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ผงัการขอกูแ้ละขอเบิกเงินกองทุนพฒันาสหกรณ ์
(กรณีมอบอํานาจใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั/ผูอ้ํานวยการสํานกังานส่งเสริมสหกรณ ์พ้ืนท่ี 1,2) 

   วงเงินกูร้วมทกุสญัญาของสหกรณใ์นปีงบประมาณไม่เกินสหกรณล์ะ  3,000,000  บาท  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 

 

2.2 

3 

8 

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั / 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

คณะอนุกรรมการฯ  กพส. ระดบัจงัหวดั / 

สํานกังานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

 

ผู้ว่าราชการจงัหวดั / 

ผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

 

 
- เตรียมเอกสารประชมุ 
- จัดประชมุ 
- เสนอผลการประชมุ  

(5วัน) 

 

 
    

สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

แจ้งผล อนมุัติ 
/ ไม่อนญุาต (2 วัน) 

 

สหกรณ์ 

 

จ้งผลสหกรณ ์
อนมุัติ/ไม่อนมุัติ 

(2 วัน) 

 

กรม 

ส่งเสริมสหกรณ์ 

 - แจ้งผล 

- ขอเบิกเงิน  

ตรวจสอบ 

เอกสาร (2วัน) 

 

โอนเงิน  

 

โอนเงิน  
เข้าบัญชี 
(2วัน) 

Uเสน้ทบึ = การขอกู้ 

 • หนงัสอืขอเบกิ 

• สาํเนารายงานการประชุม (มตขิอเบกิ) 

• หนงัสอืสญัญา 

• หลกัประกนั/หนงัสอืคํ้าประกนั 

• เลขทีบ่ญัช ีธ.ก.ส. 

Uเอกสารขอเบิก 

 

 เสนอผูม้ีอาํนาจ  
อนมุัติ / ไม่อนมุัติ 

มติคณะอนกุรรมการ 

5 

4 

 - ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบความเหมาะสมการกู้เงิน 

- วิเคราะห์ฯ / ให้ความเห็น 

          (5 วัน) 
 

ตรวจสอบ 

-   เอกสาร / ข้อมลู 

- ผลการวิเคราะห์ฯ  

(3 วัน) 
 

 

1.2 

Uเสน้ประ = การขอเบกิ START 

Uเอกสารขอกู้ 

• หนงัสอืขอกู้ 

• สาํเนารายงานการประชุม (มตขิอกู้) 

• งบทดลองเดอืนล่าสุด 

• รายงานกจิการประจาํปีล่าสุด 

• โครงการ/แผนงาน 

 

แจ้งผล
อนมุัติ / 
 ไมอ่นมุัติ 

(2 วัน) 

 

6 

ตรวจสอบ

เอกสาร (2วัน) 

 

แจ้งโอน
เงิน 

 

ผู้มีอาํนาจอนุญาต 

 ไม่อนมุัติ (5 วัน)   

1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

กลุ่มส่งเสริม 
สหกรณ์... 

กลุ่มส่งเสริม 
สหกรณ์... 



- ตรวจสอบเอกสาร 
- ศึกษาข้อมลู 
- วิเคราะห์ฯ (7 วัน) 

 

 

- แจ้งผลอนมุัติ/ไมอ่นมุัติ 

- โอนเงินเข้า บัญชี     
   (2 วัน) 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

(2วัน) 

 

แจ้งผล 
อนมุัติ/ไมอ่นมุัติ 

(2 วัน) 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

(2วัน) 

 

ผงัการขอกูแ้ละขอเบิกเงินกองทุนพฒันาสหกรณ ์
  วงเงินกูร้วมทกุสญัญาของสหกรณใ์นปีงบประมาณเกินสหกรณล์ะ  3,000,000  บาท  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
               

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

 

7 

6 
5 

4 3 

แจ้งผล อนมุัติ/ไม่อนมุัติ   
(2 วัน) 

 

สหกรณ์ 

โอนเงิน  
เข้าบัญชี 
(2วัน) 

 

Uเสน้ประ = การขอเบกิ 
Uเสน้ทบึ = การขอกู้ 

 • หนงัสอืขอเบกิ 

• สาํเนารายงานการประชุม (มตขิอเบกิ) 

• หนงัสอืสญัญา 

• หลกัประกนั/หนงัสอืคํ้าประกนั 

• เลขทีบ่ญัช ีธ.ก.ส. 

Uเอกสารขอเบิก 

- จัดประชมุ 
- เสนอผลการวิเคราะห์ (7 วัน) 

คณะกรรมการบริหาร กพส.  วงเงินเกิน 25 

 

 

สบส. / 

กรมฯ 

 

แจ้งผล อนมุัติ/ไมอ่นมุัติ    

   เสนอผูม้ีอาํนาจ 
  อนมุัติ/ไม่อนมุัติ  

 

คณะอนุกรรมการฯ , กรมฯ  วงเงินเกิน 5-25 

 

 คณะอนุกรรมการฯ , สบส.  วงเงินเกิน 3-5 

 

 

ผู้มอีาํนาจอนุญาต 

คณะกรรมการบริหาร กพส. 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ผู้อาํนวยการสํานักพฒันาระบบ 

การบริหารการจัดการสหกรณ์ 

สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที ่1,2 

 

 

 - ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบความเหมาะสมการกู้เงิน 

- วิเคราะห์ฯ / ให้ความเห็น 

          (5 วัน) 
 - ตรวจสอบเอกสาร 

- ให้ความเห็นประกอบ 

(2 วัน) 

1.2 

1.1 

 
 
• หนงัสอืขอกู้ 

• สาํเนารายงานการประชุม (มตขิอกู้) 

• งบทดลองเดอืนล่าสุด 

• รายงานกจิการประจาํปีล่าสุด 

• โครงการ/แผนงาน 

เอกสารขอก้ 

START 

 

8 
9 

แจ้งโอนเงินให้
สหกรณ์   

 
แจ้งผลสหกรณ์ 
อนมุัติ/ไมอ่นมุัติ 

(2 วัน) 

 

 

10 

11 

ไมอ่นมุัติ (5 วัน)   

สํานักพฒันาระบบการบริหาร 

การจัดการสหกรณ์ (สบส.) / 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

2 

4.1 
4.2 

11.1 

กลุ่มส่งเสริม 
สหกรณ์... 

กลุ่มส่งเสริม 
สหกรณ์... 



 

ท่ี ผังกระบวนการ วัน รายละเอยีดงาน 
ผู้รับผิด 

ชอบ 

1 

 

5 

1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...รับคาํขอกูเ้งินของสหกรณ์ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ครบถว้นของเอกสารประกอบคาํขอกูเ้งิน 

- วเิคราะห์ถึงความจาํเป็นของสหกรณ์ และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/

โครงการความเหมาะสมของจาํนวนเงินกูท่ี้สหกรณ์จาํเป็นตอ้งใชใ้หเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์
- ศึกษาขอ้มลูในพ้ืนท่ี 

- ใหค้วามเห็นประกอบคาํขอกูข้องสหกรณ์ และส่งเร่ืองให ้สสจ./สสพ.1,2 

กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

2 

 

8 

2. สสจ./สสพ.1,2  รับคาํขอกูเ้งิน 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบคาํขอกู ้

- เตรียมเอกสารการประชุม 

- จดัประชุมคณะอนุกรรมการฯ กพส. 

- จดัทาํรายงานการประชุม  และเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั/ ไม่อนุมติั 

 
 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

3 

 

2 

3. ผูมี้อาํนาจ (ผวจ./ผอ.สสพ.1,2  พิจารณาอนุมติั/ ไม่อนุมติั)   
สสจ./ 

สสพ.1,2 

4 

 

2 

4. สสจ./สสพ.1,2 แจง้ผลการอนุมติั/ ไม่อนุมติั  พร้อมเอกสารแนบพร้อม

หนงัสือสัญญากูย้มืเงิน, หนงัสือคํ้าประกนั และหลกัประกนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...  ดาํเนินงานต่อไป 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

5 

 

2 

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...  แจง้ผลการอนุมติั/ ไม่อนุมติั  ใหส้หกรณ์ทราบ 

เพ่ือดาํเนินการต่อไป 
กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

6 

 

2 

6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...  ช่วยแนะนาํสหกรณ์จดัทาํหลกัฐานการกูย้มืเงินและ

หลกัประกนัพร้อมทั้งตรวจสอบหนังสือสัญญากูย้มืเงิน , หนงัสือคํ้าประกนั,

หลกัประกนัอ่ืนๆ(ถา้มี)  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น  แลว้ส่งเอกสาร

ให ้ สสจ./สสพ.1,2  แลว้แต่กรณี 

กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

7 

 

2 

7. สสจ./สสพ.1,2 ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนงัสือสัญญาการกูย้มื

หนงัสือคํ้าประกนั และหลกัประกนัอ่ืน(ถา้มี) พร้อมเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และ

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามในเอกสารต่างๆ 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

8 

 

2 

8. สสจ./สสพ.1,2 ดาํเนินการโอนเงินเขา้บญัชีของสหกรณ์พร้อมแจง้ให้สหกรณ์ 

และแจง้ใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... ทราบดว้ย สสจ./ 
สสพ.1,2 

 รวม 25   

รับลงทะเบียน,รับคาํขอ 

กูเ้งิน ตรวจสอบเอกสาร

,วเิคราะห์ใหค้วามเห็น

ของสหกรณ์ทุกประเภท 

- ตรวจสอบเอกสาร/ ขอ้มลู 
- ผลการวเิคราะห์ 
- เตรียมการประชุม 
- จดัประชุม 
- เสนอผลการประชุม 
- เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ผูมี้อาํนาจอนุมติัแจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติั 

แจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติัไปยงั กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... 

แจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติัไปยงัสหกรณ์ 

ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน กพส. 

แจง้ผลขอเบิกเงินโอนเงินเขา้บญัชี 

เอกสารขอเบิกเงินพร้อมส่งเอกสาร 

ขอเอกสารเพ่ิม 

ผงักระบวนการขอกู้เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

(กรณีมอบอาํนาจให้ผู้ว่าฯ/ผอ.สสพ.1,2) 

วงเงนิกู้รวมทุกสัญญาของสหกรณ์ในปีงบประมาณไม่เกนิสหกรณ์ละ 3,000,000 บาท 



ท่ี 
ผังกระบวนการ 

วัน รายละเอยีดงาน 
ผู้รับผดิ 

ชอบ 

1 

 

5 

1.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... รับคาํขอกูเ้งินของสหกรณ์ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบคาํขอกู ้

- วเิคราะห์ถึงความจาํเป็นของสหกรณ์ และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/

โครงการความเหมาะสมของจาํนวนเงินกูท่ี้สหกรณ์จาํเป็นตอ้งใชใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

- ศึกษาขอ้มลูในพ้ืนท่ี 

- ใหค้วามเห็นประกอบคาํขอกูข้องสหกรณ์ และส่งเร่ืองให ้ สสจ./สสพ.1,2 

กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

2 

 

2 

2.สสจ./สสพ.1,2 รับคาํขอกู,้ผลการวเิคราะห์ และความเห็นของ  

   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...  

- ตรวจสอบเอกสารประกอบคาํขอกู ้

- ใหค้วามเห็นประกอบคาํขอกูข้องสหกรณ์ โดยพิจารณาถึงความจาํเป็น 

ความเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการ และความเหมาะสมของจาํนวนเงินกู ้

ท่ีสหกรณ์จาํเป็นตอ้งใช ้และส่งคาํขอกูไ้ปใหก้รมฯ พิจารณา 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

3 

 

7 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์รับคาํขอกู ้

- ตรวจสอบเอกสารคาํขอกูใ้หค้รบถว้น 

- ศึกษาขอ้มลูในพ้ืนท่ี 

- วเิคราะห์คาํขอกูเ้สนอประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเงินกู ้กพส., 

  กสส./สบส. 

กพส. 

 

4 

 

7 

4. จดัประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู ้กพส. กสส./สบส. 

- เตรียมเอกสารการประชุม 

- จดัประชุม 

- จดัทาํรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเงินกูก้พส.กสส./สบส. 

กบท. 

5 
 

2 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู ้กพส./อสส./ผอ.สบส./พิจารณาอนุมติั/ 

ไม่อนุมติั ใหส้หกรณ์กูเ้งิน กพส. และ สบส. แจง้ผลการพิจารณา  กบท. 

6  2 6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาํเนินการโอนเงินเขา้บญัชี  สสจ./สสพ.1,2 กบท./ 

7 
 

2 
7. สสจ./สสพ.1,2 แจง้ผลการอนุมติั/ไม่อนุมติั พร้อมเอกสารแบบฟอร์ม 

หนงัสือสัญญากูย้มืเงิน หนงัสือสัญญาคํ้าประกนั และหลกัประกนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... ดาํเนินการ 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

8 
 

2 
8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... แจง้ผลการอนุมติั/ไม่อนุมติั ใหส้หกรณ์ทราบ  
และดาํเนินการต่อไป 

กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

9 

 

2 

9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... ช่วยแนะนาํสหกรณ์จดัทาํหลกัฐานการกูย้มืและ

หลกัประกนัพร้อมทั้งตรวจสอบหนังสือสัญญากูย้มืเงิน หนงัสือคํ้าประกนั 

หลกัประกนัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ(ถา้มี) ใหถู้กตอ้งครบถว้นและส่งให ้ 

สสจ./สสพ.1,2  แลว้แต่กรณี 

กลุ่ม

ส่งเสริม

สหกรณ์ 

10 
 

2 

10. สสจ./สสพ.1,2 ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนงัสือสัญญาการกูย้มื 

หนงัสือคํ้าประกนั และหลกัประกนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) พร้อมเอกสารประกอบอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง และใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

11 
 

2 
11. สสจ./สสพ.1,2 ดาํเนินการโอนเงินเขา้บญัชีของสหกรณ์พร้อมแจง้ให้ 

สหกรณ์และแจง้ใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... ทราบดว้ย 

สสจ./ 
สสพ.1,2 

 รวม 35   

ลงทะเบียนรับเอกสาร 

คาํขอกูข้องสหกรณ์ 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- วเิคราะห์ 

- ใหค้วามเห็น 

ตรวจสอบเอกสาร 

ใหค้วามเห็นประกอบ 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- ศึกษาขอ้มูล 

- วเิคราะห์ 

แจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติั 

ไปยงั กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... 

แจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติั

ไปยงั  สสจ./สสพ.1,2 

 

มีหนงัสือ

ถึงสหกรณ์ 

ขอเอกสาร

เพ่ิมเติม 

โอนเงินเขา้บญัชี  สสจ./สสพ.1,2 

สสจ./สสพ.1,2 แจง้ผลอนุมติั/ ไม่อนุมติั 

แจง้ผลการอนุมติั/ ไม่อนุมติั ให้

 

ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 

ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 

โอนเงินเขา้บญัชี และแจง้โอนเงินใหส้หกรณ์ทราบ 

ผงักระบวนการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

วงเงนิกู้รวมทุกสัญญาของสหกรณ์ในปีงบประมาณเกนิสหกรณ์ละ 3,000,000 บาท 



 
 

คูมือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการสนบัสนุน ที่มีการจดัทําคูมือการปฏิบัติงาน

กรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณ     Cooperative  Promotion  Department 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ    Ministry  of  Agriculture  and  Cooperative 
 
 
 



 
 
กระบวนการ  สนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ (กองทุนพัฒนาสหกรณ)  กรมสงเสริมสหกรณ 
 
1.  วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ                 
 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการใหบริการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ของกรมสงเสริมสหกรณ  
ใหเปนไปในทางเดียวกัน 
 
2.  ขอบเขต                          
 ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบริการ  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ของกรมสงเสริมสหกรณ  
สําหรับใหแตละหนวยงานภายในกรมสงเสริมสหกรณนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม 
 
3.  คําจํากัดความ                       
 3.1  กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  ไดตั้งข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ  พ.ศ. 2542  และตอมาไดโอนกองทุนพัฒนาสหกรณไปตั้งไวท่ีกรมสงเสริมสหกรณ  ตั้งแตวันท่ี  6  
ตุลาคม  2545  เปนตนมา  โดย กพส. เปนกองทุนสงเสริมสหกรณอยางมีแบบแผน  และบูรณาการเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหสหกรณ 
 3.2  คณะกรรมการบริหาร กพส.  เปนคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 
2542  มาตรา 30  มีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร กพส. 

3.3  การสํารวจความตองการใชเงินกู/ จัดสรร  หมายถึง  ในแตละปงบประมาณ  กองทุนพัฒนา
สหกรณ  จะสํารวจความตองการใชเงิน กพส. ของสหกรณ  เพ่ือนําผลการสํารวจมาใชเปนกรอบทิศทางการ
บริหาร กพส.  และอนุมัติกรอบวงเงินสําหรับใหสหกรณกูยืม  โดยจัดสรรตามแผนงาน/ โครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตร กพส. 

3.4  การติดตามการใชเงินกู/ การติดตามเรงรัดหนี้/ การติดตามหนี้ผิดนัดชําระ   
 3.4.1  การติดตามการใชเงินกูของสหกรณ  เพ่ือตรวจสอบผลการใชเงินกูของสหกรณวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีขอกูหรือไม  โดยจะดําเนินการตรวจสอบ  2  ครั้ง  คือ  ภายใน  3  เดือน  นับจากท่ีสหกรณ
ไดรับเงินกูไปแลว  และครั้งท่ี 2  หลังจากสหกรณรับเงินกูไปแลว  6  เดือน 

 3.4.2  การติดตามเรงรัดหนี้  เปนการแจงเตือนใหสหกรณทราบวาหนี้เงินกูของสหกรณใกลครบ
กําหนดชําระ  โดยจะแจงเตือน  2  ครั้ง  ครั้งแรกกอนหนี้ครบกําหนดชําระคืน  60  วัน  และครั้งท่ี  2  กอน
หนี้ครบกําหนดชําระคืน  30  วัน   

 3.4.3  การติดตามหนี้ผิดนัดชําระ  เปนการแจงใหสหกรณทราบ  เม่ือสหกรณคางชําระหนี้โดย
จะแจงเตือน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งแรกเม่ือสหกรณคางชําระเปนเวลา  1  เดือน  และครั้งท่ี  2  ครบ  2  เดือน  
และเม่ือสหกรณผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาครบ  3  เดือน  จะรายงานเอกสารเพ่ือสงอัยการดําเนินคดีตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.5  การประเมินผล  เปนการประเมินผลงานของสหกรณท่ีไดรับเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณไปใช

ดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนประโยชนท่ีสมาชิกไดรับ  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 
4.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1  คณะกรรมการบริหาร กพส. 
 -   กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแนวทางการบริการ กพส. 
 -   ออกระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และกําหนดหลักเกณฑ กพส. 
 -   อนุมัติแผน  และกรอบประมาณการรายจายประจําป 
 -   มอบอํานาจโดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู กพส. 
 4.2  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ 
  -   พิจารณาคําขอกูเงิน  การผอนผัน  การขยายเวลาการชําระหนี้  การปรับปรุงโครงสรางหนี้  การ
ไกลเกลี่ยคดี  และการประนีประนอม  และการขออนุญาตกูเงินจากแหลงอ่ืนของสหกรณ  ในอํานาจการอนุมัติ
ของกรมสงเสริมสหกรณ 
  -   ติดตามผลการใชเงินกู/  ติดตามเรงรัดหนี้/  ติดตามประเมินผล 
 4.3  สํานักงานสหกรณจังหวัด/  สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนท่ี 1  และพ้ืนท่ี 2 
  -   พิจารณาคําขอกูเงิน  การผอนผัน  การขยายเวลาการชําระหนี้  การปรับปรุงโครงสรางหนี้  การ
ขอลดหนี้  การไกลเกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้  และการขออนุญาตกูเงินจากแหลงอ่ืนของสหกรณ  ใน
อํานาจการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด/  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ  พ้ืนท่ี 1  และพ้ืนท่ี 2 
  -   การติดตามผลการใชเงินกู/  ติดตามเรงรัดหนี้ 
 4.4  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
  4.4.1  กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 
   -   สํารวจความตองการใชเงินกู/  จัดสรรวงเงิน/  แจงวงเงินจัดสรร 
   -   พิจารณาคําขอกู  การขอผอนผัน  การขยายเวลาการชําระหนี้  การปรับปรุงโครงสรางหนี้  
การขอลดหนี้  การไกลเกลี่ยคดี  การประนีประนอมของสหกรณ  ในอํานาจการอนุมัติของอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณ/  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
   -   ติดตามผลการใชเงินกู/  ติดตามเรงรัดหนี้/  ติดตามประเมินผล 
  4.2.2  กลุมบริหารเงินทุน 
   -   จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส./  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู กพส.ทุกคณะ 
   -   โอนเงิน/  รับชําระหนี้เงินกู กพส. ของสหกรณท้ังในอํานาจการพิจารณาของจังหวัด/  กรมฯ 
  -  ตรวจสอบ/  จัดเก็บหลักฐานการกูเงิน 
 



 
 
5.  Work  Flow  กระบวนการ 
 

5.  Work  Flow  กระบวนการ PM 3 



 
 
6.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1  คณะกรรมการบริหาร กพส. กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแนวทางการบริหาร กพส. อนุมัติ
แผนการดําเนินงานและกรอบประมาณการรายจายประจําป  และการบริหารจัดการอ่ืนๆ ของ กพส. 
 6.2  การกูเงิน กพส. ในอํานาจการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด/  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
สหกรณ พ้ืนท่ี 1  และพ้ืนท่ี 2 
 6.2.1  ข้ันตอนการกูเงิน กพส. 
  (1)  กลุมสงเสริมสหกรณรับคําขอกูเงินของสหกรณ/  ตรวจสอบความถูกตอง/  วิเคราะหและ
ใหความเห็นประกอบคําขอกู/  สงเรื่องให สกจ./  สสพ. 1,2 
  (2)  สกจ./  สสพ. 1,2  รับคําขอกูเงิน/  ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปได 
  (3)  สกจ./  สสพ. 1,2  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ/  
สรุปรายงานการประชุมฯ /  เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ/  ไมอนุมัติ  และแจงใหกลุมสงเสริมสหกรณเพ่ือ
แจงสหกรณดําเนินการตอไป 
 6.2.2  ข้ันตอนการเบิกเงิน กพส. 
  (1)  กลุมสงเสริมสหกรณแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการเบิกรับเงิน กพส. 
ของสหกรณ/  สงให สกจ./  สสพ.1, 2 
  (2)  สกจ./  สสพ. 1,2  ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินใหครบถวน  และใหผูท่ีเก่ียวของลงนาม
ในเอกสารตางๆ /  ดําเนินการโอนเงินเขาบันชีสหกรณ  พรอมแจงใหสหกรณและกลุมสงเสริมสหกรณทราบดวย 
 6.2.3  ข้ันตอนเม่ือสหกรณไดรับเงินกู กพส. 
  สกจ./  สสพ. 1,2  จัดเก็บหลกัฐานการเบิกรับเงินกูไวท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด  และถาย
สําเนาตนฉบับและรับรองสําเนาถูกตองสงกรมฯ 
 6.2.4   การติดตามผลการใชเงินกู 
  สกจ./  สสพ. 1,2  ดําเนินการตรวจสอบติดตามผลการใชเงินกูของสหกรณ  โดยใชแบบ
รายงานท่ีกรมฯ กําหนด  และรายงานกรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 6.2.5  การติดตามเรงรัดหนี้ 
  สกจ./  สสพ. 1,2  การดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้กับสหกรณลูกหนี้ท่ีไดรับเงินกู กพส. 
โดยใชแบบรายงานท่ีกรมฯ กําหนด 
 6.2.6  การประเมินผล 
  สกจ./  สสพ. 1,2  ประเมินผลการใชเงินกูของสหกรณตามแบบท่ีกรมฯ กําหนดอยางนอย
ปละ  2  ครั้ง 
  
 
 
 
 
 
 



 6.3  การกูเงิน กพส. ในอํานาจการอนุมัติของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ/  สํานักพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการสหกรณ 
  6.3.1  ข้ันตอนการกูเงิน กพส. 
   (1)  กลุมสงเสริมสหกรณรับคําขอกูเงินของสหกรณ/  ตรวจสอบความถูกตอง/  วิเคราะหและ
ใหความเห็นประกอบคําขอกู/  สงเรื่องให สกจ./ สสพ. 1,2 
  (2)  สกจ./ สสพ. 1,2  ตรวจสอบและใหความเห็นประกอบ  และสงเรื่องกูใหกรมสงเสริม
สหกรณพิจารณา 
  (3)  กรมฯ รับคําขอกู/  วิเคราะหแผนงานโครงการ/  นําเสนอประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ/  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  
แลวแตกรณี 
  (4)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ/  ไมอนุมัติ/  แจงผลการพิจารณาพรอมกับ
โอนเงินเขาบัญชี สกจ./ สสพ. 1,2  แลวแตกรณี 
  (5)  สกจ./ สสพ. 1,2  แจงผลการอนุมัติ/  ไมอนุมัติใหกลุมสงเสริมสหกรณ  เพ่ือแจงสหกรณ
ตอไป 
 6.3.2  ข้ันตอนขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ/  ข้ันตอนเม่ือสหกรณไดรับเงินกู กพส./  การ
ติดตามผลการใชเงินกู กพส./  การติดตามเรงรัดหนี้และการประเมินผล  ดําเนินการเชนเดียวกับการกูเงิน กพส.  
ในอํานาจการอนุมัติของ สกจ./ สสพ. 1,2 
 
7.  มาตรฐานงาน 
 มาตรฐานระยะเวลา  :  กรมสงเสริมสหกรณไดประกาศเรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
พ.ศ. 2548  โดยในสวนของการปฏิบัติงานคําขอกูและขอเบิกเงิน กพส. ไดปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาแลว
เสร็จของงานใหลดลง 
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ/ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
 

ข้ันตอน ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
1. กระบวนการขอกูและขอเบิกเงิน กพส.ภายใตอํานาจ
การอนุมัติของ สกจ./ สสพ. 1,2  
   1.1  ข้ันตอนการขอกูเงิน กพส.(19  วัน)  
   1.2  ข้ันตอนการขอเบิกเงิน กพส. (6  วัน) 
 
 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. ระยะเวลาแลวเสร็จของการขอกูเงิน กพส. 
ภายใน  25  วัน 
3. ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอน ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
2.  กระบวนการขอกูและขอเบิกเงิน กพส.ภายใตอํานาจ
การอนุมัติของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ/  สํานักพัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
     2.1  ข้ันตอนการขอกูเงิน กพส. (29  วัน) 
     2.2  ข้ันตอนการขอเบิกเงิน กพส. (6  วัน) 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. ระยะเวลาแลวเสร็จของการขอกูเงิน กพส. 
ภายใน  35  วัน 
3. ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

 



8.  ระบบติดตามประเมินผล 
  กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหกองทุนพัฒนาสหกรณเขาสูระบบการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนกับกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงดําเนินการโดย บริษัท  ทริส  คอรปอเรชั่น  จํากัด 
 

ข้ันตอน ความเสี่ยง ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผล 
1.ผลการดําเนิน 
งานดานการเงิน 

1.1 คาใชจายรวมตอรายได
รวม 
1.2 หนี้สงสัยจะสูญตอ
ลูกหนี้เงินกู 

1.1 รอยละ 1๒ ของคาใชจาย
รวมตอรายไดรวม 
1.2 รอยละ ๘ ของหนี้สงสัยจะ
สูญในปบัญชี ๒๕๕๔ 

1.1 สรุปคาใชจายและ
รายไดเปนรายเดือน 
1.2การปรับนโยบายทาง
บัญชีเปนปจจัยท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุมของ 
กพส. 
 

2. ผลการ
ดําเนินงานดาน
ปฏิบัติการ 

2.1 การอนุมัติและเบิกจาย
เงินกูไมเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
2.2 สหกรณใชเงินกูตรง
ตามวัตถุประสงค 
2.3 หนี้ท่ีไดรับคืนตาม
สัญญา 
 
2.4 การแกไขปญหาหนี้คาง
ชําระ 
๒.๕ การติดตามเรงรัด
ลูกหนี้ท่ีอยูในข้ันตอนการ
ดําเนินคดี 
     ๒.๕.๑ ลูกหนี้ท่ีอยูใน
ข้ันตอนการดําเนินคดีไดรับ
การแกไข 
     ๒.๕.๒ ลูกหนี้ดําเนินคดี 
ท่ีไดรับชําระ 
 
๒.๖ ประเมินผลการบริหาร
เงิน กพส.ของสํานักงาน
สหกรณจังหวัด 
๒.๗ ประเมินผลการใชเงินกู 
กพส. ของสหกรณ 

2.1 รอยละ 100 ของจํานวน
คําขอกูท่ีสามารถอนุมัติและ
เบิกจายไดในระยะเวลาท่ี
กําหนดเทียบกับจํานวนคําขอกู 
2.2 รอยละ ๑๐๐ ของจํานวน
สหกรณท่ีไดรับเงินกูในป ๒๕๕๔ 
2.3 รอยละ ๙๙ ของหนี้ถึง
กําหนดชําระไดรับชําระคืนตาม
สัญญาในปบัญชี ๒๕๕๔ 
2.4 รอยละ ๖0 ของหนี้ผิด
สัญญาท่ีไดรับการแกไข 
 
 
 
   ๒.๕.๑ รอยละ ๙๐ ของ
สัญญาลูกหนี้ท่ีอยูในข้ันตอน
ดําเนินคดีไดรับการแกไข 
    ๒.๕.๒ รอยละ ๑๒.๕๐ ของ
จํานวนหนี้ดําเนินคดีท่ีไดรับ
ชําระในปบัญชี ๒๕๕๔ 
๒.๖ กําหนดข้ันตอนความสําเร็จ
ในการประเมินผลเปน ๕ ระดับ 
 
๒.๗ กําหนดข้ันตอนความสําเร็จ
ในการประเมินผลการใชเงินกู 
กพส.ของสหกรณเปน ๕ ระดับ 

2.1-2.4 จัดระบบการ
ติดตามอยางใกลชิด โดยให
จังหวัดรายงานผลการติดตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนดทุกเดือน 



3. การสนอง
ประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3.1 จํานวนผูเขารับฟงคํา
ชี้แจงไมเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
 
3.2เจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีสอบ
ผานเกณฑต่ํากวาเปาหมายท่ี
กําหนด 
 
 
๓.๓ ความพึงพอใจของ
สหกรณลูกคา กพส. 
 

3.1 จํานวนผูเขารับฟงคํา
ชี้แจง จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน 
เปนบุคลากรของสหกรณลูกคา 
กพส. 
3.2 ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมการศึกษาอบรม
เจาหนาท่ีปฏิบัติการ กพส. (รอย
ละ ๗0 ของผูเขารวมอบรมสอบ
ผาน) 
๓.๓ สรางความพึงพอใจใหกับ
สหกรณผูรับบริการรอยละ ๘๐  
 

3.1-3.2 การใหการศึกษา
อบรมแกสหกรณและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
สมาชิกและจัดทําเกณฑการ
ทดสอบหลังการอบรม 
 
 
 
 
๓.๓ จัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

4. การบริหาร
พัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๔.๑ บทบาทคณะกรรมการ
ทุนหมุนเวียน 
 
 
(๑) การจัดใหมีทิศทาง แผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การประจําป 
(๒) ติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
(๓) การจัดใหมีระบบ
ประเมินผลผูบริหารระดับสูง
ของทุนหมุนเวียน 
(๔) การเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกผูมีสวนไดสวน
เสีย 
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

4.1 ระดับความสําเร็จในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน ๔ ดาน 
(๑) จัดทํายุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 
 
(๒) ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย ผลปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน ตรวจสอบ
ภายใน บริหารความเสี่ยง การ
บริหารการจัดการสารสนเทศ 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานการเงิน และดานท่ีไมใช
การเงินตามวัตถุประสงคและ
ภารกิจ 
(๓) ประเมินใหเปนระบบมี
หลักเกณฑชัดเจน 
 
(๔) พิจารณาจากรายงาน
ประจําป website ของทุน
หมุนเวียน 
๔.๒ กําหนดเกณฑประเมินผล
ระดับความสําเร็จแตละ
กิจกรรม 
 

4.1  
 
 
 
 
 



(๑) การใหความรูความ
เขาใจตอผูบริหารและ
พนักงานในเรื่องการบริหาร
ความเสียง 
(๒) การเตรียมพรอมสําหรับ
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
๔.๓ การควบคุมภายใน 
(๑) การจัดใหองคกรมี
สภาพแวดลอมการควบคุม
ภายในท่ีครบถวนเพียงพอ 
(๒) การาจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมภายในท่ีดี 
(๓) การติดตามและการ
ประเมินผล 
๔.๔ การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
(๑) การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
(๒) การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะท่ีระบุใน
รายงานผลการตรวจสอบ 
๔.๕ การบริหารการจัดการ
สารสนเทศ 
๔.๖ การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
(๑) กําหนดรายงานสรุป การ
สอบทาน และขอบเขต เปน
ลายลักษณอักษร 
(๒) สอบทานรายงานการเงิน 
และไมใชการเงินทุกไตรมาส 
(๓) การติดตามประเมินผลดวย
ตนเอง 
๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน กําหนด
เกณฑประเมินผลจากประเด็น
หลัก ๒ ดาน 
 
 
 
 
 
4.5  
 
4.6  

 
9.  เอกสารอางอิง 
 9.1  ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ.2552 
                 และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 9.2  คูมือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.255๔ 
 9.3  รายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี  255๔ 
 9.4  แบบพิมพ กพส. กองทุนพัฒนาสหกรณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.255๔ 
 ๙.๕  รายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดอําเนินงาน ปบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนพัฒนาสหกรณกับ
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 



10.  แบบฟอรมท่ีใช             
 เนื่องจากการใหบริการเงินกู กพส. มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ังในสวนกลาง  และสวนภูมิภาค  จึงมีคูมือ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ  และแบบพิมพ กพส.ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






