
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดการความรู (KM) ป 2556 

เร่ือง  การจัดชั้นลูกหน้ีเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
สํานักบริหารเงินทุน 
กรมสงเสริมสหกรณ 



 

คํานํา 
 
  
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะทํางานการจัดการความรู สํานักบริหารเงินทุน ไดเลือก
ดําเนินการจัดการความรูในหัวขอ “การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ”   โดยสหกรณท่ีมี
ความประสงคขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  จะตองไดรับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ
กอน  โดยกรมฯ จะทําการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณเปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 
ตุลาคม ของทุกป เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว  จะแจงใหจังหวัดนําผลการจัดชั้นลูกหนี้ดังกลาวไปใช
ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณท่ีมีความประสงคขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ    
ดังนั้น  เพ่ือใหเขาใจถึงหลักเกณฑและข้ันตอนการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ  จึงได ศึกษาการ
ดําเนินการการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ  แนวทางการปฏิบัติการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณท่ีถือใชในปจจุบัน 

           เอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวมข้ึนจากการเรียบเรียงของคณะทํางาน KM เพ่ือไดรับทราบถึง
ข้ันตอน กระบวนการท่ีเก่ียวของ และโยชนท่ีไดรับจากการจัดชั้นลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  

           คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารชุดนี้จะเปนแหลงเรียนรูท่ีเปนประโยชนท้ังกับ
เจาหนาท่ีของสํานักบริหารเงินทุน และผูปฏิบัติจากหนวยงานอ่ืน ท่ีมีความสนใจตอการเรียนรูตอไป 

 
        คณะทํางานจัดการความรู  
           สํานักบริหารเงินทุน 

 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 
  สหกรณสวนใหญในประเทศไทย  มีความจําเปนตองใชเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของสมาชิก เงินทุนในการดําเนินงานของสหกรณจะประกอบดวยสองสวน คือ เงินทุนภายในสหกรณ  
ไดแก  ทุนเรือนหุน  ทุนสํารอง  ทุนสะสมอ่ืนๆ ตามขอบังคับ  เงินรับฝากจากสมาชิก  และเงินทุนภายนอก
ประกอบดวย  เงินกูจากธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   (ธ.ก.ส.)  เงินกูจากกรมสงเสริม
สหกรณ  เงินกูจากสถาบันการเงินตาง  ๆ เงินกูจากสหกรณอ่ืนๆ  ฯลฯ  ถึงวาสหกรณจะมีความกาวหนามาก
ข้ึนตามลําดับ   แตสหกรณสวนใหญท่ียังไมมีความเขมแข็งดานเงินทุนภายในเพียงพอ  ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจ  จึงทําใหธุรกิจของสหกรณยังตองอาศัยเงินทุนจากการกูยืม   แตขอจํากัดของสหกรณคือไม
สามารถรับภาระดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง  เทาธุรกิจประเภทอ่ืน   และสถาบันการเงินหลายแหงไมใหเงินกูแก
สหกรณ เพราะกังวลเก่ียวกับความม่ันคง   และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ   สหกรณจึง
จําเปนตองหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับความตองการใชเงินทุน   เพ่ือใหการบริหาร เงินทุนของสหกรณ
เปนไปดวยดี  รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขบวนการสหกรณ   ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  จึงไดกําหนดการสนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540  มาตรา  85  นอกจากนั้นไดตราพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542  และใหจัดตั้งกองทุน
พัฒนาสหกรณข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรียกโดยยอวา  “กพส.”  เพ่ือเปนทุนสงเสริมกิจการของ
สหกรณ  โดยรวมเงินทุนตางๆ   ท่ีมีอยู   และรัฐบาลสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม  ใหกองทุนพัฒนา
สหกรณตามความจําเปน  เพ่ือใช  กพส.   เปนเครื่องมือในการสงเสริมและพัฒนางานสหกรณ  โดยการ
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา  และเง่ือนไขท่ีผอนปรน ใหสหกรณกูยืม   ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีสําคัญท่ีกรม
สงเสริมสหกรณเปนผูรับผิดชอบบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานภาครัฐ อยูภายใตกลุมภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาระบบ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริม  เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ  
หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร  และประชาชนท่ัวไป  สงเสริม สนับสนนุ
และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง  โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในดานการบริหารจัดการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณและ
เครือขาย เพ่ือใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณ ได
กําหนดแผนกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2555 – 2559 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เรงรัด 
ยกระดับคุณภาพ และขยายการใหบริการแกสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป มี
เปาประสงค คือ สหกรณ กลุมเกษตรกร สมาชิก และประชาชนท่ัวไปไดรับการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนา โดยในตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของจํานวนสหกรณไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาสหกรณ  ฉบับท่ี 3 ป  พ.ศ.2555 – 2559  ซ่ึง
กําหนดวิสัยทัศนไว  ดังนี้  
“เปนกองทุนสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับสหกรณ” โดยในภารกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเงินกองทุน ในวัตถุประสงค 1 เพ่ือใหมี
ระบบการเงินกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอการพัฒนาสหกรณ ในกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบ
การบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดตัวช้ีวัด จํานวนสหกรณท่ีไดรับการจัดช้ันลูกหนี้ โดยมี
แผนงานการจัดช้ันลูกหนี้เพ่ือกําหนดอัตราดอกเบ้ียตามขนาดและวัตถุประสงคในการใชเงินกู 



 

 

 -  2  - 
 

กองทุนพัฒนาสหกรณ   (กพส.)   มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ                     
ภายใตระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยการรับเงิน   การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน                 
การจดัหาประโยชน  การจัดการและการจําหนายทรัพยสินของกองทุนพัฒนาสหกรณ   (กพส.) พ.ศ.2550                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  กรมสงเสริมสหกรณจึงไดกําหนดระเบียบ 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาเงินกู
ใหแกสหกรณ  นําเงินกูไปใชเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  และตามวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงในการ
ขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ สหกรณท่ียื่นคําขอกูตองไดรับการจัดชั้นลูกหนี้ ตามแบบรายงานการจัดชั้น
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ในปงบประมาณนั้น ๆ กอนยื่นคําขอกูยืมเงิน ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณ จะจัด
ชั้นลูกหนี้ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการของกูเงินของสหกรณใน
ปงบประมาณตอไป 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2556 มีสหกรณสงขอมูลเขามาใหกรมสงเสริมสหกรณ 

ดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตาราง  1  การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2556 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

 2554 2555 2556 หมายเหตุ  
จํานวนจังหวัด  76 77 77 (เพ่ิม จ.บึงกาฬ)    
จํานวนสหกรณ  1,987 1,978 2,013   

 
ท่ีมา  :  รายงานสรุปผลการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําป 2554 – 2556,  
          กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 

 
จากตาราง 1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มีจังหวัดสงขอมูลสหกรณเขามาจัดชั้นฯ เพ่ิม จํานวน 

1 จังหวัด เนื่องจากมีการจัดตั้งจังหวัดข้ึนใหม คือ บึงกาฬ ไดสงขอมูลของสหกรณในจังหวัดท่ีตนเอง
รับผิดชอบเขาจัดชั้นฯ ตั้งแตป 2555 เปนตนมา จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวามีจํานวนสหกรณสงขอมูล
เขามาดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณมีแนวโนมสูงข้ึน เชนในป 2555 มีสหกรณเขาจัด
ชั้นฯ จํานวน 1,978 แหง ตอมาในป 2556 มีสหกรณเขาจัดชั้นฯ เพ่ิมข้ึน จํานวน 2,013 แหง เพราะ
สหกรณมีความตองการแหลงเงินกูจากกองทุนพัฒนาสหกรณมากเพ่ิมมากข้ึน  

 
1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือทราบข้ันตอน  วิธีการ  หลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และการ
กําหนดวงเงินกู กองทุนพัฒนาสหกรณ 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (สอดคลอ 
 ไดรับทราบข้ันตอนการดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงินกู 
กองทุนพัฒนาสหกรณ และประโยชนท่ีสหกรณไดรับจากการจัดชั้นลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ                         



 

บทที่ 2 
หลักเกณฑการจัดช้ันลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ 

 
 ในการศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงิน
กูกองทุนพัฒนาสหกรณ ในครั้งนี้ คณะทํางานจัดการความรู (KM) สํานักบริหารเงินทุน ไดศึกษาเอกสาร ท่ี
เก่ียวของ คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ดังตอไปนี้  
 ( 1)  คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
  ( 2)  แนวทางการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
          (3)  ขอมูลและอัตราสวนสําคัญของสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2552)  
 
2.1 คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
 หลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนา
สหกรณ (คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ, 2556) 
  กรมสงเสริมสหกรณ  ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู  
และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  ดังนี้ 

  (1)  เกณฑการจัดช้ันลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ   มีองคประกอบในการพิจารณา  3  หมวด   
ใหคะแนนหมวดละ  10  คะแนน  รวม  30  คะแนน  ดังนี้ 

   •  มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ   เปนการประยุกตใช  CAMELS Analysis โดยนํา
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญบางสวนมาวิเคราะหขอมูลทางการเงินของสหกรณ เทียบเคียงกับอัตราสวน
ทางการเงินเฉลี่ย  (Peer  Group)  ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณจัดทํา  กําหนดการใหคะแนน  ดังนี้ 
    -  อัตราสวนหนี้สินตอทุน 2  คะแนน  
    -  อัตราหมุนของสินทรัพย 2  คะแนน  
    -  อัตราการเติบโตของธุรกิจ 2  คะแนน  
    -  อัตรากําไรสุทธิ  2  คะแนน  
    -  อัตราสวนทุนหมุนเวียน 2  คะแนน  

    •  มาตรฐานทางการเงิน  ( Financial Standard)  คือ  เกณฑวัดทางการเงินท่ีกําหนดข้ึน
สําหรับชี้วัดเทียบเคียง  เปนตัวชี้วัดทางการเงินดานตาง ๆ ของสหกรณ  ซ่ึงจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงิน  สงผลใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการเงินไดเปนอยางดีในอนาคต 

      1)  ขอมูลและอัตราสวนสําคัญของสหกรณเฉล่ีย  ( Peer Group)  คือ  คาเฉลี่ยของ
ขอมูลและอัตราสวนของสหกรณท่ีดําเนินงาน  และไมมีสวนขาดแหงทุน  (ทุนติดลบ)  ท่ีสามารถอธิบายให
เห็นถึงลักษณะของขอมูลและอัตราสวนของสหกรณ  ประเภทและขนาดนั้น ๆ เพ่ือการอางอิงสําหรับ
เปรียบเทียบในดานตาง ๆ 

      2)  การประยุกตใช  Peer Group  ในการวิเคราะหเทียบเคียง   มีจุดประสงค  คือ  การ
ตีความหมายขอมูลจากงบการเงิน  เพ่ือใหมองเห็นภาพของฐานะทางการเงินและโครงสรางการเงินวามี
จุดออนและจุดแข็งทางการเงินอยางไร  เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจทางการเงินและ 
การบริหารงานของสหกรณเอง  รวมท้ังการใหขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูท่ีเก่ียวของดวย 
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      3)  ระดับเทียบเคียง   ในการจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานทางการเงิน  เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสหกรณ  มีเปาหมายใหมาตรฐานนี้เปนเกณฑในการกํากับดูแล  และ
เฝาระวังทางการเงินของสหกรณ  ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินนี้อาจมีความหมายเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ  โดย
ประยุกตใชในการเปรียบเทียบเคียง  3  ระดับ  ดังนี้ 

        ระดับสูงกวามาตรฐาน  (Above  Standard  Level) 
             สหกรณท่ีอยูในระดับสูงกวามาตรฐานควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนตอความ
เสี่ยง  คุณภาพของสินทรัพย  การบริหารจัดการ  การทํากําไร  และสภาพคลอง  อยูใน ระดับสูงกวาคา
มาตรฐาน  ของสหกรณและกลุมเกษตรกรในขนาดและประเภทเดียวกัน 

             ระดับมาตรฐาน  (Standard  Level) 
                   สหกรณท่ีอยูในระดับมาตรฐานท่ีเพียงพอ  ควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนตอ
ความเสี่ยง  คุณภาพของสินทรัพย  การบริหารจัดการ  การทํากําไร  และสภาพคลอง  อยูใน ระดับคา
มาตรฐาน  ของสหกรณในขนาดและประเภทเดียวกัน 

                ระดับต่ํากวามาตรฐาน  ( Below  Standard  Level) 
                   สหกรณท่ีอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนตอความ
เสี่ยง  คุณภาพของสินทรัพย  การบริหารจัดการ  การทํากําไร  และสภาพคลอง  อยูใน ระดับต่ํากวาคา
มาตรฐาน  ของสหกรณในขนาดและประเภทเดียวกัน 

           ในการพิจารณาใหคะแนนจะเทียบเคียงกับอัตราสวนทางการเงินเฉลี่ย (Peer  Group)   
ตามประเภทและขนาดสหกรณ  ดังนี้ 

   (1)  ระดับสูงกวาคา มาตรฐาน 2   คะแนน  
   (2)  ระดับเทาคา มาตรฐาน 1.5 คะแนน  
   (3)  ระดับต่ํากวาคา มาตรฐาน 1 คะแนน  

   •  การจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ  เปนการนําผลการจัดชั้นคุณภาพ 
การควบคุมภายในของสหกรณท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทําไว   

    -  ระดับชั้นคุณภาพ  ดีมาก                               10  คะแนน  
    -  ระดับชั้นคุณภาพ  ดี                                       8  คะแนน 
    -  ระดับชั้นคุณภาพ  พอใช                                6  คะแนน 
    -  ระดับชั้นคุณภาพ  ควรปรับปรุง/ตองแกไข   5  คะแนน 
                                                          /ไมไดรับการจัดช้ัน 

         •  การจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน  

         กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ไดนําระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ  COSO (The  
Committee  of  Sponsoring  Organization  the Treadway  Commission)  มาใชในการประเมิน
คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ โดยนําเกณฑการพิจารณาจากขอมูล  4  สวน  ดังนี้ 
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         -  สวนท่ี 1  การประเมินสภาพแวดลอมควบคุม  โดยทําการประมวลสหกรณในดานความ
ซ่ือสัตยและจริยธรรม  คณะกรรมการดําเนินการ  ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบกิจการ/ผูตรวจสอบภายใน  
นโยบายและการวางแผน  โครงสรางสหกรณ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  สภาพเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมท่ัวไป 
         -  สวนท่ี 2  การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  ประกอบดวย  ดานการเงินการ
บัญชี  ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  ธุรกิจใหบริการและสงเสริม
การเกษตร  ธุรกิจรับฝากเงิน  เงินลงทุนในหลักทรัพย  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ  เจาหนี้เงินกู  สมาชิกและ
ทุนเรือนหุน 
         -  สวนท่ี 3  การประเมินระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบดวยกิจกรรม  
ดังนี้  ขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ  และการปองกันดูแลเก็บรักษาระบบสารสนเทศ 
         -  สวนท่ี 4  การประเมินระบบติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาในดานตาง ๆ 
ประกอบดวย  การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  การบันทึกรายงานการประชุม  การเปรียบเทียบ
ผลงานกับแผนงาน  การนําขอสังเกตและขอบกพรองมาพิจารณาดําเนินการ  เปนตน 

           การคํานวณคะแนนการประเมินหาไดจาก  ผลรวมคะแนนท่ีไดรับ  หารดวยผลรวมฐานคะแนน  
สหกรณท่ีผานการประเมินวาอยูในระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในชั้นใด  เทียบไดจากคะแนนประเมิน
ท่ีไดรับ  ดังนี้ 
 -  คะแนนประเมินมากกวา  0.95  คะแนน  ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน   
   ระดับดีมาก  
 -  คะแนนประเมินอยูในชวง  0.80 – 0.95  คะแนน  ระดับชั้นคุณภาพการควบคุม  
   ภายใน  ระดับดี  
 -  คะแนนประเมินอยูในชวง  0.60 – 0.80  คะแนน  ระดับชั้นคุณภาพการควบคุม  
   ภายใน  พอใช  
 -  คะแนนประเมินอยูในชวง  0.45 – 0.60  คะแนน  ระดับชั้นคุณภาพการควบคุม  
   ภายใน  ควบปรบัปรุง 
 -  คะแนนประเมินนอยกวาหรือเทากับ  0.45  คะแนน  ระดับชั้นคุณภาพการควบคุม  
   ภายใน  ตองแกไข  

  •  วินัยทางการเงินของสหกรณ  โดยพิจารณาจากประวัติการชําระหนี้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ        -  สหกรณมีประวัติการกูเงิน  2  ครั้ง  ท่ีผานมา          10  คะแนน 
       ชําระไดตามกําหนดสัญญา  
    -  สหกรณมีประวัติการกูเงิน  1  ครั้ง  ท่ีผานมา    8  คะแนน 
       ชําระไดตามกําหนดสัญญา  
    -  สหกรณท่ีกูเงินครั้งแรกยังไมถึงกําหนดชําระ   6  คะแนน 
       หรือลูกคาใหม  
    -  สหกรณท่ีมีประวัติกูเงินครั้งท่ีผานมาผิดนัด   5  คะแนน 
       ชําระหนี้หรือคางชําระ  
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 (2)   การกําหนดช้ันลูกหนี้  
   เม่ือไดคะแนนจากหมวดตาง ๆ  ท้ัง  3  หมวดแลว  ใหนํามารวมคะแนนและแบงชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณเปน  4  ระดับ  ดังนี้ 
 เกรด  A  ไดคะแนนสูงกวา       26.99 คะแนน (90% ข้ึนไป) 
 เกรด  B  ไดคะแนนตั้งแต    22.50 - 26.99 คะแนน (75.00 - 89.99%) 
 เกรด  C  ไดคะแนนตั้งแต   18.00 - 22.49 คะแนน (60.00 - 74.99%) 
 เกรด  D  ไดคะแนนต่ํากวา       18.00 คะแนน (ต่ํากวา 60%) 

 (3)   การพิจารณาจัดช้ันลูกหนี้ประจําป  

  กรมฯ จะทําการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณเปนประจําทุกป  ปละหนึ่งครั้ง    
ทุกวันท่ี  1  ตุลาคม  ของทุกป  และใหนําผลการจัดชั้นดังกลาวไปใชในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงิน
กูยืมตามความสามารถในการกอหนี้ของสหกรณในปงบประมาณนั้น ๆ 

 (4)   การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย เงินกู 

  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณจะพิจารณาแตกตางกันตาม
วัตถุประสงคในการกูเงิน   ผลการจัดชั้นลูกหนี้   และขนาดของสหกรณตามเกณฑของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ  ดังนี้ 
  -  วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนใหสมาชิกกูยืม  กําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกวาวัตถุประสงค 
เพ่ือการจัดหาสินคามาจําหนาย  และการรวบรวมผลผลิต  เพราะในหลักการสหกรณควรใชแหลงเงินกูจาก 
ธ.ก.ส.  ยกเวนสหกรณขนาดเล็กท่ีไมสามารถกูเงินจาก ธ.ก.ส.  

- วัตถุประสงคเพ่ือการจัดหาสินคามาจําหนาย  การรวบรวมผลผลิต  และการลงทุนใน
ทรัพยสินจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน  และกําหนดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาวัตถุประสงคใหสมาชิกกูยืม  
เพราะการทําธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยง   
ตาราง 2  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  
 

ขนาดเล็ก - กลาง ขนาดใหญ - ใหญมาก ขนาดเล็ก - กลาง ขนาดใหญ - ใหญมาก

A 3.00 4.00 1.50 2.50

B 3.50 4.50 2.00 3.00

C 4.00 5.00 2.50 3.50

D 4.50 5.50 3.00 4.00

ชั้นลูกหนี้
อัตราดอกเบี้ย (%)

วัตถุประสงคใหสมาชิกกู จัดหา/รวบรวม/ลงทุนในทรัพยสิน

เวนแตกรณี การขอกูเงินตามโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กพส.

ท่ีมา  :  คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ, 2556 
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 (5)   การกําหนดวงเงินใหกูกองทุนพัฒนาสหกรณ 

  การพิจารณาวงเงินใหกูยืม  พิจารณาจากองคประกอบ  2  ดาน  คือ  ชั้นลูกหนี้กองทุน
พัฒนาสหกรณ  และขนาดของสหกรณผูกู  (ตามเกณฑการจัดขนาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ)  โดยให
ระดับคะแนนในแตละดาน  10  คะแนน  รวม  20  คะแนน  และกําหนดวงเงินใหกูยืมรวมทุกสัญญา
สูงสุดไมเกิน  12  เทาของทุนของสหกรณ  ท้ังนี้  ข้ึนอยูกับแผนงาน/โครงการขอกูเงินของสหกรณ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3  แสดงวงเงินใหกูยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 

องคประกอบในการพิจารณา 
ช้ันลูกหนี้  กพส. ขนาดสหกรณ 

เกณฑการพิจารณา 
(คะแนน) (คะแนน) 

A 
B 

10 
9 

ใหญมาก 
ใหญ 

10 
9 

-   คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ใหวงเงินกู 
    ข้ันสูงสุดไมเกิน  12  เทาของทุนของสหกรณ 

C 8 กลาง 8 -   ถาคะแนนต่ํากวา  20  คะแนน  ใหวงเงินกู 
D 7 เล็ก 7     ลดหลั่นตามสัดสวน  เชน  ไดคะแนน  14 
        คะแนน  จะได  8.4  เทาของทุนของสหกรณ 

 
ท่ีมา  :  คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ, 2556 
 

   •  การจัดขนาดของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

              กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดเกณฑการจัดขนาดของสหกรณข้ึน   โดยนําตัวแปรในการ
วิเคราะห  3  ตัวแปร  ประกอบดวย  ทุนดําเนินงาน  รายไดธุรกิจหลัก  และจํานวนสมาชิก                      
โดยกําหนดใหแตละตัวแปรมีคะแนนตั้งแต  0 – 8  โดยผูใชตองพิจารณาวาสหกรณ ท่ีตองการจัดขนาดนั้น  
มีชวงทุนดําเนินงาน  รายไดธุรกิจหลัก  และจํานวนสมาชิกอยูในชวงใด  แลวทําการใหระดับคะแนนในแตละ
รายการ  จากนั้นหาคะแนนรวมของท้ัง  3  รายการ  แลวพิจารณาวาคะแนนรวมตกอยูในชวงของสหกรณ
ขนาดใด  ก็จะทราบขนาดของสหกรณนั้น ๆ  
               คะแนนรวมจาก  3  ตัวแปรดังกลาว  จะชี้วัดขนาดของสหกรณโดย 
 -  ชวงคะแนนรวม 1 – 6 คะแนน จัดเปน ขนาดเล็ก  
 -  ชวงคะแนนรวม 7 – 12 คะแนน จัดเปน ขนาดกลาง  
 -  ชวงคะแนนรวม 13 – 18 คะแนน จัดเปน ขนาดใหญ  
 -  ชวงคะแนนรวม 19 – 24 คะแนน จัดเปน ขนาดใหญมาก  
 

2.2 แนวทางการจัดช้ันลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2556  
 กรมสงเสริมสหกรณ  ไดกําหนดแนวทางการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 : กรมสงเสริมสหกรณ (2555) ดังนี้ 
 1. กรมสงเสริมสหกรณ แจงรายชื่อสหกรณเปาหมายท่ีจะดําเนินการจัดชั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ดังนี้  
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               (1)  สหกรณท่ีไดรับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณไวแลว  ตามผลการจัดชั้น                     
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  (เพ่ือถือใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2554)   
               (2) สหกรณท่ีขอรับการจัดชั้นเพ่ิมเติมหลังวันท่ี  1  ตุลาคม  255 4  แมผลการจัดชั้น                     
ยังไมครบ  1  ปก็ตาม  จําเปนตองไดรับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณใหม 
           2. ในการขอรับการจัดชั้นใหม ใหสหกรณกรอกขอมูลตามแบบท่ีกําหนด  และแนบรายงานกิจการ
ประจําปหรือรายงานผูสอบบัญชีท่ีมีขอมูลรายงานเปรียบเทียบ  2  ปทางบัญชีลาสุด  (เชน  30  กันยายน  
255 4,  31  ธันวาคม  255 4,  31  มีนาคม  255 5, 30  มิถุนายน 2555  เปนตน)  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา   ในกรณีท่ีสหกรณจัดตั้งใหมไมครบป ใหแนบงบทดลองเดือนลาสุดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา แทน 
 3. ใหจังหวัดจัดสงรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณในจังหวัด
นั้น ๆ  ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทําไว  (ปลาสุด)  เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
 4. ในกรณีการจัดสงขอมูลการจัดชั้นสหกรณเกินเวลากําหนด  คือ ภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม  
2555  กรมฯ จะถือวาสหกรณ ประสงค ไมขอรับการจัดชั้นใหมและกรมฯ จะไมพิจารณาใหเงินกูกองทุน
พัฒนาสหกรณ   เวนแตสหกรณจะตองชี้แจงเหตุผลอันสมควรอนุโลมเพ่ือพิจารณา  และ จะตองจัดทํา
รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด  สงกรมฯ  จัดชั้นเพ่ิมเติมในภายหลัง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชาในการกูเงิน  
และจะสงผลตอคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดดวย   
 ขอมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 : กรมสงเสริม
สหกรณ (2555) 
 กรมสงเสริมสหกรณ  ใหสหกรณท่ีจะดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้ฯ สงขอมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามแบบท่ีกําหนด ดังนี้ 
 1.  ชื่อสหกรณ..........................................................จํากัด  จังหวัด................................ 
 2.  ปจจุบันมีสมาชิก  จํานวน....................คน 
 3.  ประวัติการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ในรอบ  3  ครั้งท่ีผานมา  ขอใหกรอกขอมูล
เฉพาะสหกรณท่ีมีประวัติการกูเงิน  ดังนี้ 
      3.1  สหกรณท่ีกูเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ท่ีมีการชําระหนี้ตามกําหนดสัญญา  
ขอใหกรอกขอมูลใหมีรายละเอียดวันท่ีครบกําหนดชําระ  วันท่ีชําระ  จํานวนเงินท่ีชําระแสดงเปนรายงวดดวย 
(กรณีเงินกูระยะยาว) 
      3.2  สหกรณท่ีกูใหมยังไมถึงกําหนดชําระขอใหกรอกขอมูลดวย  

  
สัญญา

ท่ี 

จํานวน
เงินกู 

วัตถุประสงค 
สัญญาเงินกู การชําระเงินกู 

คงเหลือ ลงวันท่ี ครบกําหนด
ชําระ 

วันท่ีชําระ จํานวน 

1        
2        
3        
4        
5        
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 4.  ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ  ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ                
ไดจัดทําไว (RQ2)  และตองเปนปเดียวกับรายงานกิจการประจําปหรือรายงานผูสอบบัญชีท่ีสหกรณจัดสง
เพ่ือขอรับการจัดชั้นลูกหนี้ กพส.   
       ผลการประเมินระดับช้ันคุณภาพ...................... 
 5.  ขอมูลทางบัญชีของสหกรณ  ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี.....................................  
(รวบรวมจากรายงานกิจการประจําปหรือรายงานผูสอบบัญชี  ปลาสุด  เชน  30  กันยายน  2554,             
31  ธันวาคม  2554,  31  มีนาคม  2555, 30  มิถุนายน 2555  เปนตน) 
     5.1  สินทรัพยหมุนเวียน  ............................................ บาท  
     5.2  หนี้สินหมุนเวียน   ............................................ บาท  
     5.3  หนี้สินท้ังสิ้น   ............................................ บาท  
     5.4  ทุนของสหกรณ   ............................................ บาท  
      5.5  ขาย/บริการ(จากงบกําไร/ขาดทุน)  ............................................ บาท  
     5.6  สินทรัพยท้ังสิ้นตนป (ปท่ีผานมา)  ............................................ บาท  
      5.7  สินทรัพยท้ังสิ้นปลายป(ปท่ีรายงาน)............................................ บาท  
      5.8  กําไร (ขาดทุน)  สุทธิประจําป ............................................ บาท  
      5.9  มูลคาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ                    ปปจจุบัน            ปกอน 
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกระหวางป            …………… …………… 
   (2)  จายเงินกูระหวางป (ธุรกิจสินเชื่อ)            …………… …………… 
   (3)  ขายสินคาระหวางป (ธุรกิจจัดหา)                 ……………  …………… 
   (4)  ขายผลผลิตระหวางป (ธุรกิจรวบรวม)           ……………            …………… 
   (5)  รายไดจากธุรกิจใหบริการและสงเสริม           ……………    …………… 
                                     การเกษตร  หรือธุรกิจอ่ืน 
    รวม           ---------------      -------------
-    
หมายเหตุ   1. รายการท่ี  5.9 (1)  และ  (2)  ใหเก็บขอมูลความเคลื่อนไหวของการรับฝากเงิน/จาย 
 เงินกูระหวางปของสหกรณจากรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  ท่ีแนบกับ 
 งบการเงินของสหกรณ   
               2. รายการท่ี  5.9 (5)  เปนการนํารายไดท่ีเกิดจากรายละเอียดกําไร (ขาดทุน)  เฉพาะธุรกิจ 
                ใหบริการและสงเสริมการเกษตร  หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหกรณเทานั้น  ไมรวมถึง 
 รายไดจากรายละเอียดรายไดอ่ืน ๆ 
 6.  ขอมูลดังกลาวมีผลตอการจัดช้ันลูกหนี้ของสหกรณ   ดังนั้น  ขอใหเจาหนาท่ี ของ
สหกรณจัดเก็บขอมูล  และใหเจาหนาท่ีของสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตอง
ของขอมูล  ท้ังนี้  ใหแนบรายงานกิจการประจําปหรือรายงานผูสอบบัญชีท่ีมีขอมูล   รายงานทาง
การเงินเปรียบเทียบ  2  ป   ทางบัญชีลาสุด  และหลักฐานการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณในปเดียวกัน (ลาสุด)  สงใหกรมฯ ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบดวย 
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 เม่ือกรมสงเสริมสหกรณ โดยกลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ สํานักบริหารเงินทุน  ไดรับขอมูล
จากสหกรณแลว จะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และนําขอมูลไปประมวลผลโดยโปรแกรมการ
จัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ซ่ึงพัฒนาโดยศูนยสารสนเทศ และสรุปผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุน
พัฒนาสหกรณ ประจําปใหจังหวัดทราบ เพ่ือนําผลการจัดชั้นฯ แจงใหสหกรณทราบ และใชในการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ สําหรับสหกรณท่ีมีความประสงคขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
ตอไป 
 



 

  

 

บทที่  3 
ผลการดําเนินงาน 

 
 จากการท่ีสํานักบริหารเงินทุนไดมีการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู  (KM)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2556  และคณะทํางานฯ  ไดมีการประชุมเม่ือ วันท่ี  24  มิถุนายน  ๒๕๕6  เพ่ือเลือกองคความรูในการ
จัดทํา  KM  คือ การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ   
เพ่ือใหจังหวัดนําผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ไปใชในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูกองทุนพัฒนา
สหกรณของสหกรณท่ีมีความประสงคขอกูกองทุนพัฒนาสหกรณ เปนไปตามหลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้ การเรียก
เก็บอัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  
 ตั้งแตป พ.ศ.2554 – 2556 กองทุนพัฒนาสหกรณ ไดดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
สามารถนํามาเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลังดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตาราง  4  การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2556 

ปงบประมาณ 
ช้ันลูกหนี้ 

สหกรณ 
A B C D 

2554 261 855 760 111 1,987 
2555 256 899 729 94 1,978 
2556 208 899 809 97 2,013 

 
ท่ีมา  :  รายงานสรุปผลการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําป 2553 – 2555,  
          กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 
 จากตารางท่ี 4 เม่ือนําขอมูลการจัดชั้นยอนหลัง 3 ป คือ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2556 มา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวาสหกรณมีแนวโนมสงขอมูลมาจัดชั้นลูกหนี้เงินกูฯ เพ่ิมมากข้ึน  
 
ตาราง  5  เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 

2556 

 ปงบประมาณ 2554 2555 2556 
ช้ันสหกรณ จํานวนแหง % จํานวนแหง % จํานวนแหง % 

A 261 13.13 256 12.94 208 10.33 
B 855 43.03 899 45.45 899 44.66 
C 760 38.25 729 36.86 809 40.19 
D 111 5.59 94 4.75 97 4.82 
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 จากตารางท่ี 5 แสดงขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป เปนเปอรเซ็นตในการ การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ  
 

รูปท่ี  1   กราฟแทงแสดงผลการเปรียบเทียบการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 - 2556 
 

 
  
ท่ีมา  :  รายงานสรุปผลการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําป 2553 – 2555,  
          กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 

 รูปภาพท่ี 1 เม่ือนําขอมูล 3 ป นําเสนอเปรียบเทียบเปนกราฟแทง ทําใหเห็นแนวโนมของสหกรณท่ีไดรับ
การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ ดังนี้ 
 1. สหกรณท่ีไดรับการจัดชั้นระดับ A ในป 2554 มีจํานวน 261 แหง ป 2555 จํานวน 256 แหง 
และป 2556 จํานวน 208 แหง ตามลําดับ นั่นคือสหกรณท่ีไดรับอัตราดอกเบี้ยในชั้น A ซ่ึงเปนอัตราต่ําสุดลด
จํานวนลง 
 2. สหกรณท่ีไดรับการจัดชั้นระดับ B ในป 2554 มีจํานวน 855 แหง ป 2555 จํานวน 899 แหง และ
ป 2556 จํานวน 899 แหงเทากับป 2555 ซ่ึงสหกรณสวนใหญท่ีไดรับการจัดชั้นอยูในกลุมชั้น B 
 3. สหกรณท่ีไดรับการจัดชั้นระดับ C ในป 2554 มีจํานวน 760 แหง ป 2555 จํานวน 729 แหง แต
เพ่ิมข้ึนในป 2556 จํานวน 809 แหง เปนกลุมสหกรณท่ีอยูในอันดับรองจากกลุมชั้น B 
 4. สหกรณท่ีไดรับการจัดชั้นระดับ D ในป 2554 มีจํานวน 111 แหง ป 2555 ลดลงจํานวน 94 แหง 
แตเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในป 2556 จํานวน 97 แหง เปนกลุมสหกรณจํานวนนอยท่ีสุด 
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 ในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ตั้งแตป พ.ศ.2554 – 2556 กองทุนพัฒนาสหกรณ ไดทําหนาท่ี                         

เปนแหลงเงินทุนท่ีใหการสนับสนุนเงินทุนกูยืมแกสหกรณตางๆ   ไปกวา  3,700  แหง  เปนเงินรวมกวา 4,500  

ลานบาท  ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดอนุมัติเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณใหกับสหกรณตางๆ  ดังแสดงในตาราง  6 

ตาราง  6  ผลการอนุมัติเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2556 

รายการ 
ปงบประมาณ 

 2554    2555      2556  รวม  
จํานวนสหกรณท่ีกูยืม (แหง)  1,157   1,273     1,313     3,743  
จํานวนสัญญา  1,438 1,545 1,567 4,550  
จํานวนเงิน (ลานบาท)  2,598.375 2,797.495 3,010.844 8,406.714  
 

ท่ีมา  :  สรุปผลการเบิก-จายเงินจัดสรรกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําป 2554 – 2556,  
          กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 

 จากตาราง   6  จะเห็นไดวากองทุนพัฒนาสหกรณใหเงินกูยืมแกสหกรณเพ่ิมข้ึน  โดยในป  2554                  
ใหเงินกูยืมแกสหกรณ จํานวน 1,273 แหง จํานวน 1,545 สัญญา เปนเงินท้ังสิ้น  2,797.495 ลานบาท และในป 
2555 ใหเงินกูยืมแกสหกรณเพ่ิมข้ึน 1,313 แหง จํานวน 1,567 สัญญา เปนเงินท้ังสิ้น 3,010.844 ลานบาท  
  สํานักบริหารเงินทุน  มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ  และ

เงินทุนสนับสนุนสหกรณ  สํารวจความตองการขอใชเงินทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ   รับผิดชอบในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ   และเงินทุนสนับสนุนสหกรณ   ติดตามดําเนินงานเก่ียวกับมติ

ของคณะกรรมการตอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย  ดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติเบิกจายเงินทุน  กําหนดหลักเกณฑ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินทุน  ดําเนินการหักชําระหนี้  ตอบรับชําระหนี้  จัดทําบัญชี  บันทึกรายงานทาง

การเงินของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. หลักเกณฑการจัด

ชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ                         

 ผลการจัดชั้นลูกหนี้กูกองทุนพัฒนาสหกรณ ทําใหเกิดประโยชนตอการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
และสหกรณท่ีขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ด ังนี้ 
 1. เปนเครื่องมือการเตรียมความพรอมในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณท่ีประสงคกูเงินจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ 
 2. การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ เปนการสรางความเทาเทียม และเปนธรรม ในการกําหนด
อัตราดอกเบี้ย และการกําหนดวงเงินใหกูของกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 3. เปนแรงจูงใจใหสหกรณตองมีการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหขอมูลทางการเงินท่ีไมมีขอบกพรอง ทําให
สงผลตอการจัดชั้นอยูในเกรดท่ีดี ทําใหไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา 
 4. สหกรณมีการเตรียมพรอม วางแผนการกูเงินวาตนเองจะบริหารเงินกูอยางไรใหคุมทุน ในอัตรดอกเบี้ย  
ท่ีเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ตามการจัดชั้นท่ีไดรับ 
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 การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ซ่ึงตองดําเนินการทุกป มีปญหาอุปสรรคเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงาน พอสรุปไดดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ีสหกรณขอรับการจัดชั้นตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณมีจํานวนมาก บางครั้งสงขอมูลมาไม
ครบถวน ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
 2. การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนยังไมละเอียดรอบคอบ ทําใหตองตรวจขอมูลซํ้า ตองมีการประสานแกไข
ขอมูล ทําใหเสียเวลา และงบประมาณในการทํางาน 
 3. สหกรณบางแหงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ คือไมขอรับการจัดชั้นฯ แตเม่ือมีความประสงคตองการกูเงิน
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ จึงขอรับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณระหวางป ซ่ึงเปนภาระเพ่ิมใหกับจังหวัด
และกรมสงเสริมสหกรณ 
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แบบฟอรม  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)  เรื่อง  กองทุนพัฒนาสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณี  :  การจัดชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ 
ชื่อสวนราชการ  :  สํานักบริหารเงินทุน หนาท่ี  :  1/2 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

        
1 การจับความรู พ.ค.  56 รอยละ  90   8  คน คณะทํางาน KM สํานักบริหาร  
 1.1  ศึกษาความ

เปนมาของกองทุน
พัฒนาสหกรณ 

 ของคณะทํางานฯ
มีสวนรวมใน
การรวมกันคิด 

  เงินทุน  

 1.2  ศึกษาองคประกอบ
คณะกรรมการ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ  
อํานาจ  หนาท่ี 

 และคนหาขอมูล     

 1.3  ศึกษาระเบียบ
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

      

 1.4  ศึกษาผลการ
ดําเนินงาน 

      

        
2 การวิเคราะห  

สังเคราะหความรู 
มิ.ย.  56

ถึง ก.ค. 56 
รอยละ  90  
ของคณะทํางานฯ 

8  คน คณะทํางาน KM สํานักบริหาร
เงินทุน 

ประชุม
คณะทํางาน  

 2.1  จัดประชุม
คณะทํางาน  KM           
เพ่ือวิเคราะห  
สังเคราะห  บทบาท
ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ 

 มีสวนรวมใน
การรวมกันคิด
และคนหาขอมูล 

   KM ครั้งท่ี  
1/2556 
วันท่ี  25  
มิ.ย.  56
ประชุม
คณะทํางานKM 

 2.2  กลั่นกรอง           
องคความรูกองทุน
พัฒนาสหกรณ  ศึกษา
เฉพาะกรณีการจัดชั้น
ลูกหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณ 

     ครั้งท่ี  
2/2556 
วันท่ี 9 ก.ค. 
56 

 2.3  มอบหมายให
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและจัดทํา
แผนการจัดการความรู 
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แบบฟอรม  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)  เรื่อง  กองทุนพัฒนาสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณี  :  การจัดชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ 
ชื่อสวนราชการ  :  สํานักบริหารเงินทุน หนาท่ี  :  2/2 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

        
3 รายงานผลการจัดทํา

แผนการจัดการความรู
พรอมท้ังผล
การศึกษา 

ก.ค.  56 รอยละ  90
ของคณะทํางานฯ
มีสวนรวม 

1  เรื่อง คณะทํางาน  KM สํานักบริหาร
เงินทุน 

เดือน ก.ค.  5 

        
4 นําเสนอและรับฟง

ความคิดเห็นท่ีประชุม
สํานักบริหารเงินทุน
เรื่องกองทุนพัฒนา
สหกรณศึกษาเฉพาะ
กรณีการจัดชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนา
สหกรณ 

ส.ค.  56 รอยละ  80
ของบุคลากร
สํานักบริหาร
เงินทุน 

65  คน ขาราชการ  
ลูกจาง               
พนักงานราชการ
และบุคคลผูสนใจ 

สํานักบริหาร
เงินทุน 

ประชุม
สํานักฯ 
เดือน ส.ค.  56 

        

5 เผยแพรผลการศึกษา
ทาง  Website           
และ  E-mail               
ของกรมฯ 

ก.ย.  56 รอยละ  100
ของสํานักงาน
สหกรณจังหวัด
ท่ัวประเทศ 

สสจ.  75  
จังหวัดและ  
สสพ.  1,  2 

ขาราชการ  
ลูกจาง             
พนักงานราชการ
และบุคคลผูสนใจ 

สํานักบริหาร
เงินทุน 

เดือน  ก.ย.  5 

        
 
ผูทบทวน  :   

 
ผูอนุมัติ  :   

                  (นายบุญโชว    สมทรง)             
            ประธานคณะทํางานการจัดการความรู  
         ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู  (CKO)      
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