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ค าน า 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินท่ีช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยการ 

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และให้เงินกู้เมื่อมีความจ าเป็น ปัจจุบันสหกรณ์มีการให้
เงินกู้แก่สมาชิกจ านวนมากและขยายงวดการช าระหนี้ระยะยาว โดยน าเงินจากแหล่งเงินทุนระยะส้ันมาใช้ในการให้เงินกู้
ระยะยาว ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคต และอาจก่อให้เกิดลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้จากการส ารวจหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยพบว่า สภาพปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบันมีจ านวน
สูงขึ้น เป็นเงินให้กู้ของสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณ 40% ของท้ังระบบ เงินกู้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 
ประมาณ ๓๐ % ท่ีเหลือเป็นสหกรณ์และอื่นๆ  โดยในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา สหกรณ์มีการให้สินเช่ือท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ ๑๕ ของหนี้ภาคครัวเรือนจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ โดยร่วมมือ
กับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหารความ
เส่ียงของสหกรณ์ การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน และการใช้เครื่องมือในการบริ หารสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และได้จัดท าเอกสารฉบับนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการอบรม
ผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า ขอขอบคุณวิทยากรจากสมาคมธนาคารไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ ากัด ท่ีให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ และธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในการช่วยประสานงานโครงการ ท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2 เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กันยายน 2558 
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สารบญั 
 

รายละเอียดโครงการและตารางโครงการ       4 
สรุปประเด็นส าคัญของหัวข้อวิชา         

สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร     7 
การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์       8 
การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ (การวิเคราะห์งบการเงิน)    8 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)     10 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)      11 
การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน      12 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    12 
(Board Role in Corporate Governance) 
ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิตบูโร(ความส าคัญของข้อมูลเครดิต)   14 

ข้อมูลทั่วไป          17 
ผลการประเมินโครงการ         19 
ข้อเสนอแนะของผู้อบรม         23 
ภาคผนวก 
 รายช่ือผู้เข้าอบรม/สหกรณ์ในโครงการฯ ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าท่ี 
 การขออนุมัติโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2    
 ใบประกาศนียบัตรการอบรม       

ภาพถ่ายภาพรวมโครงการฯ 
เอกสารประกอบการบรรยาย        
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รายละเอียด 
โครงการอบรมผูบ้รหิารของสหกรณย์คุใหม่ รุน่ที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ      โครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี ๒ 

 
2. เลขที่โครงการ     15 /2558 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

4. หลักการและเหตุผล 

  สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินท่ีช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และให้เงินกู้เมื่อมีความจ าเป็น จากการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง สมาชิกมีความเช่ือมั่นต่อสหกรณ์ จึงน าเงินมาฝากสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ต้องบริหารจัดการ   
เงินฝากเพื่อให้ผลตอบแทนสมาชิก ท้ังการน าเงินไปให้สมาชิกกู้ ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม และน าเงินลงทุนในตราสารต่าง  ๆ     
ซึ่งการให้เงินกู้แก่สมาชิกต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ปรากฏว่า สหกรณ์มีการให้เงินกู้แก่สมาชิกจ านวนมากและ
ขยายงวดการช าระหนี้ระยะยาว โดยน าเงินจากแหล่งเงินทุนระยะส้ันมาใช้ในการให้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งอาจเกิดปัญหา     
การขาดสภาพคล่องในอนาคต และอาจก่อให้เกิดลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มข้ึน นอกจากนี้จากการส ารวจ       
หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยพบว่า สภาพปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบันมีจ านวนสูงขึ้น เป็นเงินให้กู้ของ
สถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณ 40% ของท้ังระบบ เงินกู้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ประมาณ ๓๐ % ท่ีเหลือ     
เป็นสหกรณ์และอื่น  ๆ โดยในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา สหกรณ์มีการให้สินเช่ือท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ ๑๕ 
ของหนี้ภาคครัวเรือน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นควรให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ โดยร่วมมือกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหารความเส่ียงของ
สหกรณ์ การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน และการใช้เครื่องมือในการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ       
ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปูาหมายจากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ท่ีมีทุนของตนเองน้อย        
แต่ไปกู้ยืมเงินจากภายนอกจ านวนมากมาด าเนินธุรกิจเพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกในจ านวนวงเงินกู้ท่ีสูง ระยะเวลา   
ผ่อนช าระนาน   
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารการเงินและความเส่ียงของสหกรณ์ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนรวม 120 คน ดังนี้ 
6.1 ผู้แทน  สหกรณ์ออมทรัพย์ (ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้แทนสหกรณ์) จ านวน      

50 สหกรณ์ รวม  100 คน 
6.2 ผู้สังเกตการณ์ วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี รวม 20 คน 
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7. ระยะเวลา สถานที่ 
 ระหว่างวันท่ี 9 – 11 กันยายน 2558  ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 
8. งบประมาณ  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 395,200 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
                      โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
9. วิธีด าเนินการและเนื้อหา 

9.1 พิธีเปิด 0.30 ช่ัวโมง 
9.2 สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 1.30 ช่ัวโมง 
9.3 การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.00 ช่ัวโมง 
9.4 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการ 

(Board Role in Corporate Governance) 
3.00 ช่ัวโมง 

9.5 ความเส่ียงด้านเครดิต(Credit Risk) 1.30 ช่ัวโมง 
9.6 การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน 1.30 ช่ัวโมง 
9.7 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 3.00 ช่ัวโมง 
9.8 การวิเคราะห์งบการเงิน 3.00 ช่ัวโมง 
9.9 ความส าคัญของข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) 1.00 ช่ัวโมง 
9.10 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4.00 ช่ัวโมง 
9.11 พิธีมอบประกาศนียบัตร 1.00 ช่ัวโมง 
9.12 สรุปและประเมินผล 1.00 ช่ัวโมง 
 รวม 22.00 ช่ัวโมง 

10. วิทยากรวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน  
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการก ากับดูแลสถาบันการเงินท่ีดี และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้เครื่องมือต่าง  ๆในการประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการสหกรณ์  
บริหารการเงินสหกรณ์ และบริหารจัดการความเส่ียงของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
๑2 ตัวชี้วัด สหกรณ์ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ร้อยละ ๗๐  
 
๑3ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า   ท่ีปรึกษา            

รักษาการในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้บริหารโครงการ 
ข้าราชการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์          เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
 

 



  

ตารางโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่รุ่นที่ 2 
วันที่ 9 – 11  กันยายน  2558 

ณ  โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  ถนนประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 
 

 

วันท่ี/เวลา 8.00-9.00 น. 9.00-9.30 น. 9.30-10.30 น. 10.30 -12.00 น. 13.00-16.00 น. 18.00-20.00 น. 
 9 ก.ย. 58 

 
 
 

ลงทะเบียน 

 
 
 

พิธีเปิด 
 
 
 

สหกรณ์มีความส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 

 

(ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล 
ท่ีปรึกษาสมาคม 

ธนาคารไทย) 

การก ากับดูแล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

(คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ
กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ (การวิเคราะห์งบการเงิน) 
 

(คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์) 

 

กิจกรรม 
กลุ่มสัมพันธ์ 

 10 ก.ย. 58  9.00-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 18.00-20.00 น. 
  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

(Operational Risk) 
 

(คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์   ธนาคารทิสโก้) 

ความเส่ียงด้านเครดิต  
(Credit Risk) 

 

(คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย
ธนาคารธนชาต) 

การบริหารสภาพคล่อง 
และการลงทุน 

 

(คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ
ธนาคารทหารไทย) 

กิจกรรม 
กลุ่มสัมพันธ์ 

 11 ก.ย. 58  9.00-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น.  
  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Board Role in Corporate Governance) 

 

(คุณสุธาศินี นิมิตกุล 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

ประโยชน์ของการใช้
ข้อมูลเครดิตบูโร
(ความส าคัญของ
ข้อมูลเครดิต) 

 

(คุณสุรพล โอภาสเสถียรบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิจ ากัด) 

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

 

(อธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

สรุปและ
ประเมินผล 

 

หมายเหตุ  :  อาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. อาหารว่างและเครื่องด่ืมช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น.     ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.



  

สรุปประเดน็ส าคญัของหัวข้อวิชา 
 

1.หัวข้อ : สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
วิทยากร : ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล 

ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย 
 สรุปประเด็นที่ส าคัญ 

 - ความส าคัญของสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจเสรีความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 - วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หลักการส าคัญของสหกรณ์คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนสหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินฝากและเงินกู้จาก
แหล่งภายนอก0.48 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินภายในและภายนอก 75:25สมาชิกมีเงินออมเฉล่ียคนละ 
423,114 บาท แต่มีหนี้เฉล่ียคนละ 492,984 บาทปัญหาหนี้สินของสมาชิกเป็นเรื่องใหญ่ท่ีรอการแก้ไข และ
การท่ีสหกรณ์ส่วนหนึ่งมีเงินออมไม่พอ ต้องกู้จากสหกรณ์อื่นหรือกู้จากแหล่งภายนอก แสดงว่าสหกรณ์ในปัจจุบัน
มีความเช่ือมโยงระหว่างกันสูง หากสหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งประสบปัญหา จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์
อื่นๆ ด้วย และจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในระบบได้ 
 - จุดอ่อนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินท่ีถูกต้อง (Financial Literacy)สหกรณ์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นผิดๆ ว่าการปล่อยกู้
ให้แก่สมาชิกเป็นธุรกรรมท่ีมีความมั่นคง เพราะสามารถหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ได้โดยตรงแต่สหกรณ์มิได้เป็น
สมาชิกของเครดิตบูโร จึงขาดข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้อื่นๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้คืนได้
สหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งบางแห่งมีการลงทุนภายนอกเป็นจ านวนเงินสูง หากผู้บริหารไม่มีความเช่ียวชาญพอ     
ในด้านการเงินและการบริหารความเส่ียงอาจประสบปัญหาได้สมาชิกสหกรณ์สร้างความหวังสูง แต่ขาดระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามผลท่ีรัดกุม ท าให้ผู้บริหารจัดการลงทุนโดยไม่ระมัดระวังความเส่ียงเท่าท่ีควร  สหกรณ์    
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปัจุบันมีการด าเนินงานคล้ายธนาคาร แต่หน่วยงานก ากับขาดทักษะ        
ท่ีจ าเป็นในการก ากับกิจการธนาคาร จึงเป็นระบบท่ีมีความเส่ียง 
 - ส่ิงท่ีจะต้องแก้ไขผู้บริหารสหกรณ์ควรพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการเงิน การจัดท าบัญชี และ
รายงานต่างๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสการก ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะต้องปรับตัวให้มีทักษะในการก ากับดูแลท่ีแตกต่างจากสหกรณ์อื่นๆ 
แต่ให้มีระบบท่ีใกล้เคียงการก ากับดูแลธนาคาร สมาชิกสหกรณ์ควรได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับปรัชญาของ
สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ควรส านึกในความรับผิดชอบของตนในการดูแลให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีความ
โปร่งใส ไม่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนสูงโดยไม่ค านึงถึงความเส่ียง 
 - การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ออมทรัพย์ในระยะยาวหากมีการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารและมีการพัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัย จะสามารถยกระดับข้ึนเป็นสถาบันการเงินท่ีมีความเข้มแข็ง 
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2.หัวข้อ : การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วิทยากร : คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
 - ผู้มีอ านาจก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

 - เครื่องมือท่ีใช้ก ากับดูแลสหกรณ์การใช้อ านาจส่ังการ หรือด าเนินการ 
- วัตถุประสงค์การก ากับดูแลสหกรณ์ 
- ปรากฏการณ์ท่ีผิดวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลสหกรณ์ใช้สิทธิและหน้าท่ีไม่ชอบละเมิดต่อกฎระเบียบ

กระท านอกขอบวัตถุประสงค์ และอ านาจกระท าการด าเนินธุรกิจค้าก าไรกระท าโดยทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ
ตัวอย่างท่ีส าคัญ 

 
3.หัวข้อ : การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ (การวิเคราะห์งบการเงิน) 
วิทยากร : คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี 

เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ 

 - ความส าคัญของรายงานทางการเงิน ความส าคัญของนักบัญชี ความส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) และความส าคัญของผู้สอบบัญชี 

 

- ASEAN IFRS ซึ่ง 6 ประเทศในอาเซียนได้ด าเนินการตามมาตรฐาน IFRS แล้ว แต่ประเทศเทศไทยอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการสู่ IFRS  

- Roadmap to IFRSโดยจะเริ่มใช้ปี ค.ศ. 2015 ยกเว้นธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และ
ธุรกิจการเกษตร และปี ค.ศ.2019 จะใช้ครอบคลุมในทุกประเภทธุรกิจ โดยประเทศไทยจะช้ากว่า 1 ปี ในขณะท่ี
ธุรกิจ SME จะเริ่มใช้ปี ค.ศ. 2016 
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- ความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ 4 คณะย่อย ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี
สหกรณ์ ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านระบบการก ากับการสอบบัญชีสหกรณ์ และด้านจรรยาบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

- รายงานทางการเงินท่ีดี องค์ประกอบของรายงานทางการเงินและท่ีมาของรายงานทางการเงิน 
- ความส าคัญของงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of changes in 

shareholders' equity) และสหกรณ์ควรน ามาใช้ 
- ส่วนประกอบของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ได้แก่ วรรคความเห็น วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น วรรคเรื่องส าคัญ

ในการตรวจสอบ (KAM) – ใช้เฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
และวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ส าหรับการตรวจสอบงานการเงินส้ินสุดในหรือ
หลังวันท่ี 31 ธ.ค. 59 

- รายงานของผู้สอบบัญชีมี 4 เกณฑ์ ได้แก่ แบบไม่มีเงื่อนไข(Unqualified Opinion)แบบมีเงื่อนไข
(Qualified Opinion) แบบไม่ถูกต้อง(Adverse Opinion) และแบบไม่แสดงความเห็น(Disclaimer of Opinion) 

- การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เป็นกระบวนการสอบทานและประเมินรายงานทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าใจถึงสุขภาพทางการเงินของกิจการ และยังช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ส่วนข้อมูล
การวิเคราะห์เป็นผลประโยชน์ส าหรับฝุายจัดการ เจ้าของหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ 

- เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินแบบ Horizontal & Vertical Analysis[มี 3 แบบ ได้แก่
เปรียบเทียบกับงวดก่อน (เพื่อเห็นทิศทางและแนวโน้ม)เปรียบเทียบสัดส่วนของปีเดียวกัน (เพื่อล าดับความส าคัญ
ของรายงานในงบการเงิน)เปรียบเทียบกับงบประมาณ/KPI ท่ีต้ังไว้] 

- เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินแบบ Financial Ratio Analysisสามารถแยกวิเคราะห์ได้         
5 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะของสินทรัพย์ (Asset Performance) สมรรถนะของบริษัท (Company 
Performance) สมรรถนะการท าก าไรในการประกอบการ (Profitability Performance) สมรรถนะการช าระ
หนี้สิน (Debt Performance) และสมรรถนะของการหารายได้ (Earning Performance) ประโยชน์ท่ีได้จะแสดง
เหตุการณ์ทางการเงินท่ีเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแสดงให้เห็นแนวโน้มทางการเงินในอนาคตเพื่อการตัดสินใจรู้ถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ 

- การน าความรู้จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ 
- ประโยชน์ท่ีได้จาก Management Reporting เช่น ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ใช้วิเคราะห์ถึง

สภาพแวดล้อมของกิจการ ใช้ในการควบคุมและตัดสินใจ ใช้ในการวางกลยุทธ์ และอื่นๆอีกมากมาย 
- หลักการบริหารจัดการท่ีดี 1.บริหารในกรอบของวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้2.เคร่งครัดตามข้อบังคับ3.

ปรับปรุงระเบียบให้ทันต่อเหตุการณ์4.ยึดมั่นนโยบายการก ากับดูแลท่ีดี5.ใช้หลักการและวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองพันธกิจขององค์กร6. มีการประเมินความเส่ียงและจัดกระบวนการควบคุมภายใน 

- ข้อสังเกต รายการผิดปกติมีเงินสดมาก / การขาดสภาพคล่องมีเงินให้ผู้บริหารกู้ยืมเล่ือนการบันทึก
ค่าใช้จ่ายบันทึกรายจ่ายเป็นรายจ่ายลงทุนกู้ยืมผ่านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันการลงทุนผิดประเภทท ารายการผิดจาก
มูลค่าตลาดท่ีแท้จริง (Market) 
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- การท า Brenchmarkingเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเปรียบเทียบผลโดยการ
ประเมินภาพรวมเพื่อการแข่งขันได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นกระบวนการเปรียบเทียบโดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินท่ีวิเคราะห์เทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวัดคุณภาพ การทันต่อเวลาและ
ต้นทุนผลจากการเปรียบเทียบเพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

- ตัวอย่างการวิเคราะห์กลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
4.หัวข้อ : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
วิทยากร : คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 

หัวหน้าส านักก ากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทบมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
- แนวคิดเรื่องความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแล 
- ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และท่ีมาของปัจจัยเส่ียงการขาดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาล

ในองค์กร และการขาดการควบคุมท่ีดีการขาดระบบงาน การขาดการควบคุมท่ีดี การจัดการภายในล้มเหลว 
- แหล่งท่ีมาของความเส่ียงได้แก่ บุคคลกร กระบวนการ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ภายนอก 
- การทุจริตโดยท่ัวไป จะประกอบด้วยลักษณะ 4 อย่าง ได้แก่ ปกปิดเป็นความลับละเมิดความเช่ือถือ

ไว้วางใจหวังประโยชน์แก่ตนเองก่อให้เกิดความเสียหาย 
- ตัวอย่างทุจริตในองค์กรทุจริตสามารถเกิดในทุกองค์กร ได้ทุกขณะและทุกสถานท่ี 
- ตัวอย่างการทุจริตในสหกรณ์ ทุจริตด้านเงินสดทุจริตด้านเงินฝากของสหกรณ์เองทุจริตด้านเงินฝากของ

สม า ชิก ทุ จ ริ ต ด้ า น เ งิ น กู้ ทุ จ ริ ต ใ น ธุ ร กิ จ จั ดห า สิน ค้ า มา จ า หน่ า ย ทุ จ ริ ต ใ น ก าร ร ว บร ว ม ผ ลิ ต ผล 
ของสมาชิกออกจ าหน่าย และทุจริตในกิจกรรมอื่นๆ 

- กรณีศึกษาสหกรณ์ขายลอตเตอรี่ และยักยอก สคจ. โยงวัดดัง 
- ความเส่ียงทุจริต สัญญาณเตือนภัย และการปูองกันทุจริต 
- ใส่ใจกับสัญญาณเตือนภัยเช่น ระบบควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอ หรือขาดประสิทธิผลบุคลากร           

มีพฤติกรรมท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตลักษณะขององค์กรท่ีแสดงว่าอาจมีทุจริตเกิดขึ้นลักษณะของข้อมูลทางการเงิน
ท่ีผิดปกติ 

- กรอบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO และตัวอย่างกิจกรรมควบคุม 
- แนวปฏิบัติท่ีดี 10 + 1 ข้อ ในการควบคุมเกี่ยวกับเงินสด 
- หน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
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5.หัวข้อ : ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
วิทยากร : คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
- จุดแข็งของสหกรณ์ในมุมมองของสถาบันการเงิน สมาชิกสหกรณ์มีเงินเดือนประจ าและมีความมั่นคง   

ในหน้าท่ีการงาน สหกรณ์ไม่เสียภาษี มีวัตถุประสงค์เพื่อการออมและช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกโดยอัตรา
ดอกเบ้ียจะต่ ากว่าตลาดโดยท่ัวไป และสมาชิกของสหกรณ์มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง สหกรณ์ได้รับสิทธิในการ
หักเงินเดือนจากต้นสังกัดความเส่ียงในการให้สินเช่ือจึงต่ า สหกรณ์มีคุณภาพของ Portfolio ในการให้สินเช่ืออยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก NPL ต่ า สหกรณ์มีความสามารถในการระดมทุน และมีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ า  

- จุดอ่อนของสหกรณ์ในมุมมองของสถาบันการเงิน สหกรณ์มีการรับฝากหรือก่อหนี้ระยะส้ันเป็นส่วนใหญ่
แต่ให้สินเช่ือหรือลงทุนในระยะยาวจึงมีความเส่ียงด้านสภาพคล่อง สหกรณ์มุ่นเน้นการสร้างก าไรและเริ่มมีการท า
ธุรกิจท่ีซับซ้อนโดยขาดความเข้าใจเพียงพอซึ่งอาจน าไปสู่ความเส่ียง สมาชิกส่วนใหญ่จะออมค่าหุ้นตามกติกาของ
สหกรณอ์อมทรัพย์เพื่อรอการใช้สิทธิของตนเองในการกู้ สหกรณ์บางแห่งเร่งขยายสินเช่ือให้แก่สมาชิกจนสมาชิก 
มีการก่อหนี้เกินความจ าเป็น คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การเงิน และ 
ยังไม่มีเวลาท างานให้สหกรณ์และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินเช่ือมากกว่าการส่ือสารและ
ผลักดันให้สมาชิกเกิดการออมและมีสวัสดิการท่ีดีขึ้น สหกรณ์จ านวนมากยังมีเงินทุนไม่พอให้แก่สมาชิก 

- ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่นคงของสหกรณ์ ได้แก่ คุณภาพสินทรัพย์ คุณภาพสินเช่ือ คุณภาพการจัดการ 
การควบคุม การปูองกันการเกิดทุจริต สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

- แนวทางการพิจารณาสินเช่ือของสหกรณ์ ข้อควรค านึงในการพิจารณาสินเช่ือ เงื่อนไขของสินเช่ือ 
- ความสารมารถในการช าระหนี้ การบริหารเงินคงเหลือ 
- การพิจารณาสินเช่ือแก่สหกรณ์ของสถาบันการเงิน ดังนี้ เกณฑ์การให้สินเช่ือแก่สมาชิกมีความปลอดภัย 

มีการให้กู้กับสมาชิกสมทบอย่างไร อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน/อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อเงินกองทุน (<1.5-2 เท่า) 
อัตราส่วน NPL<1% สัดส่วนการให้สินเช่ือท่ีไม่ใช่สมาชิก/สหกรณ์อื่น/เงินลงทุน (ไม่เกิน 5% ของเงินกองทุน) 
วงเงินและสภาพคล่องของสหกรณ์ วงเงินท่ีพิจารณากับวงเงินสินเช่ือกับสหกรณ์โดยรวม(สามารถเรียกคืนโดยไม่มี
ผลกระทบกับสถานะของสหกรณ์มากนัก ไม่เกิน 15-20%) ไม่มีการด าเนินธุรกรรมท่ีต่างจากปรกติท่ัวไปของ
สหกรณ ์

- การพิจารณาการลงทุนในตราสารของสหกรณ์ 
- ความเส่ียงด้านเครดิตของสหกรณ์ จากปัจจัยภายนอก จากปัจจัยภายใน การบริหารจัดการ 
- การบริหารความเส่ียง และการบริหารจัดการ Loan Portfolio การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือ การอ านวย

สินเช่ือ  
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6.หัวข้อ : การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน 
วิทยากร : คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
- ประเภทของ  Liquidity Risk ได้แก่ 1. Normal Liquidity Risk2. Funding Liquidity Risk 
- การประเมินความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องท ารายวัน (Day-by-Day Basis)ดูว่าวันไหนท่ีมีกระแสเงินสด

สุทธิไหลออก (Negative Net Cash Flow)สมมุติฐานว่า คู่สัญญาส าคัญผิดสัญญา 
- วิธีวัดความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 1. Liquidity Gap สินทรัพย์คล่อง (Net Liquid Assets) 2. Net 

Liquid Assets มูลค่าส่วนเกินระหว่างมูลค่าของ Liquid Assets กับมูลค่าของหนี้สินท่ีผันผวน (Volatile 
Liability) 3. บริษัทท่ีมี Liquidity Gap เป็นลบ ต้องให้ความสนใจกับเงินสดในมือให้มาก 

- วิธีวัดสภาพคล่องของสินทรัพย์1. ความแตกต่างของราคาซื้อขาย (Bid – Offer Spread)2. “ความลึก” 
ของตลาด (Market Depth)3. เวลาท่ีใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ (Immediacy) 

- การบริหารจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 1. Scenario Analysis – Based Contingency Plans 
เหตุการณ์ (Events) ท่ีจะมีผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อสถานะสภาพคล่อง ได้แก่ ความสามารถในการ “ขาย” 
สินทรัพย์ท่ีถือครอง, โดนเรียกเงินกู้คืน, โดนถอนเงินฝาก2. การกระจายแหล่งเสริมสภาพคล่อง (Diversification 
of Liquidity Providers) 
 - ความเข้าใจผิดท่ีพบบ่อยในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องซื้อพันธบัตรบริษัท ABC ซึ่งมีความ
มั่นคงสูงเช่ือถือได้ไม่เจ๊งหรอกฝากเงินกับธนาคารต่างชาติมั่นคงปลอดภัยกว่าธนาคารของไทยถือพันธบัตรรัฐบาล 
ปลอดภัยท่ีสุดแล้วเงินปล่อยกู้เยอะเงินฝากไม่พอไปกู้แบงก์มาโปะ 
 - วิกฤตเศรษฐกิจไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ฟันเฟืองทางเศรษฐกิจ Y=C+I+G+(X-M) มี G คือการใช้จ่าย
ภาครัฐท่ีท างานตัวเดียว แต่ฟันเฟืองตัวอื่นไม่ท างาน และเส่ียงท่ีจะเกิดวิกฤติเมื่อ G ไม่สามารถท างานต่อได้ และ
การเกิดภาวะวิกฤติครั้งนี้ จะเกิดจากภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคอุปโภคในประเทศฝืดเคือง 
 - ภาวะเงินบาทท่ีอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD 
 - ความส าคัญในการถือเงินสด เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ 
 

7.หัวข้อ : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Board Role in Corporate Governance) 

วิทยากร : คุณสุธาศินี นิมิตกุล 
ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
- ปัญหาธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้ในองค์กรท่ีขาดความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงองค์กรท่ีมีความผูกขาดในการ

เป็นเจ้าของ 
- หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีคือกลไก กระบวนการ กฎ กติกา และระบบท่ีก าหนดหน้าท่ีความสัมพันธ์

ของผู้เกี่ยวข้อในการบริหารองค์กรโดยก าหนดทิศทางและควบคุมสร้างความเช่ือมั่นในกิจการและมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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- OECD: Key Corporate Governance Principlesได้แก่ 1.Rights of Shareholdersการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.Equitable Treatment of Shareholdersการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
3.Role of Stakeholdersการให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย4.Disclosure and Transparency    
การเปิดเผยข้อมูล 5.Board Responsibilities บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการช้ีแนะทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการท างานของฝุายจัดการ 

- บทบาทหน้าท่ีกรรมการ 1.Duty of Loyalty การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  2.Duty of Care ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 3.Duty of 
Obedience การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 4.Duty 
of Disclosure การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา 

- บทบาทหน้าท่ีของกรรมการบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และความรับผิดชอบ
ของกรรมการสหกรณ์ 

- ควรเริ่มต้นการปฏิรูปธรรมาภิบาลสหกรณ์หรือยัง ปัญหาธรรมาภิบาล (อาจจะ) เกิดขึ้นจากอะไร ธุรกิจ
สหกรณ์พิเศษ หรือส าคัญตรงไหน ผู้เกี่ยวข้องมีจุดยืนอะไร เช่น สมาชิกต้องการอะไรมากท่ีสุด คณะกรรมการ  
ต้องท าอะไรบ้าง ผู้บริหารสหกรณ์บริหารอย่างไร สหกรณ์มีข้อมูลอะไรที่ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบและรู้  

- ลักษณะพิเศษของธุรกิจสหกรณ์ท่ีต่างกับบริษัทท่ัวไป 1.ธุรกิจสหกรณ์พิเศษคือ เป็นธุรกิจของสมาชิก 
เพื่อสมาชิกและโดยสมาชิก 2.ผู้เกี่ยวข้องมีจุดยืนท่ีต่างกันตามบทบาทคือ สมาชิกต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายคัดเลือกกรรมการและจัดสรรผลประโยชน์ คณะกรรมการสหกรณ์ต้องให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของสมาชิกในการใช้สิทธิรับการบริการมากกว่าการท าก าไร ผู้บริหารสหกรณ์อาจมีผลประโยชน์   
ทับซ้อนระหว่างการท าหน้าท่ีเจ้าของ ผู้บริหารสหกรณ์และลูกค้า 3.ความโปร่งใส ในการด าเนินงานในเรื่อง
นโยบายและความมั่นคงด้านฐานะการเงิน 

- ความส าคัญของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะธุรกิจการเงินเป็นธุรกิจการเงินท่ีเน้นความน่าเช่ือถือ 
(Trust) อาจมีผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ถ้าเกิดปัญหาใหญ่การก ากับดูแลขาดการตรวจสอบจากนักลงทุน
หรือบุคคลท่ีสามเหมือนในกรณีสถาบันการเงินท่ัวไป ด้วยเหตุผลท่ีสหกรณ์มีลักษณะพิเศษและมีความส าคัญใน
ระบบการเงิน การก ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการสหกรณ์ จึงส าคัญมากต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- ประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ช่ือเสียงและการยอมรับจากสมาชิก 
ในการออม มีแหล่งเงินทุนในการให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกในระยะยาวมีเสถียรภาพมั่นคง 

- แนวทางก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแยกความ
รับผิดชอบการบริหารความเส่ียง สรรหากรรมการท่ีโปร่งใส ความมีจริยธรรมและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ 
2.การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น/ สมาชิกรายย่อยสิทธิของสมาชิกและการมีส่วนร่วม  ความมั่นคงของสหกรณ์      
3.การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และการตรวจสอบมีการตรวจสอบมีรายงานประจ าปี 

- แนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (Governance Principles) ของ
ธุรกิจสหกรณ์ฝึกอบรมเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีมีระบบติดตามประเมินผลคณะกรรมการ 

- คุณสมบัติกรรมการ (Competency) ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และจริยธรรม 
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- กฏบัตรของคณะกรรมการ1.โครงสร้างคณะกรรมการ  2.คณะกรรมการชุดย่อย  3.การประเมินผล
กรรมการ  4.การด าเนินงานของคณะกรรมการ  5.อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านาจการพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการและความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการท างานของฝุายบริหารคณะกรรมการต้องก าหนดกฎบัตร
ของคณะกรรมการ กรอบอ านาจของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

- เรื่องท่ีหารือกันในท่ีประชุมคณะกรรมการ 1 - 3 ปีข้างหน้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
(ร้อยละ 57) การบริหารความเส่ียง (ร้อยละ 54) กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (ร้อยละ 53) การจัดการวิกฤติ (ร้อยละ 46)
ความเส่ียงด้าน IT และ Cyber Security (ร้อยละ 45) การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง CEO (ร้อยละ 45) กลยุทธ์
ทางด้าน IT (ร้อยละ 44) 

- ความรู้ ทักษะ 3 ด้านส าคัญ ท่ีกรรมการไทยควรมีใน 1 - 3 ปีข้างหน้าความรู้ด้านการบริหารความเส่ียง  
(ร้อยละ 56) ความรู้ในธุรกิจท่ีรับผิดชอบ (ร้อยละ 54) ความรู้ด้านกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (ร้อยละ 47) 

- ประเด็นท้าทายทางด้าน CG ใน 1 - 3 ปีข้างหน้า การสร้างยุทธ์ศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อการเติบโต   
อย่างยั่งยืน (ร้อยละ 88) ความยั่งยืนทางธุรกิจ (ร้อยละ 63) ความเส่ียง (ร้อยละ 53) 

- การวางโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
- การก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน การติดตามดูแลเสถียรภาพโดย

คณะกรรมการความเส่ียง การควบคุมภายใน การปูองกันการทุจริตหน้าท่ีคณะกรรมการ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 

123/2-123/5 วางหลักความผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับสินบน ทุจริตคอรัปช่ัน หรือผู้ท่ีติดสินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
กิจการท่ีเขามีความเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อปูองกันมิให้มีการกระท า
ความผิดนั้น 

- กระบวนการในการแสดงเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมค าประกาศเจตนารมณ์ 
- ประโยชน์จากการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้าน Corruption พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปราศจากการ

คอรัปช่ันและเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานท าให้มีช่ือเสียงได้รับความน่าเช่ือถือมีความเท่าเทียมกับกิจการ       
ในระบบอุตสาหกรรม การเงินดึงดูด ผู้ฝากเงิน พนักงานและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
8.หัวข้อ : ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิตบูโร (ความส าคัญของข้อมูลเครดิต) 
วิทยากร : คุณสุรพล โอภาสเสถียร 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร) 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ 
- หนี้ครัวเรือนไทย ธันวาคม 2557 (หนี้สินท่ีครัวเรือนไทยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน) สูงถึง 10.4 ล้าน

ล้านบาท พอไตรมาส 1/2558 หนี้โตเป็น 10.5 ล้านล้านบาท 
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 - อาชีพธุรกิจเกษตรมีสัดส่วนภาระหนี้มากท่ีสุด และครัวเรือนส่วนใหญ่ก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภค  
ในครัวเรือน 
 - สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน มีการระบุในเอกสารรายงานการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และแรงจูงใจในการก่อหนี้ ระบุไว้ 3 ประการคือ 1.อัตราดอกเบี้ยท่ีอยู่ในระดับต่ าต้ังแต่ปี 2552 2.มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ 3.การแข่งขันปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน 
 - หลักการพื้นฐานเรื่องข้อมูล ส าหรับคนท่ีต้องท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดในการพิจารณาและตัดสินใจในการเอา
เงินฝากหรือทุนของเจ้าของทุนมามอบให้กับคนท่ีมาขอกู้บนสัญญาท่ีมีต่อกันว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญา เป็นหนี้
ต้องใช้หนี้” 
 - คนท่ีจะต้องท าหน้าท่ีตัดสินใจให้กู้/ไม่ให้กู้ ต้องรู้ว่าลูกค้าท่ีมาขอกู้มีความสมดุลในรายรับรายจ่ายหรือไม่ 
ต้องรู้ว่าลูกค้าท่ีมาขอกู้เป็นหนี้ท่ีสหกรณ์อยู่กี่มากน้อยและมีการช าระเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าลูกค้าท่ีมาขอกู้เป็นหนี้  
ท่ีอื่นอยู่กี่มากน้อยและมีการช าระเป็นอย่างไร 
 - การระบุเรื่องการใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนความน่าเช่ือถือหรือ Credit scoring ในการอนุมัติวงเงินกู้ 
โดยสภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย (ACCU)  
 - ท าไมต้องมีข้อมูลเครดิตในระบบสถาบันการเงินไทย เหตุผลคือ จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและประวัติการช าระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่า ลูกค้ารายนั้นมีประวัติอย่างไร และมีภาระหนี้อยู่กับ
สถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด รวมท้ังยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ “จะเห็นว่าหลักการส าคัญของกฎหมายคือ ต้องการให้คนท่ีพิจารณาตัดสินใจ 
มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย อันจะเป็นการปูองกันหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปูองกันความไม่มั่นคงแก่
สถาบันการเงินนั้นๆ และยังเป็นการปูองกันระบบสถาบันการเงินในภาพรวมอีกด้วย ประการสุดท้ายคือ กฎหมาย
ได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล  เพราะเป็นความลับนั่นเอง” 
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 - ข้อมูลเครดิตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ระบบสถาบันการเงินเข้มแข็ง นอกเหนือจากการบริหารความเส่ียง 
ธรรมาภิบาล 
 - เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (NCB) มีหน้าท่ี จัดเก็บ รักษา ประมวลผลข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการกู้เงิน ประวัติการช าระและการค้างช าหระหนี้ เครดิตบูโรเป็นเหมือนท่ีเก็บสมุดพกของคนท่ีมี
หนี้สินกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินนั้นเป็นสมาชิกเครดิตบูโรหรือเป็นถังข้อมูลท่ีเก็บข้อมูลของคนท่ีมี
หนี้สินกับสถาบันการเงินท่ีเป็นสมาชิก 
 - ลักษณะการเก็บข้อมูลเครดิตบูโรท่ัวโลก ได้แก่ แบบท่ีเก็บเฉพาะส่ิงท่ีเป็นผลลบของบุคคล Negative 
Only และแบบท่ีเก็บเป็นประวัติของบุคคล Positive+Negative ประเทศไทยใช้วิธีนี้ 
 - ตัวอย่างกระบวนการให้สินเช่ือท่ีเป็นมาตรฐาน - สินเช่ือมีหลักประกัน/สินเช่ือเคหะ 1.รวบรวมข้อมูล
ลูกค้า Document 2.จัดท าใบสมัครสินเช่ือและขออนุมัติสินเช่ือ KYC/CDD 3.สืบค้นข้อมูลเครดิต Check Credit 
Bureau 4.อนุมัติเครดิตเบื้องต้น 5.ประเมินราคา 6.อนุมัติเครดิตขั้นสุดท้าย 7.จัดเตรียมสัญญา 8.ลงนาม       
ในสัญญา 9.จดจ านองหลักประกัน 10.ต้ังวงเงิน 11.ติดตามการใช้วงเงิน 12.การทบทวนวงเงิน และ 13.ติตตาม
คุณภาพ 
 - พิธีการสินเช่ือท่ีดี คือ ตรวจสอบประวัติลูกค้าจาก Credit Bureau ก าหนดอัตราดอกเบี้ย จัดท า Risk 
Rating การประเมินราคาหลักประกัน ตรวจสอบว่าสินเช่ือท่ีให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ธปท. หรือไม่ และมีข้อมูล
ลูกค้าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ AMI (Anti-Money Laundering) จัดท าเอกสารสัญญาเงินกู้/จ านอง 
 - ส่วนประกอบของรายงานข้อมูลเครดิต ส่วนท่ี 1 เรียกว่าข้อมูลบ่งช้ี ส่วนท่ี 2 เรียกว่าข้อมูลประวัติการ
ช าระ โดยประวัติข้อมูลจะเรียงขึ้นไปจนครบ 36 ช้ัน หรือ 36 เดือน หรือมีข้อมูลสะสม 3 ปี ซึ่งเพียงพอท่ีจะเห็น
พฤติกรรมการก่อหนี้  
 - รายงานข้อมูลเครดิตแบบไหนใน 5 แบบ ท่ีดีและไม่ดี 
 - ท าไมจึงควรต้องมีข้อมูลในภาพรวมหนี้สินท้ังหมดเพื่อใช้ในการบริหารสินเช่ือ 
 1.สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน ต้องมีการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงนั้นคือ ความเส่ียงในการ
ตัดสินใจในเรื่องสินเช่ือ 
 2.สหกรณ์ออมทรัพย์มีการให้สินเช่ือเป็นทางการค้าปกติ 
 3.สหกรณ์ควรใช้ข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์สินเช่ือ/พิจารณาสินเช่ือท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
 4.สมาชิกสหกรณ์มีการใช้บริกากับสถาบันการเงินอื่น 
 5.สมาชิกสหกรณ์หรือลูกหนี้สหกรณ์มีประวัติการช าระหนี้ท่ีดีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบัน
การเงินได้มากขึ้น ท้ังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 
 6.หากสมาชิกสหกรณ์หรือลูกหนี้มีประวัติการค้างช าระหนี้จะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ โดย
กระบวนการท่ีดี สามารถยกระดับตนเองจากอยู่ทน (ทนอยู่) เป็นอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี 
 - ผู้บริหาร Nano Finance มองเรื่องหนี้ของคนไทยว่า “เช่ือว่าคนไทยยังต้องการใช้เงินอีกมาก แต่ท้ังนี้
ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจน แต่เป็นเพราะคนไทยยังขาดวินัยทางการเงิน ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีคนไทยมีวินัย       
ทางการเงินการเติบโตของบริษัทน่าจะชะลอตัวลง แต่เช่ือว่าคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย” 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม จ านวน(คน) จ านวน(%) 

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ (จาก 45 สหกรณ์) 81 72.97% 

ผู้สังเกตการณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 18 16.22% 

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมธนาคารไทย 6 5.41% 

ผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย 3 2.70% 

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 3 2.70% 

รวม 111 100.00% 

 
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ   

- ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้แทนสหกรณ์ จ านวน 50 สหกรณ ์รวม 100 คน 
- ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าท่ี รวม 20 คน 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
- ประธานกรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้แทนสหกรณ์ รวม 81 คน จาก 45 สหกรณ์      

(28 จังหวัด) แบ่งเป็น เพศชาย 50 คน เพศหญิง 31 คน 
- ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าท่ี รวม 30 คน 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน) เข้าร่วม(คน) จ านวน(%) 

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 100 81 81.00% 

ผู้สังเกตุการณ์ 20 30 150.00% 

รวม 120 111 92.50% 

กลุ่มเปูาหมายท้ังหมดของโครงการ จ านวน 120 คน เข้าร่วม 111 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
ของจ านวนกลุ่มเปูาหมายท้ังหมด แบ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 
ของเปูาหมายผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังหมด และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 150 
ของเปูาหมายผู้สังเกตการณ์ท้ังหมด โดยผู้สังเกตการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน 
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 สัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์มากท่ีสุด ร้อยละ 73 และเป็นผู้สังเกตการณ์จาก       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 16 ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมธนาคารไทย ร้อยละ 5 และผู้สังเกตการณ์จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด เท่ากัน ท่ีร้อยละ 3 

 

 

 สัดส่วนประเภทย่อยสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ประเภทย่อยสาธารณสุข     
16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา สหกรณ์ประเภทย่อยต ารวจ 13 แห่ง สหกรณ์ประเภทย่อยครู 11 แห่ง 
สหกรณ์ประเภทย่อยส่วนราชการอื่น 4 แห่ง สหกรณ์ประเภทย่อยทหาร 4 แห่ง สหกรณ์ประเภทย่อยรัฐวิสาหกิจ 
2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26 , 22 , 8 , 8 และ 4 ตามล าดับ 

 

 

 

 

73% 

16% 

5% 
3% 

3% 

สัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ผู้สงัเกตุการณ์จาก กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

ผู้สงัเกตุการณ์จาก สมาคมธนาคารไทย 

ผู้สงัเกตุการณ์จาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผู้สงัเกตุการณ์จาก เครดิตบโูร 

ส า ธ า ร ณ สุ ข  

ต า ร ว จ  

ค รู  

ท ห า ร  

ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น  

รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  

32% 

26% 

22% 

8% 

8% 

4% 

สัดส่วนประเภทย่อยสหกรณ์  
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ผลการประเมนิโครงการ 
 

 ผลประเมินโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2 เมื่อวันท่ี 9 – 11 กันยายน 2558      
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน    
81 ตัวอย่าง และแบบสอบถามสมบูรณ์ จ านวน 74 ตัวอย่าง และสามารถประเมินผลโครงการได้ดังนี ้
 
เปรียบเทียบผลประเมินภาพรวมโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 1 และ 2 

หัวข้อประเมิน 
รุ่นที่ 1 

ผู้ที่มีความเห็น
ระดับดีขึ้นไป (%) 

รุ่นที่ 2 
ผู้ที่มีความเห็น

ระดับดีขึ้นไป (%) 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 94.32 97.44 

2. ท่านได้รับความรู้/ทักษะจากการเข้ารับการพัฒนา 93.18 97.44 

3. ท่านสามารถน าไปปรับใช้ได้ 90.91 92.31 

4. วิทยากรมีความรู้/ประสบการณ์ในหัวข้อท่ีบรรยาย 96.43 98.79 

5. วิทยากรมีวิธีการ/ความสามารถในการถ่ายทอด/สร้างบรรยากาศ 90.58 95.86 

6. หลักสูตรมีประโยชน์ต่อการท างาน 92.86 96.86 

7. ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดหลักสูตร 97.70 97.67 

       สรุป ภาพรวมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ 93.71 96.62 

 ผลการประเมินภาพรวมโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2 เมื่อเทียบกับ รุ่นท่ี 1 พบว่า 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน โดยวิทยากรมีความรู้/ประสบการณ์ในหัวข้อท่ีบรรยาย       
ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไปสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.79 ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดหลักสูตร ได้ผลประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.67  เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านความรู้/ทักษะจากการ  
เข้ารับการพัฒนาได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไปเท่ากัน ร้อยละ 97.44 หลักสูตรมีประโยชน์ต่อการท างาน        
ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.86 วิทยากรมีวิธีการ/ความสามารถในการถ่ายทอด/สร้างบรรยากาศ 
ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.86 สามารถน าไปปรับใช้ได้ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.31 
สรุปภาพรวมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้ผลประเมินรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ96.62 
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ผลประเมินภาพรวมวิทยากร 

หัวข้อประเมิน 
ผู้ที่มีความเห็น
ระดับดีขึ้นไป 

(%) 
1. คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ (การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน) 99.37 

2. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ (Operational Risk) 98.74 

3. คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย (Credit Risk) 98.69 

4. คุณสุธาศินี  นิมิตกุล (บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี) 98.09 

5. คุณสุรพล  โอภาสเสถียร (ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต (ความส าคัญของข้อมูลเครดิต)) 97.00 

6. คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี (การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ (การวิเคราะห์งบการเงิน)) 96.86 

7. ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล (สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร) 96.23 

8. คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ (การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์) 92.45 

 
ผลการประเมินภาพรวมวิทยากร ท้ัง 8 ท่าน ได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไปทุกท่าน 

โดยมีผลการประเมินในระดับใกล้เคียงกัน โดย คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ หัวข้อวิชา “การบริหารสภาพคล่องและ  
การลงทุน” ได้ผลประเมินภาพรวมระดับดีขึ้นไปสูงสุด ร้อยละ 99.37 (แยกเป็นรายด้าน : จากด้านวิธีการ/
ความสามารถในการถ่ายทอด/สร้างบรรยากาศ ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และจากด้านความรู้/
ประสบการณ์  ในหัวข้อท่ีบรรยาย ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และจากด้านหลักสูตรมีประโยชน์  
ต่อการท างาน ได้ผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.11) 
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ตารางประเมนิผลวทิยากร 3 ด้าน 
 

1. ผลประเมินวิทยากรด้านความรู้/ประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย 

หัวข้อประเมิน 
ผู้ที่มีความเห็น
ระดับดีขึ้นไป 

(%) 

1. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ (Operational Risk) 100.00 

2. คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย (Credit Risk) 100.00 

3. คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ (การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน) 100.00 

4. คุณสุธาศินี  นิมิตกุล (บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี) 100.00 

5. ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล (สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร) 98.11 

6. คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี (การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ(การวิเคราะห์งบการเงิน)) 98.11 

7. คุณสุรพล  โอภาสเสถียร (ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต(ความส าคัญของข้อมูลเครดิต)) 97.73 

8. คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ (การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์) 96.23 
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2. ผลประเมินวิทยากรด้านวิธีการ/ความสามารถในการถ่ายทอด/สร้างบรรยากาศ 

หัวข้อประเมิน 
ผู้ที่มีความเห็น
ระดับดีขึ้นไป 

(%) 

1. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ (Operation Risk) 100.00 

2. คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ (การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน) 100.00 

3. คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี (การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ(การวิเคราะห์งบการเงิน)) 98.11 

4. คุณสุธาศินี  นิมิตกุล (บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี) 96.15 

5. คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย (Credit Risk) 96.08 

6. คุณสุรพล  โอภาสเสถียร (ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต(ความส าคัญของข้อมูลเครดิต)) 95.56 

7. ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล (สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร) 92.45 

8. คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ (การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์) 88.68 
 

3. ผลประเมินวิทยากรด้านหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการท างาน 

หัวข้อประเมิน 
ผู้ที่มีความเห็น
ระดับดีขึ้นไป 

(%) 

1. คุณวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย (Credit Risk) 100.00 

2. ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล (สหกรณ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร) 98.11 

3. คุณเสถียร  ตันธนะสฤษด์ิ (การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน) 98.11 

4. คุณสุธาศินี  นิมิตกุล (บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี) 98.11 

5. คุณสุรพล  โอภาสเสถียร (ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต(ความส าคัญของข้อมูลเครดิต)) 97.73 

6. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ (Operational Risk) 96.23 

7. คุณวิไล  ฉัททันต์รัศมี (การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ(การวิเคราะห์งบการเงิน)) 94.34 

8. คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ (การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์) 92.45 
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ข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าอบรม 
 

1 การอบรมเป็นหลักสูตรท่ีดีมาก วิทยากรท่ีให้ความรู้ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันต่างๆ เป็นการเปิด
โลกทัศน์ สร้างแนวคิดใหม่ๆ ท่ีทันสมัย สามารถเข้าใจง่ายและสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปจัดการกับการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ทันท่วงที 

2 วิทยากรควรมาจากภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ตรง 
3 หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการหาข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ในภาคทฤษฎี และประสบการณ์ในเรื่องท่ีผ่าน

เหตุการณ์มาแล้ว ควรแนะน าหรือหามาตรการ วิเคราะห์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มีแนวทางและวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันว่า จะด าเนินการอย่างไร ส่วนอนาคตนั้นคาดว่า สหกรณ์ต่างๆ ได้ด าเนินการจัดท าแผน  
เพื่อปูองกันไว้แล้ว 

4 กลุ่มเปูาหมายการอบรมควรมี 3 ฝุาย (ฝุายบริหาร/ฝุายจัดการของสหกรณ์/เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์) 
เพื่อท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน งานจะได้ไปได้เร็วขึ้น 

5 ควรจัดสัมมนารุ่นต่อไป โดยเน้นระดับผู้จัดการและรองผู้จัดการสหกรณ์ 
6 ควรจัดหลักสูตรเฉพาะกรรมการ เพราะกรรมการบางท่านไม่เคยเข้าอบรม บางท่านเพิ่งได้รับเลือก   

เข้ามาบริหารสหกรณ์สมัยแรก ควรส ารวจสหกรณ์ท่ีมีกรรมการดังกล่าว และจัดอบรมทุกปี 
7 ควรให้ความรู้ เรื่องสหกรณ์กับสมาชิกทุกคนท่ัวประเทศ ทุกๆ สหกรณ์ เพราะแต่ละสหกรณ์             

มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน แต่ละสหกรณ์มีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
8 หลักสูตรควรมีวิชาคลายเครียดบ้าง 
9 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการลงทุน เอกสารมีตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป (บางจุด) และไม่มีท่ีว่าง 

ส าหรับจดบันทึกเพิ่มเติม 
10 ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่ม จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้น าเสนอ 
11 ควรจัดตามภูมิภาคให้มากขึ้น 
12 เอกสารในแฟูมควรมีช่ือ เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อจะได้ใช้ในการประสานงาน/ปรึกษาหารือ 
13 ควรมีการให้ผู้เข้าอบรมแนะน าตัว และจัดท าทะเบียนผู้เข้าอบรมเพื่อจะได้ติดต่อกันได้ในโอกาสหน้า 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 
14 ควรจัดท าทะเบียน ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้เข้าอบรม โดยจัดส่งใหภ้ายหลังการอบรม 
15 ช่วงเวลาจัดอบรมใกล้ส้ินปีงบประมาณ ควรปรับเป็นช่วงกลางๆ ปีงบประมาณ 
16 สถานท่ีจอดรถทางโรงแรม ช้ัน B 2- 3 อากาศถ่ายเทแย่มาก และมีกล่ินอับ (ต้องปรับปรุง) 
 

ค าชม 
1 ทีมงานดูแลดีมาก สถานท่ีเหมาะสม 
2 วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ดีมาก 
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หลักสูตรที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม 

1 การบริหารจัดการสหกรณ์ท่ีดีในเชิงปฏิบัติการ และเทคนิคการบริหารการเงินในสถาบันการเงินท่ีดี 
2 การสร้าง Practice Guideline ในการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในสนับสนุนการ

ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3 การเปล่ียนพฤติกรรมของสมาชิกในการใช้สินเช่ือท่ีไม่ส้ินสุด 
4 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ และการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
5 การติดตามดูแลลูกหนี้ผิดนัด/ค้างช าระ และการด าเนินคดีกับลูกหนี้ 
6 หลักการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
7 เทคนิคการบริหารสหกรณ์ให้คงอยู่แบบยั่งยืน 
8 กฎหมายการค้ าประกัน และหลักการประเมินหลักทรัพย์ 
9 การคบคิดแก้ปัญหาสภาวะหนี้เสียของสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันให้ลดน้อยลง โดยไม่ให้มีผลกระทบกับ

ตัวสมาชิก และผู้ค้ าประกัน รวมท้ังสหกรณ์ 
10 การวิเคราะห์งบการเงินเต็มรูปแบบ 
11 การวางแผนกลยุทธ์ (Action Plan)และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
12 การบริหารสภาพคล่อง และการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ภาคผนวก 
 

 รายช่ือผู้เข้าอบรม/สหกรณ์ในโครงการฯ ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าท่ี 

 การขออนุมัติโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2   

 ใบประกาศนียบัตรการอบรม       

 ภาพถ่ายภาพรวมโครงการฯ 

 เอกสารประกอบการบรรยาย       
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อยู่อีกไฟล์  รายช่ือผู้อบรม/ต าแหน่ง/ชื่อสหกรณ์ เปน็ตาราง Excel    เป็นหน้า 26-32   

รายช่ือสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการฯ 

ล าดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ.1,2 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพลจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 1) 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟูานครหลวงจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 1) 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 1) 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 1) 

5 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 1) 

  
 

6 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทยจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 2) 

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 2) 

8 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจ ากัด กรุงเทพมหานคร(พื้นท่ี 2) 

9 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่จ ากัด กระบี ่

10 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จ ากัด กาฬสินธุ์ 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจ ากัด ขอนแก่น 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจ ากัด ชลบุรี 

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด ชลบุรี 

14 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จ ากัด ชลบุรี 

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจ ากัด ชัยนาท 

16 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจ ากัด ชัยภูมิ 

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจ ากัด เชียงราย 

18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากัด เชียงใหม่ 

19 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จ ากัด เชียงใหม่ 

20 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรังจ ากัด ตรัง 

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรังจ ากัด ตรัง 

22 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราดจ ากัด ตราด 

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากจ ากัด ตาก 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจ ากัด ตาก 
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ล าดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ.1,2 

25 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจ ากัด นครพนม 

26 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาจ ากัด นครราชสีมา 

27 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์จ ากัด นครสวรรค ์

28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จ ากัด บุรีรัมย์ 

29 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จ ากัด บุรีรัมย์ 

30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยาจ ากัด พะเยา 

   31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุงจ ากัด พัทลุง 

32 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจ ากัด แม่ฮ่องสอน 

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ดจ ากัด ร้อยเอ็ด 

34 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจ ากัด ร้อยเอ็ด 

35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปางจ ากัด ล าปาง 

36 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจ ากัด เลย 

  
 

37 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 จ ากัด สกลนคร 

38 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลจ ากัด สตูล 

39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูลจ ากัด สตูล 

40 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูลจ ากัด สตูล 

41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานีจ ากัด สุราษฎร์ธานี 

42 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จ ากัด สุรินทร์ 

43 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จ ากัด สุรินทร์ 

44 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจ ากัด อ านาจเจริญ 

45 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจ ากัด อุบลราชธานี 
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ภาพถ่ายภาพรวมโครงการ 
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กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองพฒันาสหกรณด์้านการเงนิและร้านค้า กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2628 5529 

ไปรษณยี์อิเล็กทรอนกิส ์cpd_credit@cpd.go.th 
website :http://webhost.cpd.go.th/cepocpd/ 
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เอกสาร 

ประกอบการบรรยาย 


