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กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

 



ก 

คํานํา 

 
 ตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการใหสหกรณเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับฐานราก มุงยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน และไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามามี
สวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับสหกรณ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิมบทบาทหนาท่ีของสถาบัน
เกษตรกรในการชวยเหลือสมาชิกและชุมชน สรางความกินดีอยูดีใหกับประชาชน สนับสนุนใหสหกรณเปน
ตัวกลางในการสงผานความชวยเหลือจากภาครัฐไปภาคสู  ประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
กรมสงเสริมสหกรณเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบสหกรณ มุงยกระดับการบริหาร
จัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความเขมแข็ง เปนองคกรหลักในการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในสวนของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม  มีสหกรณเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหเปนองคกรหลัก
ระดับอําเภอจํานวน ๑๐ สหกรณ กําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็ง ท้ังในดาน
การดําเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการองคกร แตผลการดําเนินการพบวา ๗ ใน ๑๐ แหง ของสหกรณ
การเกษตรระดับอําเภอประสบปญหาอัตราหนี้คางชําระคอนขางสูง สาเหตุสําคัญมาจากสมาชิกและสหกรณท่ี
ขาดความรูความสามารถในการบริหารจัดการดานธุรกิจสินเชื่อ เชน การเรงรัดหนี้ไมมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้ และลูกหนี้คางนานตอเนื่องโดยท่ีไมมีการแกไขปญหา และปญหาความสามารถชําระหนี้ในอนาคต
ของลูกหนี้ลดลง ดังนั้น จึงไดเสนอสหกรณท้ัง ๗ แหง เขาสูแนวทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสหกรณ 
เพ่ือหาแนวทางสําหรับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณและสหกรณการเกษตรนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการ
การแกไขปญหาหนี้คางชําระระหวางสมาชิกและสหกรณตอไป 

 
 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 
  19  สิงหาคม  2562 
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การแกไขปญหาหน้ีคางนานของสหกรณ 
 ท่ีมา 

กรมสงเสริมสหกรณ มีนโยบายการสงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคน
และยกระดับการบริหารจัดการ สงเสริมใหสหกรณ ท้ัง 8,130 แหงใหมีความเขมแข็ง และการยกระดับการ
พัฒนาองคกร เพ่ือกาวสูการเปนสหกรณระดับชั้นท่ี 1 โดยจัดทีมเขาไปสนับสนุนใหสหกรณวิเคราะหและ
ประเมินสถานภาพสหกรณ เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณตามสถานภาพ โดยมุงใหความสําคัญใน
มิติดานความสามารถในการใหบริการสมาชิก ท่ีประเมินจากสัดสวนของสมาชิกท่ีมาใชบริการ  ดาน
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจประเมินจากเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน ดานประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการองคกร  และดานประสิทธิภาพของการบริหารงาน การแกไขและลดขอบกพรองในการ
ดําเนินงานของสหกรณ สงผลใหมีการยกระดับการจัดชั้นสหกรณจากชั้น 3 และชั้น 4 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน รอยละ  
และรอยละ  15 ตามลําดับ โดยมีผลการจัดระดับชั้นสหกรณ (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้  

สหกรณชั้น 1   จํานวน   1,877  แหง 
สหกรณชั้น 2   จํานวน   4,127  แหง 
สหกรณชั้น 3   จํานวน        423 แหง 
สหกรณชั้น 4   จํานวน   1,234  แหง 
เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็ง ท้ังในดานการดําเนินธุรกิจ และการบริหาร

จัดการองคกร กรมสงเสริมสหกรณจึงไดกําหนดแนวทางการสรางความเขมแข็งและพัฒนาสหกรณภาค
การเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ รวม 824 สหกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดการองคกรและเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกสหกรณและ
ชุมชน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ใหสามารถปรับตัวไดทันทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมการแขงขัน ท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ  ซ่ึงประกอบดวย การรับฝากเงินและการใหเงินกูแกสมาชิก และเปนธุรกิจท่ี
สรางรายไดหลักใหกับสหกรณ จึงถือวาความสําเร็จในการบริหารจัดการสหกรณ สวนหนึ่งข้ึนอยู กับ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ แตจากขอมูลท่ีผานมา พบวา สหกรณการเกษตรระดับอําเภอสวนหนึ่ง
ประสบปญหาอัตราหนี้คางชําระคอนขางสูง สาเหตุสําคัญมาจากสมาชิกและสหกรณท่ีขาดความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการดานธุรกิจสินเชื่อ เชน การเรงรัดหนี้ไมมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ และลูกหนี้คาง
นานตอเนื่องโดยท่ีไมมีการแกไขปญหา และปญหาความสามารถ 
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สหกรณในจังหวัดนครพนม  ท่ีอยูในเปาหมายผลัดดันใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ  มีจํานวน ๑๐ 

สหกรณ  แก 
สหกรณ เปาหมายของการพัฒนา ปญหา 

สหกรณการเกษตรรวมใจชาวอําเภอนา
หวา จํากัด 

เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาดเมล็ดพันธุขาว 

ขาดเงินทุน  เครื่องจักรและ
อุปกรณ 

สหกรณการเกษตรโพนสวรรค  จํากัด สงเสริมการผลิตและรวมรวมขาว
อินทรีย 

ปดบัญชีไมได ,ประสบปญหา
หนี้คางนาน 

สหกรณการเกษตรน้ําฝนนาทม  จํากัด พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและ
ตลาดขาวหอมมะล ิ

ดานการตลาด และหนี้คาง
นาน 

สหกรณการเกษตรบานแพง  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

หนี้คางนาน,ขาดทุนสะสม 

สหกรณการเกษตรศรีสงคราม  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

หนี้คางนาน,ขาดทุนสะสม 

สหกรณการเกษตรทาอุเทน  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

หนี้คางนาน 

สหกรณการเกษตรธาตุพนม  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

ปดบัญชีไมได ,ประสบปญหา
หนี้คางนาน 

สหกรณการเกษตรเรณูนคร  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

หนี้คางนาน 

สหกรณการเกษตรสวางภูมี  จํากัด ศักยภาพการดํ า เนินธุ ร กิจของ
สหกรณ 

ไมมีพ้ืนท่ีดําเนินงานเปนของ
สหกรณ 

สหกรณชาวสวนยางพาราพุมแก  จํากัด ศักยภาพดานการบริหารจัดการ ปดบัญชีไมได 
  

จากขอมูลดังกลาวพบวา  สหกรณ ๗ ใน ๑๐ แหงประสบปญหาหนี้คางนาน  จนเปนท่ีมาแหงการตั้ง

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และประสบปญหาภาวะขาดทุนในท่ีสุด  การแกปญหาจึงควรควบคูไปกับ

แนวทางพัฒนา  และตองมีมาตรการท่ีรัดกุม และเปาหมายสูงสุดคือ  การแกไขปญหาใหแกสมาชิกอยางถูกจุด

และยั่งยืน  เพ่ือปองกันการเกิดปญหาดังกลาวซํ้า 

 

 

 

 

 

 

 



-3- 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เพ่ือวิเคราะหสถานภาพของสหกรณ 
  2. กําหนดกลุมเปาหมายหนี้คางชําระ   
3. จัดทําแตงตั้งอนุกรรมการติดตามหนี้คางชําระ 

  4. กําหนดตัวผูรับผิดชอบ ออกคําสั่งมอบหมายและทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  5. จัดทําแบบสํารวจเก็บขอมูลลูกหนี้รายตัวเพ่ือสอบถามหรือคนหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนท่ีทําใหสมาชิกไม
สามารถชําระหนี้ได 
  6. วิเคราะหลูกหนี้และศักยภาพ และจัดกลุมลูกหนี้  

7. กําหนดแผนงาน และวางกลยุทธในการติดตามหนี้  (กิจกรรมนี้  ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณแนะนํากรณี มาตรการอาจมีผลกระทบหรือขัดตอคําแนะนํานายทะเบียน ระเบียบ ขอบังคับ พรบ. 
สหกรณ หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

๘. จัดทําแผนงานโครงการฯแผนปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญสหกรณ 
๙. ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
๑๐. ติดตามผลการกาวหนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และรายงาน 

 

 มาตรการปองกันการเกิดซํ้า   

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก  เชน เปนบุคคลลมละลายหรือไม   

๒. ใหสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ ลดการใหสินเชื่อระยะกลาง( ๓-๕ ป) มาเปนสินเชื่อระยะสั้นหมุน

เร็ว เนื่องจากสมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายไดมาจากการขายผลผลิตปตอป  

๓. เพ่ิมบทบาทของประธานกลุมสมาชิกสหกรณ ในการมีสวนรวมพิจารณาใหสินเชื่อแกสมาชิกใน

สังกัดของกลุม   

๔. คิดดอกเบี้ยเงินกูตามการจัดชั้นลูกหนี้(ประสิทธิภาพการสงชําระหนี้และการทําธุรกิจกับสหกรณ)ก  

  ๕. พัฒนาอาชีพเดิม สงเสริมอาชีพใหมใหแกสมาชิก เพ่ือใหมีรายไดยังชีพและสงชําระหนี้   

๖. กําหนดใหสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้เปนรายเดือน (ทําสัญญารายป)   

๗. กอนหนี้ครบกําหนดชําระ ๙๐ วัน ออกติดตามเรงรัดหนี้ และเปลี่ยนสัญญาเงินกูวงเงินเทาเดิม 

เพ่ือไมให เปนหนี้ผิดนัดชําระหนี้ โดยนําเงินคาหุน ดอกเบี้ยพึงชําระ ดอกเบี้ยคางและคาปรับคาง (ถามี) มา

ชําระเต็มจํานวน    

๘. อํานวยความสะดวกแกสมาชิกในการชําระหนี้ เชน สามารถโอนเงินชําระหนี้ใหแกสหกรณไดโดย

ไมตอง เขามาชําระหนี้ดวยตนเอง ณ ท่ีทําการสหกรณ   

๙. จัดสวัสดิการใหสมาชิกเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสหกรณจะกําหนดข้ึนใหม  

๑๐. กําหนด/ทบทวน/ปรับปรุง ขอบังคับและระเบียบของสหกรณใหเหมาะสม  
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 แนวทางการแกไข   

๑. เรงรัด ติดตามหนี้ ตามหลักเกณฑและมาตรการของสหกรณท่ีกําหนด   

๒. ปรับปรุงโครงสรางหนี้ รับสวนลดของเงินท่ีตองชําระท้ังหมด (ดอกเบี้ยพึงชําระ/คางชําระ/คาปรับ) 

ภายในชวง ระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ชําระดอกเบี้ยพึงชําระ/คางชําระและคาปรับ ภายในเดือน ตุลาคม - 

ธันวาคม 2562 ไดรับสวนลด 10% ของเงินท่ีตองชําระท้ังหมด   เปลี่ยนสัญญาเงินกูวงเงินเทาเดิม เพ่ือไมให

เปนหนี้ผิดนัดชําระหนี้ โดยนําเงินคาหุน ดอกเบี้ยพึงชําระ ดอกเบี้ยคางและคาปรับคาง (ถามี) มาชําระเต็ม

จํานวน  

  ๔. ปลดหนี้ /ตัดหนี้สูญ (ไรความสามารถในการชําระหนี้โดยสิ้นเชิง/ตาย/พิการ/ปวยติดเตียง/ติดตาม

หนี้ จนถึงท่ีสุดและมีมติคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาเปนรายๆ)   

๕. ลด/งดหนี้ (ดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคางชําระท่ีมีอายุหนี้เกินกวากฎหมายกําหนดใหเรียกเก็บได)   

๖. ขยายหนี้ (ประสบภัยพิบัติ)   

๗. รับชําระหนี้เปนทรัพยสิน (ท่ีดิน)/ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก แทนการชําระหนี้ดวยเงินสด   

๘. พักชําระหนี้/ใหสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพวงเงินใหม   

๙. ใหทายาทรับสภาพหนี้/ชดใชหนี้แทน/เปนสมาชิกแลวโอนหนี้ใหกับทายาท   

๑๐. ติดตามหนี้จากผูคํ้าประกัน    

๑๒. เจราหนี้/ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 
 ตัวอยาง การวางมาตรการในการแกไขปญหาหนี้ อาทิ 

มาตรการท่ี ๑ สําหรับสมาชิกปกติ 
  การจัดชั้นลูกหนี้ สนับสนุนสิทธิพิเศษ เชน ดอกเบี้ย สวัสดิการ (เพ่ือปองกันหนี้ปกติ
กลายเปนหนี้เสีย) 

มาตรการท่ี ๒ สําหรับสมาชิกท่ีมีเงินแตไมมาชําระหนี้เนื่องจากดอกเบ้ียและคาปรับสูง 
  ปรับปรุงโครงสรางหนี้  (ลดดอก ลดคาปรับ ขยายเวลา ทําสัญญาใหม ฯลฯ) 

มาตรการท่ี ๓ สําหรับสมาชิกท่ีไมมีเงินสงชําระหนี้แตมีผลผลิตทางการเกษตร 
  การใชผลผลิตทดแทนเงินในการชําระหนี้ 

มาตรการท่ี ๔ การฟนฟูอาชีพ/มาตรการชวยเหลือสนับสนุน  กรณีสมาชิกปวย พิการ ทุกพลภาพ 
ชราหรือประสบปญหาในการทําธุรกิจ แตยังประสงคจะเขาโครงการเพ่ือแกไขปญหาหนี ้

  ฟนฟูอาชีพ สนับสนุนเงินทุน เพ่ือจัดกาอาชีพ รวมถึงสหกรณสงเสริมงานดานการตลาด 
มาตรการท่ี ๕ ตาย ยายถิ่น ปฏิเสธหนี้ ฯลฯ 

  การดําเนินการเจรจาหนี้  ดําเนินการดานกฎหมาย 
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 ในการดําเนนิการขอคํานึงถึง...คือ 

กฎหมายสหกรณ กฎหมายอ่ืน ระเบียบ/คําแนะนํา นทส. ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ และ

หนังสือเวียน ท่ีเก่ียวของ กฎหมายสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. 46 (๖)  ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.....ขอ......(อํานาจ

กระทําการ/วัตถุประสงค) ขอ...(การใหเงินกู) ขอ...(อํานาจของท่ีประชุม ใหญ) ขอ....(อํานาจของท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ)  

๑. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร พ.ศ.  2๕๔๖  

๒. คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓. คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณ ป พ.ศ. 2560  ระเบียบฯ วาดวย

การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ พ.ศ........ (ทบทวน/ปรับปรุงใหเหมาะสม)  

๕. ระเบียบฯ วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสหกรณ พ.ศ.............. (ทบทวน/ปรบัปรุงให

เหมาะสม)  

๖. ระเบียบฯ วาดวยการลดหรืองดดอกเบี้ยและคาปรับของสหกรณ พ.ศ......(จะตองกําหนดข้ึนถือใช

ใหม)  

๗. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี กษ ๑๑๐๘/๖๗๓๖ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๐ เรื่อง หารือแนวทาง

ปฏิบัติสวนลดในการ ชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณหลังดําเนินคดี  

๘. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี กษ ๐๒๑๖/๒๔๑๕๐ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๔ เรื่อง ขอหารือเพ่ือการ

ปรับโครงสรางหนี้ ของสมาชิกสหกรณ  

๙. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 340 (ปลดหนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สรุปขั้นตอนการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสหกรณ 

ขั้นท่ี 1     ขั้นท่ี 2     ขั้นท่ี 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประชุมรวมกับทีมพ่ีเล้ียง

(ธกส.+สนง.สหกรณ

จังหวัด)+คณะกรรมการ+

เจาหนาท่ี+ประธาน 

-วิเคราะห 

-ประเมิน 

-แนวทาง 

-คําสั่ง 

 

 

สหกรณพบสมาชิก 

มาตรการ 1 ปรบัปรุง

โครงสรางหนี้ 

มาตรการ 2 ผลผลิตใชหนี้ 

มาตรการ 3 ฟนฟูอาชีพ 

มาตรการ 4 ตาย/ทุพลภาพ 

 

สรางกลุมตามโครงการ 

(Line) 7 สหกรณ 

-ติดตามความคืบหนา 

-ปรึกษากรณีเกิดปญหา 

-แชรประสบการณ 

ประธานกลุม 

-ตรวจเยี่ยมสมาชิก

,สัมภาษณ 

สมาชิกใน 4 มาตรการ 

1) สมัครเขารวมโครงการ

ตามมาตรการ 

2) จัดทําเอกสารสัญญา

บันทึกขอตกลง 

ประชุมรวม 7 สหกรณ

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1) ติดตามความคืบหนา 

2) ศึกษาผลกระทบ 

3) ประเมินโครงการ 

ประเมินแบบสํารวจ 

-แยกกลุมสมาชิก 

-วิเคราะหสภาพรวมลูกหนี้ 

-ทําแผนงาน+โครงการฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 

-พิจารณา 

-ฝายจัดการจัดทําฐานขอมูล

ลูกหนี้ 

-ฝายจัดการทํา MOU 

-จัดทํา Action plan 

รายงานการติดตามราย

เดือน 

รายงานสหกรณจังหวัด/

กรมสงเสริมสหกรณ

ทราบ 

ประชุมใหญ 

-เสนอแผนงาน/ขออนุมัติ

งบประมาณ 

-เสนอโครงการ 
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แบบขอเขารวมโครงการแกไขปญหาหนี้คางของสหกรณ 

 

ชื่อ-สกุล......................................................หมายเลขบัตร............................................เลขสมาชิก...................... 

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................เบอรโทร.......................................................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).........................................................สมาชิกสหกรณ............................................... 

มีความประสงคขอสมัครเขารวมโครงการแกไขปญหาหนี้คางของสหกรณตาม 

มาตรการ 1           ปรับปรงุโครงสรางหนี้ (คงตน+ลดดอกเบี้ย 50% + ยกเวนคาปรับ) 

มาตรการ 2          ใชผลผลติจายชําระหนี้ 

มาตรการ 3          ฟนฟูอาชีพ/เปลีย่นเปนทายาท ระบุ............................................................................. 

มาตรการ 4          เจรจาหนี้ 

     โดยตามมาตรการท่ีขาพเจาไดสมัครเขารวมโครงการมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

มูลหนี้รวม ตนเงิน ดอกเบ้ีย คาปรับ 
 
 
 

   

มาตรการ 
 
 
 
 
 

   

 

ลงชื่อ..................................................ผูสมัคร 

(.............................................................) 

 
 

 


