
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561  

ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เชิดชัย   พรหมแก้ว 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส. 

นโยบายการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 



หัวข้อบรรยาย 

1. ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 

2. โครงสร้างการบริหารงาน กพส. 

3. ผลการด าเนินงานของ กพส. 

4. นโยบายการด าเนินงาน กพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



1. ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียก
โดยย่อว่า “กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ โดยมี
เงินทุนแรกตั้ง จ านวน 2,286.35 ล้านบาท ซึ่งที่มาของทุนแรกตั้ง
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
- โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์  2,118.91 ลบ. 

ตาม พ.ร.บ.ฯ 
- เงินทุนส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์     99.82 ลบ. 
- เงินสมทบจาก ADB     67.62 ลบ. 

 

1.1 ความเป็นมา: การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 1.2 ที่มาของเงินทุน 
พ.ศ. ชื่อเงินทุน จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

2483 ทุนส่งเสริมการสหกรณ์ 25.768 

2493 ทุนส่งเสริมสหกรณ์ 91.904 

2526 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการ
สหกรณ์ 

339.442 

2542 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2,286.35 

2545 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
(6 ตุลาคม 2545) 

2,917.96 

2560 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5,622.72 

2561 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5,943.62 



ปี พ.ศ. 2559 (กรมบัญชีกลาง) 
- รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น (กลุ่มทุนหมุนเวียนขนาดใหญ่) 
- รางวัลการพัฒนาดีเด่น (รางวัลชมเชย) 

1.3 กิจกรรม/รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ 

1. ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 



2. โครงสร้างการบริหารงาน กพส. 

โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ ์

คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

ระดับจังหวัด 

ประธาน: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เลขานุการ: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ประธาน: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เลขานุการ: ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ กพส. 

ประธาน: ผอ.กพน. 
เลขานุการ: จนท. กลุ่มบริหารจัดการเงินทุนฯ ประธาน: ผอ.สสพ. 1-2 

เลขานุการ: ผอ. กบส. 

ประธาน: ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เลขานุการ: ผอ. กบส. 

ประธาน: ผอ.กพน. 
เลขานุการ: ผอ. กลุ่มวิเคราะห์ กพส. ประธาน: ผอ.กพน. 

เลขานุการ: ผอ. กลุ่มวิเคราะห์ กพส. 



3. ผลการด าเนินงานของ กพส. 

3.1 ทุน กพส. (ย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561) 
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ทุน กพส. 5,190.41          5,338.73          5,476.34          5,622.72          5,943.62          

อัตราการเติบโต 100.00            102.86            105.51            108.33            114.51            



3.2 ผลการให้เงินกู้ ในรอบ 5 ปี (บัญชี 2557 - 2561) 

หน่วย: ล้านบาท

ปีบัญชี วงเงินใหกู้้ ผลการใหกู้้ ร้อยละ จ านวนสัญญา

2557 4,000.00                      3,885.15                      97.13              1,750                  

2558 4,400.00                      3,982.80                      90.52              1,734                  

2559 4,240.00                      4,033.15                      95.12              1,873                  

2560 4,700.00                      3,898.22                      82.94              1,836                  

2561 5,367.00                      4,633.12                      86.33              1,917                  

3. ผลการด าเนินงานของ กพส. 



ปีบัญชี หน้ีถึงก าหนดช าระ ผลการส่งช าระ ร้อยละ

2557 3,315.59                      3,268.03                      98.57                    

2558 3,852.98                      3,795.64                      98.51                    

2559 4,114.87                      4,055.08                      98.55                    

2560 3,698.13                      3,636.36                      98.33                    

2561 3,735.71                      3,625.21                      97.04                    

สถานภาพลูกหนี้ กพส. (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ลูกหนี้ปกติ 5,054.94 ล้านบาท 
ลูกหนี้ผิดนัดช าระ   559.31 ล้านบาท   (11.06%) 

จ านวนเงิน กพส. ที่น าไปบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 5,201.628 ล้านบาท 

3.3 ข้อมูลการส่งช าระหนี้ ในรอบ 5 ปี (บัญชี 2557 - 2561) 

3. ผลการด าเนินงานของ กพส. 
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12. โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร 

11. โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ AGRI-Map ในนิคมสหกรณ์ 

10. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ 

9.  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 

8.  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ ์  

7.  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL) 

6.  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) 

5.  โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการหลวงปี 

4.  โครงการพัฒนาการผลิตน้ านมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต 

3.  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร 

2.  โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมลด็พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

4. นโยบายการด าเนินงาน กพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.1 แผนการบริหารเงนิกู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนการบริหารเงินกู้ 2558 2559 2560 2561 2562 

โครงการปกติ 2,700 2,820 3,200 3,125 3,125 

โครงการพิเศษ 1,700 1,420 1,500 2,242 2,000 

รวม 4,400 4,240 4,700 5,367 5,125 

หน่วย: ล้านบาท 

5,125 ลบ. 



รวม 45,412,000 ล้านบาท 
(100%) 

4.2 กรอบประมาณการรายจ่าย กพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. นโยบายการด าเนินงาน กพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 





บทสรุปบทบาท กพส. 

• เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ขนาดเล็ก 

• ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 
 จัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องอุปโภค- บริโภค 
 รวบรวมผลผลิต 
 ทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 
 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

• ใช้ในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 
 กรณีขาดสภาพคล่องในธุรกิจ 
 เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสหกรณ์ 

 
 
 




