคคล
ธรรมดา เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เพือ่ให้สามารถรับเดก็และเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ 

6 กาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ให้สามารถดาํรง6. กาหนดระยะเวลาการดารงตาแหนงของคณะกรรมการดาเนนงานสหกรณใหสามารถดารง
ตาํแหน่ง ต่อเนื่องกนัได้



สาระสําคญัของร่างพระราชบัญญตั ิ(ต่อ)
7 กาํหนดความรับผดิชอบของกรรมการและผ้จดัการสหกรณ์เมือ่กระทาํให้สหกรณ์เกดิความ7. กาหนดความรบผดชอบของกรรมการและผูจดการสหกรณเมอกระทาใหสหกรณเกดความ
เสียหาย 

8. กาํหนดคณสมบัตขิองกรรมการสหกรณ์ทีเ่ข้ามาท าหน้าทีใ่นการบริหารสหกรณ์ให้เหมาะสมกบั8. กาหนดคุณสมบตของกรรมการสหกรณทเขามาท าหนาทในการบรหารสหกรณใหเหมาะสมกบ 
ประเภทสหกรณ์ ธุรกจิ และขนาดของสหกรณ์ 

9. กาํหนดให้สหกรณ์มผีู้ตรวจสอบกจิการเพือ่ดาํเนินการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์แล้วทาํู
รายงาน เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

10. กาํหนดให้มกีองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพือ่ให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่บรรดา 
่สหกรณ์ทีข่าดสภาพคล่อง ให้มคีณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถยีรภาพระบบสหกรณ์ 

ประกอบด้วยรองปลดั กษ. ซึ่งปลดั กษ. มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู้อาํนวยการ
์ ไสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ และเลขานุการ

11. กาํหนดการบัญชี จดัระบบบัญชี รวมถึงการกาํหนดชื่อทางบัญชีใหม่ให้สอดคล้องกบัระบบบัญชี 
สากล 

12. กาํหนดให้มกีารควบรวมสหกรณ์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ โดยคาํนึงถงึขนาดของสหกรณ์ ความ
เสี่ยงของสหกรณ์ เงนิทนหมนเวยีนและหนีส้ิ้น และการดาํเนินธรกจิของสหกรณ์เสยงของสหกรณ เงนทุนหมุนเวยนและหนสน และการดาเนนธุรกจของสหกรณ 

13. ปรับปรุงบทกาํหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ขึน้ในเชิงป้องปรามและกาํหนดอตัราโทษขั้นตํา่ไว้ด้วย



คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของระบบการเงนิสอ.ทีเ่อือ้ต่อการพึง่พาตนเองและร่วมมือกนั



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กรอบการขบัเคลือ่นสู่ SHOs System
สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



f @fecojup.ku@gmail.com
www.cai.ku.ac.th


